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INTRODUÇÃO
A Casa do Brasil de Lisboa (CBL) desde 1992 desenvolve
atividades no âmbito da integração das pessoas
imigrantes em Portugal. Há mais de 29 anos implementa
projetos que têm como objetivo apoiar e orientar as
pessoas imigrantes em Portugal com informações acerca
dos direitos e deveres e promoção ações que visam a
garantia de igualdade de oportunidades para as pessoas
migrantes, a justiça social, assim como a luta pela
igualdade de género, contra as múltiplas discriminações, o
racismo e a xenofobia.
O ano de 2021 continuou a ser afetado pelos efeitos da
Pandemia da COVID- 19 e consequentemente as
atividades da CBL sofreram profundas alterações nas suas
dinâmicas, não apenas nas respostas criadas para o apoio
das pessoas imigrantes mas na própria sustentabilidade
da associação. Porém, a CBL desenvolveu 9 projetos e
diversas ações de ativismo e cultura.
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SOCIAL

A Casa do Brasil de Lisboa desenvolveu no
ano de 2021, tal como nos anos anteriores,
vários projetos com atividades que buscam
promover a integração das pessoas
imigrantes em Portugal, tais como: Gabinete
de Orientação e Encaminhamento em
Lisboa e Cascais, Gabinete de Inserção
Profissional - GIP Imigrante, que em 2021
passou a ser denominado de Gabinete de
Apoio ao Emprego, Grupo de Acolhida,
Sessões Informativas, Campanhas de
Sensibilização, Construção de Materiais
Informativos, Portal Informativo, Tertúlias e
Seminários e outros projetos na área dos
acessos e da participação social dos/as
imigrantes em Portugal. Devido à pandemia
da COVID-19, o ano continuou a ser
marcado por muitas dificuldades na
execução de atividades presenciais, tendo
obrigado a alteração de execução de vários
projetos. No ano de 2021 iniciamos 3 novos
projetos, Brasil-Portugal | Por uma Migração
com Direitos, Casa + Empregabilidade e
Migrante Participa em Sintra - Caminhos
para a Igualdade e Participação. Nas
páginas a seguir listamos todos projetos
atualmente desenvolvidos pela associação:
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1. PROJETO SINERGIAS O QUE NOS UNE? METODOLOGIAS
PARTICIPATIVAS PARA A INTEGRAÇÃO
NPT

integração e a promoção da igualdade por

O projeto buscou promover a integração

associação ao longo dos 29 anos de existência

dos/as nacionais dos países terceiros através
de diversas ações com metodologias
participativas desenvolvidas por 3 organizações

meio da informação para os/as nacionais de
países terceiros (NPT). O projeto dará
continuidade a ações já desenvolvidas pela
e que visam contribuir para a integração e a não
exclusão de cidadãos/as de países terceiros,
em especial, mas não em exclusivo, a

parceiras.

comunidade brasileira em Portugal, atualmente

Através da criação de sinergias entre três

atividades consistem em ações que buscam

associações, Casa do Brasil de Lisboa,
Fundação Cidade de Lisboa e Renovar a
Mouraria, o projeto Sinergia em Ação - O que
nos une? Metodologias Participativas e
Integração dos/as NPT, buscou aumentar os
impactos de atividades específicas já
experimentadas pelas diferentes associações
para a integração dos nacionais de países
terceiros (NPT), a diversos níveis, num processo
colaborativo de reflexão ação, que promova a
aprendizagem entre pares, a melhoria de
práticas, e a valorização dos diferentes

a maior comunidade imigrante no país. As
promover o acolhimento, orientação,
encaminhamento, a participação e o exercício
da cidadania.
O projeto desenvolve três componentes, o
CLAIM - Casa do Brasil de Lisboa, os Encontros
para a Igualdade e o Grupo Acolhida.
O Gabinete de Orientação e Encaminhamento
(CLAIM - Casa do Brasil) promove o
atendimento individualizado, presta
informações sobre os direitos e deveres das

modelos de intervenção adotados.

pessoas imigrantes em Portugal nas mais

O projeto foi finalizado em novembro de 2020,

nacionalidade, saúde, participação social e

porém o saldo final foi finalizado em 2021 e a
entrega do relatório final em fevereiro de 2022.
O documentário que foi apresentado no
Seminário Final em novembro de 2020, foi
divulgado ao público em março de 2021,
através das redes sociais.
ASSISTA O DOCUMENTÁRIO

variadas áreas como regularização,
política, educação e acessos à serviços
públicos e privados. A segunda atividade são os
Encontros para a Igualdade e complementa os
objetivos do CLAIM - Casa do Brasil, na medida
em que promove espaços de debate e diálogo
sobre os direitos e deveres das pessoas
imigrantes de forma coletiva. Esta atividade
baseia-se na experiência da associação no
desenvolvimento de sessões coletivas
informativas e de sensibilização. Nesta
componente serão realizadas tertúlias com o

2. MIGRAR COM DIREITOS INTEGRAR PARA IGUALDADE
O projeto Migrar com Direitos - Integrar para a
Igualdade tem como objetivo o acolhimento, a

objetivo de criar espaços de debate, fala e
partilha de conhecimentos de temas
relacionados com a participação política,
igualdade de género, racismo, discriminação,
desqualificação profissional, regularização e
outros. Objetivo do projeto são 30 tertúlias em
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diferentes locais de Lisboa e Grande Lisboa.

se refere à regularização e legalização em

A experiência da associação na realização

Portugal, bem como acessos aos serviços

desse tipo de atividade é uma mais-valia para o

públicos e privados, como por exemplo: saúde,

alcance dos objetivos. A itinerância das tertúlias

educação, justiça, segurança social, entre

é fundamental para que mais pessoas sejam

outros. O gabinete também informa sobre

beneficiárias e também para atingirmos outras

direitos trabalhistas e outras questões

comunidades imigrantes além da comunidade

relacionadas à integração dos /as imigrantes

brasileira. Por fim, consideramos fundamental

brasileiros/as e de outras nacionalidades em

dar continuidade aos encontros semanais do

Portugal.

