ACOLHIMENTO EM PORTUGAL

Os Seus Direitos
OS SEUS DEVERES
Enquanto beneficiar de condições materiais de acolhimento prestadas pelo
Governo Português deve:
•

Permanecer em território português

•

Não abandonar o local de residência sem informar o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras e a entidade de acolhimento
Cumprir as obrigações de se apresentar ao Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras sempre que for solicitado
Deve prestar todas as informações que lhe forem requeridas
Deve informar com verdade à cerca dos seus recursos
financeiros

Após apresentação do pedido de protecção internacional poderá beneficiar,
em caso de carência económica, de apoio para acolhimento e satisfação de
necessidades básicas , tais como:
•
•
•

Alimentação
Vestuário
Transportes

Tem ainda direito ao trabalho após decisão da admissibilidade do pedido e
emissão da respectiva autorização de residência provisória, o que normalMente acontece cerca de 45 dias após a chegada a Portugal.
Poderá ainda beneficiar de programas e medidas de emprego e formação
profissional caso se encontre na situação acima referida.

Caso pretenda beneficiar deste apoio deve comunicar ao SEF e nesse caso
será encaminhado para o Centro de Acolhimento de Refugiados da
Bobadela que é gerido pelo Conselho Português para os Refugiados.

As condições materiais de acolhimento são prestadas parcialmente em
espécie ou através de um apoio pecuniário mensal.

•
•
•

O não cumprimento destas obrigações poderá determinar a redução
ou a cessação das condições materiais de acolhimento.

Tem o direito de beneficiar de aconselhamento jurídico gratuito a prestar
pelo Conselho Português para os Refugiados, em qualquer fase do
procedimento de asilo.

Tem igualmente direito a assistência médica através do
Serviço Nacional de Saúde, bem como acesso ao ensino se
se tratar de menor e nas mesmas condições dos cidadãos
portugueses.

Poderá autorizar o Conselho Português para os Refugiados a acompanhar e
intervir nos termos da Lei de Asilo no respectivo procedimento.
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