GUIA DE
ACOLHIMENTO

BOAS
VINDAS
Desejamos que neste período das vossas vidas
se sintam bem acolhidos e que encontrem em
Guimarães, nas suas pessoas e instituições um
acolhimento que vos proporcione bem-estar e
tranquilidade e que possa ser, sobretudo, um
passo para a (re)construção dos vossos projetos
de vida.
Para esse efeito, a Câmara Municipal de
Guimarães em colaboração com o Conselho
Português para os Refugiados (CPR) e um conjunto
de instituições do concelho, organizaramse num Consórcio, o Guimarães Acolhe, para
o acolhimento de cidadãos e cidadãs com
necessidade de proteção internacional.
Este pequeno guia pretende fornecer um conjunto
de informações que vos auxiliarão neste primeiro
contacto com a nossa cidade e no nosso concelho.

GUIMARÃES
O concelho de Guimarães situa-se no Norte
de Portugal e tem uma população de 158.124
habitantes. A sua capital é a cidade de
Guimarães. É uma cidade histórica com uma
população de 54.097 habitantes. É considerada a
cidade-berço de Portugal. A UNESCO reconheceu
em 2001, a cidade de Guimarães, como Património
Cultural da Humanidade. Tem monumentos
nacionais e o seu centro histórico é caracterizado
por casas de arquitetura medieval, calçadas
estreitas e praças com cafés ao ar livre. Tem
um conjunto diversificado de serviços, como,
universidade, escolas, hospital, centros de saúde,
segurança social, finanças, serviços de segurança,
tribunais e estabelecimentos comerciais.
É servida por uma rede de transportes rodoviários
e ferroviários que a ligam a todo o território
nacional. Fica próxima das cidades de Braga e do
Porto.
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CENTRO HISTÓRICO
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CONTACTOS ÚTEIS
Bombeiros de Guimarães

253 515 444
Câmara Municipal
de Guimarães

Hospital Senhora da
Oliveira Guimarães

253 540 330

253 421 255

Número Nacional
de Emergência

Centro de Emprego
de Guimarães

Polícia Municipal

112

253 469 800

253 421 222

Guarda Nacional
Republicana (GNR)
de S. Torcato

Polícia de Segurança
Pública

253 423 890
Guarda Nacional
Republicana (GNR)
de Caldas das Taipas

253 576 117
Guarda Nacional
Republicana (GNR)
de Lordelo

252 941 115

253 540 660
Segurança Social
de Guimarães

300 502 502
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SERVIÇOS LOCAIS
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ALOJAMENTO
O Guimarães Acolhe proporciona-vos alojamento
no centro da cidade de Guimarães, através de
cinco instituições sociais que integram o Consórcio:
Arciprestado de Guimarães/Vizela; Centro Juvenil
de S. José; Lar de Santa Estefânia; Santa Casa da
Misericórdia de Guimarães e Venerável Ordem
Terceira de São Francisco.
O alojamento concedido é realizado consoante se
tratem de pessoas isoladas ou famílias. As pessoas
isoladas partilham o alojamento em casas ou
residências e as famílias são, sempre que possível,
alojadas em apartamentos ou casas unifamiliares.
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ACOMPANHAMENTO SOCIAL
Em cada uma destas instituições, existe um técnico
social que vos apoia em tudo o que for necessário. Este
técnico é-vos apresentado no dia da vossa chegada.

SERVIÇOS DE TRADUÇÃO
O “Guimarães Acolhe” não tem serviços próprios de
tradução.
Contudo, podem aceder aos serviços de tradução do
CPR- Conselho Português para Refugiados, em dias
úteis, entre as 9h00 e as 17h00, através do número de
telefone 219 943 431.
Podem, ainda, aceder aos serviços de tradução
telefónica do ACM- Alto Comissariado para as

Migrações, que é um serviço gratuito (só paga a
chamada telefónica), todos os dias úteis, entre as 9h00
e as 19h00, através da Linha de Apoio ao Migrante 808 257 257- se ligar a partir de rede fixa, e 218 106 191
– se ligar a partir de rede móvel.

ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA
O Guimarães Acolhe proporciona o ensino da língua
portuguesa através de professores voluntários.
Podem ainda, no início de cada ano letivo, em
setembro, fazer a vossa inscrição no curso de
português para falantes de outras línguas, no Centro
Qualifica do agrupamento de escolas Francisco de
Holanda.
A aprendizagem da língua portuguesa é muito
importante pois facilita a integração na sociedade
portuguesa e é fundamental para arranjar trabalho
ou continuar a estudar.