Grupo Acolhida, que promove um espaço
seguro de partilha de experiências e trabalha

Devido à Pandemia da COVID- 19, nas fases de

questões subjetivas do processo migratório.

confinamento e/ou teletrabalho obrigatório, o

O Grupo Acolhida é uma atividade frequente

atendimento manteve-se on-line, via telefone,

na associação desde 2012 e tem o conceito de

whatsapp, zoom e email, com manutenção, no

trabalho em grupo e um espaço de conversas,

ano de 2021, do aumento de pedidos de apoio

uma vez que a experiência compartilhada

por conta dos efeitos sociais e econômicos da

diminui o isolamento, proporciona reflexões e

pandemia. De modo que se manteve, nesse

aumenta as chances de superação das

ponto, como já informado no relatório do ano

dificuldades pela rede solidária que se forma.

de 2020, ou seja, um maior número de

Consiste em um grupo de ajuda mútua que

atendimento, em relação aos anos anteriores à

trabalha não apenas na partilha de informações

pandemia, relacionados com apoios sociais

e de experiências mas também com o objetivo

diversos, inclusive em caráter de emergência

de promoção da saúde mental nos processos

social e acesso à saúde.

migratórios. O objetivo do projeto é a realização
de 60 encontros.

No mais, assim como nos anos anteriores,
continuamos a prestar o serviço de informação

O projeto teve início a 1 de outubro de 2020 e

e encaminhamento relativos à Lei de

terminará a 31 de dezembro de 2022 e conta

Estrangeiros, Direito do Trabalho, Lei da

com as seguintes atividades:

Nacionalidade, Direito da Família, Segurança
Social, Apoio Judiciário, impostos e

2.1 GABINETE DE ORIENTAÇÃO E
ENCAMINHAMENTO
O Gabinete de Orientação e Encaminhamento
foi desenvolvido no âmbito do Projeto Migrar
com Direitos - Integrar para a Igualdade,
financiado pelo Fundo para Asilo, a Migração e
a Integração, gerido pelo Alto Comissariado
para as Migrações, desde outubro de 2020 e
durante todo o ano de 2021.
O Gabinete de Orientação e Encaminhamento
oferece orientação e encaminhamento no que

contribuições sociais, Violência Doméstica,
marcações para o SEF, agendamento para o
Consulado Geral do Brasil, preenchimento de
protocolo para o pedido de passaporte, entre
outros encaminhamentos. É o lugar onde não
só recebemos quem procura a CBL, mas onde
acolhemos, prestamos informações e
encaminhamos para os serviços necessários a
cada situação apresentada. O atendimento é
realizado presencialmente, por email e por
telefone.
No ano de 2021, foram registradas 788 novas
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pessoas no GOE - Gabinete de Orientação e

A participação foi gratuita e a divulgação

Encaminhamento e realizados 1201

ocorreu nas redes sociais e na própria sede da

atendimentos. O número de atendimentos,

CBL. No ano de 2021 foram realizados 16

contudo, é bastante superior, considerados os

encontros com um total de 261 participações,

retornos para novas orientações e

sendo uma média de 16 pessoas por cada

encaminhamentos diferentes, assim como os

atividade. A maior parte dos encontros foram na

atendimentos prestados indiretamente a

modalidade online, somente 3 ocorreram de

utentes de outras associações e/ou CLAIMs,

forma presencial. Foram convidadas uma

por intermédio dos/as respectivos/as

média de 3 pessoas oradoras para cada

técnicos/as.

encontro.

2.2 GRUPO ACOLHIDA

TEMAS

O Grupo Acolhida é realizado pela Casa do
Brasil de Lisboa desde 2012 e consiste em
encontros semanais do Grupo de Ajuda Mútua.
O Grupo Acolhida tem o conceito de um
trabalho em grupo, um espaço de conversas,
partilha de informações e vivências, uma vez
que a experiência compartilhada diminui o
isolamento, proporciona reflexões e aumenta
as chances de superação das dificuldades pela
rede solidária que se forma.
Os encontros são realizados todas às quartasfeiras das 16h às 17h30. Com a pandemia da
COVID-19 optou-se pela realização do Grupo
na modalidade online, que iniciou-se em janeiro
de 2021. Foram realizados 38 encontros e um
total de 244 participações, sendo uma média de
3 grupos por mês e em torno de 6 pessoas por
grupo. A mediação foi realizada por Janine
Martins, da área da psicologia.

2.3 ENCONTROS PARA IGUALDADE
Com temas específicos, os Encontros para
Igualdade completam os trabalhos realizados
pelo GOE e pelo Grupo Acolhida. É um espaço
de informação mais específica a respeito dos
direitos e deveres, além de algumas atividades
que buscam integrar mais conhecimentos dos
processos migratórios.

24.02
Bem-estar, pandemia e migrações
11.03
Mulheres migrantes em ativismo
22.04
Racismo, Racialização e Xenofobia
29.04
Masculinidades, migração e estereótipos
13.05
Media, migrações e estereótipos
22.06
Reconhecimento Diplomas (DGES)
08.07
Direitos Trabalhistas
27.07
Habitação
16.08*
Democracia Atual no Brasil
14.10
Preconceitos linguísticos no processo
migratório
21.10*
Migração, saúde mental e pandemia
11.11
Direitos do Consumidor Migrante
18.11*
Feminismo e Migração
02.12
Mulheres migrantes e os média
09.12
A saúde das mulheres migrantes
15.12
Múltiplas violências e migração
*presencial
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3. PORTAL INFORMATIVO
LISBOA ACOLHE

rede local de atendimento de Lisboa.
Os temas escolhidos e pensados para fazer
parte do Portal visam construir informações

No âmbito da implementação do II e III Plano

relevantes para a promoção da participação e

Municipal para a Integração de Migrantes de

da garantia de direitos das pessoas imigrantes

Lisboa , financiado pelo Fundo para o Asilo, a

em Portugal, em especial na cidade de Lisboa.

Migração e a Integração, gerido pelo Alto

Lançado em fevereiro de 2021, o Portal Lisboa

Comissariado para as Migrações e pela Câmara

Acolhe pretende estar em constante

Municipal de Lisboa, foi proposto o

construção e não reproduzir informações dos

desenvolvimento de um portal informativo para

sites de organismos oficiais, mas promover o

as pessoas imigrantes, chamado de Portal

acesso aos caminhos que levam a essas

Lisboa Acolhe. Este teve o objetivo de

informações. A principal preocupação foi

concentrar informações sobre os serviços

construir um site a partir do olhar do/a

públicos e privados, bem como sobre os

imigrante, por isso o Portal Lisboa Acolhe é um

direitos e deveres das pessoas imigrantes em

espaço online participativo de e para

Portugal. Além disso, o elemento fundamental

imigrantes.

do Portal Lisboa Acolhe é a participação tanto
das pessoas imigrantes como das associações,

No ano de 2021, o Portal Lisboa Acolhe entrou

pois pretende-se envolver de forma

em sua segunda fase que consistiu nos

colaborativa as associações que pertencem à

objetivos/ações abaixo:

Planejamento das estratégias de marketing e divulgação das notícias no site e
nas redes sociais;

Produção de um manual de divulgação dos trabalhos, eventos e workshops para
as associações.

Reuniões com as associações para intercâmbio de informações.
Estas reuniões foram feitas de forma individual e/ou coletiva, para dar a conhecer
a segunda fase do projeto. Reforçamos o papel que o Portal Lisboa Acolhe possui
para as associações, apresentamos o manual de divulgação das ações das
associações e esclarecemos dúvidas. Mantivemos o compromisso do projeto com
escuta ativa às associações e com o contributo, participação de todos/as. Em
paralelo às reuniões, foram feitas reuniões periódicas com a Câmara Municipal de
Lisboa para o acompanhamento das atividades.

Foram contactadas 63 associações do concelho de Lisboa, dentre as quais 35 aceitaram o pedido de
reunião (presencial ou online) e parceria de divulgação dos trabalhos.
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Realização de inquérito aberto
à população e às associações
Revisão e atualização do

para a escolha do novo idioma.

site nos idiomas em

A CBL também fez uma

Contratação e início do

Português e Inglês -

pesquisa nos relatórios

desenvolvimento do site

atualização de todos os

disponibilizados pelo

para inserção do novo

três pilares do site (Direito

Observatório das Migrações e

idioma selecionado -

e Acolhimento, Integração

informações oriunda da CML

Mandarim;

e Participação, e

para garantir a melhor escolha

Interculturalidade;

do idioma; Integração e
Participação, e
Interculturalidade;

Atualização de notícias das associações
e órgãos governamentais por meio de
post e matérias no site e nas redes
sociais do Portal Lisboa Acolhe.

Contratação da pessoa fluente no idioma e
início da tradução de todo o conteúdo do site
em português para o Mandarim;

CONHEÇA O PORTAL
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NÚMEROS DO SITE
Entre setembro de 2021 e abril de 2022

13.000
Novos usuários

entre 35 e 44 anos

34,2%
Género
masculino

65,8%
Género
feminino

Média de idade

ORIGEM DOS ACESSOS
PORTUGAL 11.018
BRASIL 533
EUA 496
FRANÇA 141
ESPANHA 138
INGLATERRA 98

IDIOMAS DE MAIS ACESSO

CHINA 76
ANGOLA 74
ALEMANHA 72
HOLANDA 68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Português
Inglês
Mandarim
Francês
Espanhol
Russo
Alemão
Holandês
Italiano
Romeno

ASSUNTOS MAIS PESQUISADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Associações de apoio
Bem vindas/os ao site
Saúde mental
Igualdade de gênero
O que é Autorização de Residência (AR)
Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM)”
Programas habitacionais
Welcome
Entenda o projeto
Sistema Político
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4. GABINETE DE ORIENTAÇÃO/
ENCAMINHAMENTO (PARCERIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS) LOJA CASCAIS
No ano de 2021 a CBL continuou a parceria
com a Câmara Municipal de Cascais para a
realização do atendimento na Loja Cascais às
terças, das 10:00h às 17:00h. Foram realizados
212 atendimentos.

O Gabinete de Apoio ao Emprego (GAE)
atendeu 167 pessoas, num total de 333
atendimentos individuais, no período de junho a
dezembro de 2021, para apoio à inserção
profissional, percurso formativo e atividade
empreendedora. Entre os serviços executados
estão elaboração e edição de currículo e carta
de apresentação, técnicas de procura de
emprego e de entrevista, atendimento
individual de gabinete no âmbito do programa
de Gabinete de Emprego Apoiado
(RedEmprega Lisboa, programa com o qual a

5. PROJETO CASA +
EMPREGABILIDADE - ESTRATÉGIAS
PARA A INTEGRAÇÃO LABORAL
MIGRANTE

Casa do Brasil de Lisboa tem parceria), apoio na
aplicação de candidatura espontânea e
levantamento de oportunidades,
encaminhamento de candidatos/as para