APOIO JURÍDICO
O Guimarães Acolhe presta apoio jurídico através do
Conselho Português para os Refugiados no processo
de acolhimento e integração.
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SERVIÇOS DE SAÚDE
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CUIDADOS DE SAÚDE
Os Centros de Saúde são a unidade básica do Serviço
Nacional de Saúde, onde é prestado o atendimento e
prestação de cuidados de saúde à população.
Neles trabalham médicos de família/clínica geral,
e enfermeiros, que prestam cuidados de saúde
essenciais, preventivos ou curativos.
Os Centros de Saúde funcionam de 2ª a 6ª feira, entre
as 8 e as 20 horas.
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Aquando da vossa chegada a Guimarães, é feita
a inscrição no Centro de Saúde da vossa área de
residência, sendo-vos atribuído um número de
identificação de utente do Serviço Nacional de Saúde
e um médico e enfermeiro de família, os quais farão o
vosso acompanhamento a nível de saúde.
Para ter acesso ao médico ou enfermeiro de família
é sempre necessário marcar antecipadamente a
consulta.
Contudo, sempre que se sinta doente, poderá marcar
uma consulta aberta para o próprio dia.
Esta marcação pode ser feita presencialmente ou
através do telefone, todos os dias úteis entre as 8h00 e
as 10h00, para o número 253 421 340, devendo, sempre,
referir o número de utente do Serviço Nacional de
Saúde.
Se não conseguir ser atendido no Centro de Saúde,
e/ou precisar de um cuidado de saúde urgente, deve
recorrer aos serviços de Urgências do Hospital.

Também aqui deve levar o número de utente
do Serviço Nacional de Saúde e o documento
de identificação passado pelo SEF – Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras.
Em caso de doença súbita ou de acidente, deverá ligar
de imediato para o 112 - Linha SOS, referindo sempre a
sua morada e contacto telefónico.

Planeamento Familiar
No Centro de Saúde podem aceder a uma consulta
de planeamento familiar que se destina a apoiar e
informar os indivíduos ou casais, para que possam
planear uma gravidez no momento mais apropriado.

EDUCAÇÃO
O ensino em Portugal é obrigatório até ao 12º ano.
Os jovens com idade até aos 18 anos, são inseridos
obrigatoriamente no sistema de ensino português,
pelo que se tiver um filho ou filha até essa idade, será
integrado, de imediato numa escola próxima da sua
área de residência.
Se tiver um filho ou uma filha, com idade entre os 4
meses e os 3 anos poderá integrá-lo numa Creche,
desde que haja vagas.
O técnico social da sua instituição de acolhimento,
tratará convosco, da matrícula do vosso filho ou filha
num estabelecimento de ensino.
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SUPERMERCADOS
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COMÉRCIO
O Concelho de Guimarães e a cidade têm uma ampla
rede de lojas de pequeno comércio, supermercados
e hipermercados. A cidade de Guimarães tem
igualmente uma feira semanal que se realiza todas
as 6º feiras, junto ao Mercado Municipal, onde se
podem comprar produtos variados ( roupa, calçado,
cerâmicas, plantas , frutas , hortícolas…) a baixos
preços.

TRABALHO
As pessoas com mais de 16 anos e que tenham
cumprido a escolaridade obrigatória, podem aceder
ao mercado de trabalho.
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Para aceder ao mercado de trabalho, deve inscreverse como desempregado no Centro de Emprego de
Guimarães.
Para o fazer, deve levar, o documento do SEF e o
número de identificação fiscal.
Deve também fazer o seu curriculum e procurar
ofertas de emprego no Centro de Emprego ou através
de sites de ofertas de emprego.

TRANSPORTES
Transportes Urbanos
Guimarães é servida por uma rede de transportes
urbanos que abrange a cidade e as freguesias
circundantes.

Autocarros
Os transportes urbanos são constituídos essencialmente
por serviço de autocarros.
Para informações sobre itinerários, horários e preços,
deve dirigir-se à Central de Camionagem, ou consultar:
http://tug.com.pt/titulos-de-tansporte/ e http://tug.com.
pt/horarios/

Táxis
Podem também utilizar o serviço dos Táxis
Para apanhar um táxi na rua basta fazer o sinal de
chamamento levantando um braço, existindo, também,
em alguns locais, paragens de táxis e a possibilidade de
recorrer aos serviços de Radiotáxi.
Os táxis portugueses são geralmente de cor creme ou
verde e preto.
O preço é indicado no taxímetro e as tarifas estão
fixados no interior do automóvel ou podem ser
solicitadas ao motorista.
A chamada de um táxi através do telefone implica o
pagamento de uma taxa.
O transporte de bagagem no porta bagagens implica
um montante adicional, independentemente do número
de volumes e do peso.
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Transportes InterUrbanos
Autocarros Expressos
Se quiser deslocar-se para outra cidade ou localidade
de Portugal, deverá deslocar-se à Central de
Camionagem, onde pode aceder a uma Rede de
Autocarros Expressos. Lá, poderá recolher informações
sobre percursos, horários e preços.