Com execução prevista no período de junho de
2021 a dezembro de 2022, o projeto Casa +
Empregabilidade tem como objetivo criar uma
estrutura de apoio voltada para inserção
profissional de pessoas migrantes em Portugal
com orientação acerca de emprego, formação,
empreendedorismo e direitos e deveres
dos/as trabalhadores/as em estreita
colaboração com outras instituições, num
trabalho de rede que permite respostas mais
rápidas e eficazes, apostando fortemente no
empoderamento das pessoas assistidas através

workshops e formações informais,
encaminhamento para serviços especializados
em empreendedorismo e acompanhamento
pré e pós colocação em emprego e formação.
O GAE colabora desde agosto de 2021, em
representação da Casa do Brasil de Lisboa,
com o projeto Divers@s e Ativ@s: Promoção da
Diversidade e Não Discriminação no Âmbito
Profissional, promovido pela Associação
Portuguesa para a Diversidade de Inclusão
(APPDI). Além disso, o gabinete/Casa do Brasil

de informações relevantes de fontes oficiais.

de Lisboa fez parceria com o projeto UP Start

Cofinanciado pelo Fundo para o Asilo a

empreendedorismo. No âmbito dessa parceria

Migração e Integração (FAMI) e gerido pelo Alto
Comissariado para as Migrações (ACM), este
projeto promove ainda a aproximação com as

para realização de formações/workshop sobre
foi realizado o workshop “Como criar o seu
negócio nas redes sociais?”, no dia 29 de
novembro de 2021.

Ordens Profissionais, os Sindicatos e as
Empresas, de modo a que haja partilha de
informações e sensibilização para o exercício
profissional e os direitos das pessoas migrantes
em Portugal. Além do atendimento individual
sobre técnicas de procura ativa de emprego,
sessões informativas específicas na área da
empregabilidade e apoio e capacitação para
entidades empregadoras.
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5.1 ENCONTROS PARA A
EMPREGABILIDADE - SESSÕES
INFORMATIVAS ESPECÍFICAS NA ÁREA
DA EMPREGABILIDADE:

de Sessões com as Ordens Profissionais.

Foram realizadas quatro sessões informativas

interesse em participar. Foram distribuídas as

envolvendo a participação de 35 pessoas.

TEMAS
30.09
Trabalhos acadêmicos e publicações
científicas para as universidades
portuguesas
20.10
Entrevista de emprego – Procedimentos e
orientações para candidatos/as
27.10
Entrevista de emprego – Procedimentos e
orientações para candidatos/as (2ª Edição)
25.11
Direitos e deveres dos/as trabalhadores/as

De maneira que em dezembro de 2021
iniciamos a calendarização das sessões com as
Ordens Profissionais que manifestaram
datas de acordo com a disponibilidade
informada em reunião e enviadas por e-mail.
Alguns sindicatos, por sua vez, receberam a
apresentação do projeto e convite para
participação na atividade. Tendo sido realizada
uma reunião presencial com o presidente de
um sindicato da área de Call Center para
colaboração e construção das sessões.

5.3 APOIO E CAPACITAÇÃO PARA
ENTIDADES EMPREGADORAS
O Projeto Casa + Empregabilidade - Estratégias
para a Integração Laboral Migrante através do
GAE realizou ações de apoio no recrutamento
gratuito para empresas (divulgação de vagas e
encaminhamento de candidaturas). Estão
previstas para 2022, ações de sensibilização e
informação voltadas para as entidades

5.2 SESSÕES DE ESCLARECIMENTOS
COM ORDENS PROFISSIONAIS E
SINDICATOS

empregadoras e candidatos/as.

Para esta atividade foi realizado um breve
mapeamento de problemáticas através da
consulta de matérias em sites de notícias sobre
dificuldades que profissionais imigrantes
enfrentam na regularização para o exercício de
suas profissões em Portugal. Foi também
colhido o depoimento de 3 pessoas
profissionais migrantes sobre as suas trajetórias
para regularização.
Foram também identificadas cerca de 20
Ordens Profissionais existentes em Portugal, às
quais foram enviados os convites para
participação na atividade. Desse total, 10
Ordens Profissionais aceitaram o convite e
participaram reuniões para construção do Ciclo

6. MIGRANTE PARTICIPA EM SINTRA CAMINHOS PARA A IGUALDADE E
PARTICIPAÇÃO
Com execução prevista para o período de
janeiro de 2021 a novembro de 2023, este
projeto tem como objetivo contribuir para o
cumprimento dos objetivos da Estratégia de
Desenvolvimento Local (EDL), do GAL Sintra
Urban. Estão previstas atividades como a
construção de folhetos e a dinamização de
tertúlias e sessões informativas no intuito de
criar espaços de partilha de experiências e
conhecimentos de modo a fomentar a
participação social, a empregabilidade e a
divulgação de informação sobre os direitos e
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deveres das pessoas migrantes residentes nos

pessoas do gênero masculino, o que

territórios de Algueirão-Mem Martins e Queluz

corresponde a 29%, e 244 pessoas do gênero

e Belas.

feminino, o que representa 71% dos
atendimentos. As pessoas atendidas neste

Em 2021 foram realizadas 6 atividades, entre

período foram na sua maioria de nacionalidade

tertúlias e sessões informativas, envolvendo 67

brasileira, escolaridade elevada, marcadamente

participantes.

com grau de licenciatura e mestrado. Nota-se
também uma considerável procura pelos
serviços do gabinete por parte de estudantes

TEMAS

oriundos/as do Brasil que vieram para Portugal

18.06
Sessão informativa Direitos e deveres
dos/as trabalhadores/as
Local: Associação Islâmica da Tapada
das Mercês e Mem-Martins

(mestrado e doutoramento).

30.06
Sessão informativa Direitos e Deveres
dos/as Trabalhadores/as
Local: Centro Social Paroquial de
Algueirão - Mem Martins Mercês
17.09
Tertúlia Lei da Nacionalidade
Local: Associação Islâmica da Tapada
das Mercês e Mem Martins
04.11
Sessão informativa Lei da Nacionalidade
Local: Espaço Pendão Em Movimento (PEM)

com o objetivo de prosseguimento de estudos

Com relação à tipologia dos atendimentos
executados no período de janeiro a julho de
2021 destacam-se técnicas de procura de
emprego, edição e elaboração de currículos,
orientação para entrevista de emprego,
acompanhamento pós colocação, atendimento
do âmbito Emprego Apoiado em parceria com
a RedEmprega Lisboa e com foco maior nas
pessoas em situação de vulnerabilidade,
encaminhamento para entidades de apoio à
atividade empreendedora, orientação e
encaminhamento para entidades formadoras,
entre outras. Para conseguir um número maior

16.11
Sessão Informativa Saúde Mental e
Pandemia
Local: Centro Social Paroquial de
Algueirão - Mem Martins Mercês
10.12
Sessão informativa Rendimento Social
de Inserção (RSI)
Local: Associação Comunidade Islâmica da
Tapada das Mercês e Mem-Martins

e mais diverso de respostas, o gabinete
realizou nesse período parcerias com entidades
e empresas, numa forte aposta no trabalho em
rede.

8. BRASIL-PORTUGAL, POR UMA
MIGRAÇÃO COM DIREITOS
O Projeto Brasil-Portugal, por uma Migração
com Direitos, pretende orientar para uma

7. GABINETE DE INFORMAÇÃO
PROFISSIONAL - APOIO FUNDO DE
EMERGÊNCIA SOCIAL - CML
O Gabinete de Informação Profissional da Casa
do Brasil de Lisboa realizou 344 atendimentos,
entre janeiro e julho de 2021, sendo 100

migração regular e segura, direcionada às
pessoas brasileiras que buscam viver em
Portugal e ainda não iniciaram seu percurso
migratório.
O Projeto promove atividades de informação,
orientação e comunicação de maneira simples
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e objetiva, através das redes sociais e

2021, até o prazo final de execução do projeto

plataformas online, como o canal no Youtube

(dezembro de 2022) estão previstos 25 vídeos

“Conexão Migrante”, as campanhas informativas

informativos.

online sobre os mais diversos temas, como
obtenção de vistos, acessos a serviços
relacionados à entrada, permanência e

8.2 CAMPANHA “INFORMATIVO
MIGRAR”

residência em Portugal, habitação, saúde,

A primeira ação para esta componente

mercado de trabalho e etc.

teve início durante a segunda quinzena do

públicos, orientação e comunicação

mês de setembro até o mês de outubro de
O Projeto é promovido pela Casa do Brasil de

2021, onde foram feitos levantamentos de

Lisboa em parceria com a Associação Diáspora

grupos e páginas nas redes sociais com o

Sem Fronteiras. O Projeto é cofinanciado pelo
Fundo para o Asilo a Migração e Integração
(FAMI) e gerido pelo Alto Comissariado para as
Migrações (ACM).
A execução do projeto foi iniciada no mês de
setembro de 2021, a partir do mês referido,
iniciou-se o ciclo de preparação e
calendarização das atividades que envolvem as
três componente do projeto, nomeadamente:

tema de migração e informações sobre
regularização e acesso a serviços públicos
em Portugal, onde serão compartilhados
os cards informativos.
Junto ao técnico designer do projeto, foram
definidos a concepção da identidade visual dos
cards e a identidade visual do grupo
informativo na plataforma Whatsapp.
Foram realizadas reuniões entre os técnicos do
projeto para pré-definição de datas e temas
para os cards informativos.

8.1 CANAL NO YOUTUBE - "CONEXÃO
MIGRANTE”

Estão previstos 20 cards informativos até

Foram realizadas reuniões com a Associação

nos grupos e páginas das redes sociais e no

Diáspora Sem Fronteiras para definição de

grupo informativo do whatsapp.

dezembro de 2022, a serem compartilhados

datas e temas para o lançamento dos vídeos no
canal, neste processo também foram
do site e técnico responsável para a produção

8.3 CICLO DE SESSÕES INFORMATIVAS
ONLINE

dos vídeos.

Estão previstas para a execução total do projeto

envolvidos técnico responsável para o design

20 Sessões Informativas. Durante os meses de
Foram também realizadas reuniões com

Outubro, Novembro e Dezembro de 2021 foram

parceiros (associações, coletivos, entidades

realizadas reuniões com os potenciais parceiros

públicas e privadas no contexto de serviços

informais do projeto no Brasil, estes parceiros

públicos e população imigrante), para pré-

informais são entidades públicas ou privadas,

definições de temas e datas para os vídeos no

associações e coletivos que possuem em seu

canal.

público de intervenção pessoas interessadas
em informações para migrar para Portugal.

O Canal “Conexão Migrante”, teve seu

As primeiras reuniões para os potenciais

lançamento na data de 15 de Dezembro de

parceiros informais, tiveram o objetivo de
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apresentar o projeto e posteriormente de forma

informações positivas sobre a imigração,

informal iniciar a parceria para a execução das

relatos das pessoas imigrantes e orientações

Sessões informativas online, no final deste

sobre como denunciar discriminação e discurso

processo ficaram definidas as seguintes

de ódio. A campanha foi realizada através do

associações/coletivos e entidades no Brasil:

Instagram e do Facebook criados para o projeto

Universidade Federal de Juiz de Fora;

- @migramyths - e divulgada nas demais redes

Universidade Metodista de São Paulo;

sociais da Casa do Brasil de Lisboa, atingindo

Associação Rede Sem Fronteiras;

mais de 50 mil pessoas. Além disso, a

Instituto Técnico Federal de Minas Gerais;

campanha de sensibilização foi alargada para a

CDHIC - Centro de Direitos Humanos e

rua, com cartazes impressos no âmbito da

Cidadania do Imigrante de São Paulo.

campanha “É fixe o que as pessoas migrantes

Foram também realizadas reuniões para a

trazem na mala” criada pelo projeto,

calendarização das Sessões Informativas online
voltadas para o público geral do projeto.

A segunda atividade desenvolvida foi o Ciclo de
Tertúlias - “Contra mitos, muitos argumentos”,

No dia 12 de Novembro de 2021 foi realizada a

no qual foram realizadas 4 tertúlias.

primeira Sessão Informativa Online para o
Lançamento do Projeto, onde estiveram
presentes representantes da Associação
Diáspora Sem Fronteiras, Casa do Brasil de
Lisboa e parceiros informais do Brasil, a Sessão
foi transmitida ao vivo para o público geral
através do Facebook Oficial da Casa do Brasil

TEMAS
28.09
Discurso de ódio contra as minorias

de Lisboa e Associação Diáspora Sem

27.10

Fronteiras.

A liberdade de expressão e os discursos antiimigração nas redes sociais

Estão previstas a participação de 100 NPTS

10.11

Homens e 200 NPTS Mulheres até dezembro

Representação das pessoas migrantes
na comunicação social

de 2022 para as Sessões Informativas Online.

24.11
O trabalho da Comissão para a Igualdade e
Contra a Discriminação Racial

9. #MIGRAMYTHS DESMISTIFICANDO A IMIGRAÇÃO
- 2 º EDIÇÃO
O projeto desenvolveu 3 atividades com o
objetivo de combater os mitos, desinformação
e discurso de ódio relacionados à imigração em
Portugal. A primeira atividade foi a campanha
de sensibilização em formato digital com a
hashtag #MigraMyths, na qual foram criados
158 cartazes e 1 vídeo com informações sobre
mitos e realidades acerca da imigração,

As tertúlias contaram com a participação
diversos convidados/as, como parlamentares,
ativistas e académicos imigrantes.
A terceira atividade foi realização do relatório
“Discurso de ódio e imigração em Portugal Diagnóstico do projeto #MigraMyths Desmistificando a Imigração”, realizado a partir
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de um inquérito que contou com 122 respostas

de imigrantes, sindicatos, pessoas migrantes e

e que foi divulgado amplamente através do

refugiadas, ativistas, acadêmicos e acadêmicas

email e redes sociais do projeto e da Casa do

de 31 países, reunidos/as de forma virtual em

Brasil de Lisboa. Além das atividades

quatro assembleias de convergência e 26

apresentadas, o projeto pretende envolver de

atividades autogestionadas.

forma ativa a comunicação social na divulgação
do projeto.
O #MigraMyths - Desmistificando a Imigração
terá a 3ª edição realizada em 2022 e, assim
como na 1ª edição, será apoiada pelo PAAI Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante
do Alto Comissariado para as Migrações.

11. REDE PARES
É um projeto promovido pelo ISPA que tem
como parceiras a Casa do Brasil de Lisboa,
Taipa, Associação Caboverdiana de Setúbal e
Women da Islândia. O objetivo é promover o

LEIA O RELATÓRIO

empoderamento cívico e o envolvimento de
mulheres que são ou foram alvo de violência
de género, violência doméstica, discriminação e
assédio através dos Grupos de Suporte de

10. FÓRUM SOCIAL EUROPEU DAS
MIGRAÇÕES

Pares e promover o conhecimento e a
capacitação na área da Violência Doméstica e
Violência contra as Mulheres.

A Casa do Brasil de Lisboa foi uma das
entidades do Comitê de Organização do I

O projeto criou a Rede Pares, uma Rede de

Fórum Social Europeu das Migrações. No ano

Grupos de Apoio de Pares de mulheres

de 2020 iniciou-se o Pré-Fórum com um

sobreviventes de violência, por meio de

momento de convergência sobre os temas do

reuniões mensais de Grupos de Apoio. Além

Fórum e outros assuntos relacionados. Foram

das reuniões mensais do grupo de apoio, o

espaços de aprofundamento, debate e de

projeto tem Workshops que podem ser como

construção coletiva liderados por delegações

aumento do conhecimento sobre o tema ou

de cada país e comissões apoiadoras do

formação mais direcionadas aos profissionais

processo de construção do Fórum. 2ª edição

que trabalham na área de violências de género

regional do Fórum Social Mundial das

e doméstica. Em novembro de 2021 ocorreu

Migrações realizou-se na Europa,

um encontro nacional com as participantes da

especificamente, em Portugal, entre os dias 15

Rede Pares.

e 26 de março de 2021, novamente em formato
virtual devido à pandemia. No total, 1.000
pessoas, 300 organizações e 40 países
participaram das 33 atividades online. Como
resultado do processo, 75 propostas finais
foram apresentadas pelos participantes.
Participaram mais de 300 movimentos sociais,
organizações da sociedade civil, associações
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OUTROS PRODUTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO PROJETO REDE PARES:

• Manual de Apoio de Pares (Norte / Sul)
• Ferramentas em grupos de apoio de pares
• Vídeo(s)
• Materiais infográficos
• Publicação de acesso aberto
• Conferência Final
• Relatórios do Projeto (incluindo dados da articulação com a Rede Nacional de Apoio às
Vítimas de Violência Doméstica, se aplicável)

A CBL participou em 32 momentos durante o ano de 2021 no projeto:
• 14 reuniões de parceria/planejamento
• 08 reuniões de consultores
• 08 workshops
• 01 gravação de vídeo sobre o projeto
• 01 encontro nacional em Setúbal
O projeto tem duração de outubro de 2020 a setembro de 2022, quando ocorrerá o Seminário Final.
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CULTURA

A Casa do Brasil de Lisboa tem, como uma de
suas missões, a promoção e divulgação da arte
e cultura brasileiras. É um local de troca e
encontro de culturas e dispõe de espaços que
são palco de inúmeros eventos e iniciativas
para a valorização da multiculturalidade, da
interculturalidade e da integração por meio da
cultura.
Devido às restrições necessárias para a
contenção da COVID-19, a Cultura foi a área
mais afetada da Associação, que não pôde
realizar nenhuma das atividades habitualmente
desenvolvidas após o mês de março.
Tal como em 2020, a impossibilidade de
desenvolvimento das atividades culturais teve
um impacto negativo não apenas na oferta de
atividades, mas também na arrecadação
financeira essencial para a sustentabilidade da
associação.

19

Relatório de Atividades 2021 I CBL
CULTURA

1. EVENTOS CULTURAIS
Devido a Pandemia da COVID-19 no ano de 2021, continuamos a ter muitas restrições na realização de
eventos presenciais. Porém, a partir do 2º Semestre foi possível retomar algumas ações.
• Lançamento do Livro Novas e Velhas Extremas - Direitas, coordenação de Cecília Honório e
João Mineiro - 24/09 - Sede CBL;
• Lançamento do Livro Uma Questão de Justiça, de Carlos Vianna - 19/11 - Sede da CBL
• Apoio à peça A idade que vem da Companhia Dona Persona - Teatro Bocage, através da
cedência de espaço na sede para a realização dos ensaios.
• Apoio para divulgação do filme Paraíso de Sérgio Trefault e participação no debate do filme, no
Cinema Ideal, no dia 19/09.

2. AULAS/OFICINAS
No 2º semestre de 2021, seguindo as medidas impostas de combate a Pandemia da COVID-19 foram
retomadas as seguintes aulas:

Dance Movement

2ª e 4ª I 9h - 11h

Forró e Samba

2ª e 4ª I 19h - 22h

Contém Funk

3ª I 9h - 10h e 5ª I 21h - 22h

FIT Class

3ª I 18h30 - 19h

Dança Contemporánea

3ª I 19h30 - 21h30

Expressão Corporal

5ª I 20h - 21h

CLIP Class

6ª I 18h - 19h

3. CEDOC/BIBLIOTECA
O CEDOC – Centro de Documentação é um espaço vocacionado para o atendimento a estudantes,
investigadores e jornalistas, entre outros.
A Casa do Brasil de Lisboa dispõe de um espaço de pesquisa de temas relacionados ao Brasil, às
relações entre o Brasil e Portugal, à lusofonia em geral e às questões dos imigrantes em Portugal.
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Além do trabalho direto com as comunidades
migrantes, a Casa do Brasil de Lisboa tem um
trabalho ativo na reflexão e implementação das
políticas públicas e na garantia de igualdade de
oportunidades para estas comunidades.
Tem como objetivos:
Tomar posições políticas contra as
manifestações de racismo, xenofobia,
desigualdades de género, violência de género,
etnia e perseguição de governos, políticos e
seus partidos.
Ajudar a articular a unidade das associações de
imigrantes e entidades pró-imigrantes, nas
atividades, nas tomadas de posições conjuntas,
na pressão sobre as autoridades em favor de
leis e práticas favoráveis.
Exigir dos países de origem o apoio do Estado
aos seus cidadãos e suas cidadãs residentes
em outros países do mundo.
Promover debates e espaços de fala e

ATIVISMO

participação sobre temas relacionados aos
direitos humanos, aos direitos das minorias, às
pessoas migrantes e refugiadas e aos direitos
das mulheres.
Promover sessões de esclarecimentos sobre
leis, manifestações, contatos com políticos e
autoridades, mantendo na agenda a integração
das pessoas migrantes no país de acolhimento,
a implementação de políticas nacionais e
europeias.
Garantir o pluralismo de opiniões e a
democracia associativa, incentivar o
envolvimento de todas as pessoas interessadas
na participação associativa.
Promover ações de advocacy e lobby.
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1. DEBATES, CAMPANHAS E
MANIFESTAÇÕES:

A Associação foi também bastante procurada
pela comunicação social, o que demonstra sua
importância quando se fala na

Durante o ano de 2021, a Casa do Brasil de

representatividade em defesa da comunidade

Lisboa promoveu debates em sua sede e

brasileira em Portugal e também da

esteve representada em outros externos e em

comunidade imigrante de modo geral. As

manifestações públicas, reforçando seu papel

manifestações e debates presenciais foram

na luta pelos direitos humanos e igualdade de

suspensas, porém participamos de vários

oportunidades para todas/os.

movimentos on-line.

• Campanha #Votaimigrante:
Campanha de recenseamento de imigrantes para as eleições autárquicas, com divulgação das
informações sobre como se inscrever no recenseamento, quais imigrantes poderiam votar e
criação do gabinete de apoio ao recenseamento;
• Campanha Exigimos Justiça para Ihor Homeniuk
Campanha nas redes sociais ;
• Eleição do Conselho para as Migrações - Triénio 2021-2023
Eleição da presidente Cyntia de Paula para Conselheira em Representação da Comunidade
Brasileira
• Ato em memória das Vítimas da COVID-19 no Brasil e denúncia do Bolsonaro Genocida
Participação no ato no dia 7 de maio de 2021, na Alameda Dom Afonso Henriques;
• Programa Municipal de Saúde Mental | 2º Fórum Lisboa Liga-te:
O que sustenta a Saúde Mental na Comunidade Migrante
Participação como convidada na modalidade online no dia 13 de maio;
• Manifestação Portugal denuncia Bolsonaro Genocida
29 de maio - Alameda Dom Afonso Henriques;
• Manifestação Portugal denuncia Bolsonaro Genocida
19 de junho - Parque Eduardo VII;
• Comunicado coletivo contra o Protocolo de detenção administrativa de pessoas migrantes na
prisão de Caxias
Participação no comunicado de 17 de junho;
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• Acabou Bolsonaro
Movimento nas Redes Sociais no dia 3 de julho;
• Manifestação dos/as Imigrantes em Portugal
11 de julho na Praça do Comércio;
• Debate: Resistência Democrática à Tirania de Bolsonaro com Carlos Minc
23 de julho na sede da CBL;
• Varal Bolsonaro Genocida
24 de julho na Praça de Camões;
• Manifestação Grito por Fora Bolsonaro
7 de setembro - Praça D.Pedro IV;
• Ato #ForaBolsonaro
2 de outubro no Largo Camões
• Ato Fora Ministro da Morte
26 de outubro no Hospital Santa Maria, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
• Marcha pelo Fim da Violência Contra as Mulheres
25 de novembro no Largo do Intendente;
• Manifestação #20N Fora Bolsonaro Racista
20 de novembro na Praça do Município de Lisboa;
• Debate Papo Ninja. Mídia Ninja Lisboa
11 de dezembro na sede da CBL.
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OUTRAS ATIVIDADES

• 213 400 000 / 935 141 813

1. COMUNICAÇÃO COM NOSSOS/AS
ASSOCIADOS/AS E AMIGOS/AS

• goe.lisboa@casadobrasildelisboa.pt

A divulgação das atividades da associação foi
realizada sobretudo pela Internet, através das
nossas redes sociais e lista de e-mails. É muito
importante que não só os/as sócios/as mas
todos/as aqueles/as que tenham alguma
questão a ser respondida pela associação,
saibam onde ela está e a quais serviços pode

• secretaria@casadobrasildelisboa.pt
• direcao@casadobrasildelisboa.pt
• e outros e-mails de contato direto com os
técnicos de cada projeto.
g) e também, de uma visita presencial à sede
da CBL
Foram também realizadas várias entrevistas
para a Comunicação Social.

aceder.
A partir de 2015 com a mudança da marca,
deu-se início uma nova etapa na imagem
institucional e na dos projetos. A casa vem,
desde então, ampliando esforços para refletir
na comunicação os seus valores mais
importantes.
Entendendo que imagem e texto carregam
significados que vão além da informação
propriamente, a associação tem comunicado
seus eventos e atividades sempre respeitando
a representatividade, e com isso, adicionando
mais uma camada à luta contra o preconceito.
Desta forma, qualquer pessoa tem acesso a
CBL através :
a) Do nosso site: www.casadobrasildelisboa.pt

2. PARCERIAS
As parcerias formais e informais com a
Associação Renovar a Mouraria, Fundação
Cidade de Lisboa, ALCC, UMAR, European
Network of Migrant Women, Casa da América
Latina, Embaixada do Brasil em Lisboa,
Consulado do Brasil de Lisboa, GAT - Grupo de
Ativistas para o Tratamento, Ordem dos
Psicólogos Portugueses, Plataforma GENI e
Coletivo Andorinha mantiveram-se com grande
êxito.
Informalmente mantemos relações constantes
com a OIM, para encaminhamento de pessoas
que desejam se inscrever para o retorno e com
a UMAR e APAV para atendimento a casos de
Violência de Género e de Violência Doméstica.
Estabelecemos parceria formal com a Câmara

b) da nossa página no Facebook:

Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de

www.facebook.com/casadobrasildelisboa,

Cascais, European Network Against Racism,

que neste momento, tem cerca de 22 mil

Rede Espaço sem Fronteiras, Associação

seguidores/as;

Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e

c) da nossa página no Instagram -

Mem Martins, Centro Social Paroquial

@casadobrasildelisboa com 7 mil seguidores

Algueirão Mem Martins Mercês, Associação 24

d) da lista de emails do GAE - Gabinete de
Apoio ao Emprego | Associados/as da CBL;
e) dos/as nossos/as parceiros/as;

de Setembro, Associação Jangada de
Emoções, ISPA, Taipa, Associação
Caboverdiana de Setúbal e Deco Proteste.

f) dos contatos telefónicos e eletrónicos:
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Em 2021 a Casa do Brasil de Lisboa continuou

todas as outras dificuldades vivenciadas.

a desenvolver atividades no âmbito da

A nível financeiro e de sustentabilidade, o

integração dos/as imigrantes, promoção do

apoio do Fundo de Emergência Social -

exercício da cidadania, sensibilização para a

COVID-19 da Câmara Municipal de Lisboa foi

multiculturalidade e promoção da cultura

fundamental para o reforço no atendimento

brasileira em Portugal. Participaram nas ações

de apoio à empregabilidade. Os valores

e nos diversos gabinetes de atendimento 2710

recebidos por meio dos projetos financiados

pessoas, foram realizadas 184 ações e

foram fundamentais para o desenvolvimento

tornaram sócias 51 pessoas.

de atividades que têm como objetivos a
promoção da igualdade, a luta pela garantia

A equipe da Casa do Brasil de Lisboa em 2021

dos direitos humanos, pela igualdade de

foi composta por 9 pessoas, todas imigrantes,

género e para o cumprimento da nossa missão

com formação na área do Direito,

na luta para que as pessoas migrantes vivam

Comunicação Social, Psicologia, Relações

em igualdade, justiça social e com dignidade.

Internacionais, Gestão, Design, Marketing
Digital e Ciência Política. Além de várias

Por fim, e apesar dos desafios impostos pela

pessoas voluntárias, direção e órgãos sociais.

Pandemia da COVID-19, a associação cumpriu
os objetivos e a sua missão, com o

A Pandemia da COVID-19 teve um impacto

desenvolvimento das atividades imputadas

negativo no desenvolvimento das atividades

aos projetos mas também em outras ações

presenciais. O teletrabalho obrigou que a

desenvolvidas na área do Ativismo e da

dinâmica de trabalho da equipe fosse

Cultura.

reorganizada, um desafio acrescido, somado a
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