Comboios de Portugal
Pode, igualmente, utilizar os Comboios de Portugal-CP,
para se deslocar para outras cidades ou localidades.
Em Guimarães tem uma Estação de Caminhos de Ferro,
onde pode consultar horários e adquirir bilhetes
20

Os bilhetes podem ser comprados no balcão ou na
máquina automática. Pode ainda compra-los através
da internet. Só nas situações de inexistência destes
serviços é que pode comprar no comboio, caso contrário
pagará uma multa.
Quando consultar os horários tome em conta se
pretende viajar ao sábado, domingo ou feriado, pois
pode não existir o tipo de comboio que pretende.
Poderão existir alteração de horários no Verão e no
Inverno.
Se planear a sua viagem antecipadamente, o seu bilhete
poderá ficar mais barato.
Saiba mais www.cp.pt

RELIGIÃO
A maioria da população em Portugal e em Guimarães
é católica, mas temos o prazer de conviver e aprender
com outras comunidades religiosas.
Em Guimarães, são inexistentes lugares de culto
para as comunidades budistas, hindus, judaicas e
muçulmanas.
Para os Muçulmanos os lugares de culto mais
próximos de Guimarães situam-se em Braga e no
Porto.
BRAGA

LUGAR DE CULTO DE BRAGA - Centro Comercial ALCAIDE

PORTO

MESQUITA HAZRAT BILAL (RTA) - PORTO
Sede do Centro Cultural Islâmico do Porto Rua do Heroísmo, 223
4300-259 Porto
MESQUITA HAZRAT HAMZA (RTA) - PORTO
Tv. do Loureiro 19 (Estação de São Bento) BATALHA - 4000 Porto

DINHEIRO
A moeda em Portugal é o EURO €, à semelhança de
todos os países da União Europeia.
Para além dos pagamentos em dinheiro, a maioria das
lojas e dos serviços, em Portugal aceita como forma de
pagamento, os cartões multibanco.
Para requerer um cartão multibanco, tem que abrir
uma conta bancária

21

MULTIBANCO
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Bancos e Caixas Multibanco
Para abrir uma conta, tem que levar a sua
Autorização de Residência Provisória; o seu número de
identificação Fiscal e o Atestado de Residência.
Com a abertura da conta, é-lhe atribuído um Cartão
Multibanco, que permite fazer pagamentos, fazer
levantamentos de dinheiro ou conferir o seu extrato
bancário.
Cada cartão Multibanco tem um código secreto (PIN)
que é pessoal e não deve ser partilhado por ninguém.
Por toda a cidade de Guimarães existem Caixas
Multibancos. Elas estão sinalizadas, conforme as
figuras mostram:
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Como se faz um levantamento de dinheiro?
1º Passo - Introduzir o Cartão na máquina

2º Passo - Marcar o Código Pessoal
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3º Passo - Primir o algarismo 1 – Levantamentos e
primir o Montante Pretendido

4º Passo - Retirar o montante e respetivo talão

Quando efetuar algum levantamento, evite que outras
pessoas vejam a quantia que está a levantar. Guarde o
dinheiro o mais rápido possível, assim como o cartão e o
recibo.
Como se faz para consultar o extrato bancário?
Efetuar os passos 1, 2 e 3
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Depois Primir Consultas - Tecla 4

Da ranhura da caixa sairá um papel com este formato

Como se faz para carregar um telemóvel?
Fazer os Passos 1 e 2
Depois primir “Pagamentos e Outros Serviços”e de
seguida primir a tecla “Telemóveis”

E por fim, primir a tecla rede, digitar o número do
telemóvel e o montante
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REGRAS QUE DEVE RESPEITAR
PARA ESTAR BEM INTEGRADO
EM GUIMARÃES-PORTUGAL
- Cooperar no cumprimento do regulamento da
instituição que o acolhe;
- Fazer todo o esforço para aprender a Língua
portuguesa, o que facilitará o seu dia a dia;
- Respeitar todas as leis, regulamentos e medidas
destinadas a manter a ordem pública;
- Se estiver integrado no mercado de trabalho, deve
cumprir as cláusulas do seu contrato de trabalho e
informar previamente a sua entidade patronal em
caso de necessitar de faltar ao trabalho, devendo
sempre justificar as suas faltas;
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- Compreender as diferenças culturais;
Todos nós, em qualquer parte do mundo onde
estejamos, transportamos as nossas vivências e
raízes culturais. Mas também temos a consciência de
que existem valores diferentes entre os povos. Porém,
através do diálogo e da partilha de informação
podemos coabitar respeitando as regras das
diferenças.
- Não Fumar em Espaços Fechados – Em Portugal só
é permitido fumar ao ar livre ou em espaços que o
permitam;
- Práticas como os casamentos forçados, crimes
de honra ou mutilação genital feminina são
estritamente proibidas em toda e qualquer
circunstância, e são crimes severamente punidos
por lei;
- Em Portugal, Homens e Mulheres têm os mesmos
direitos perante a lei.

DOCUMENTOS QUE NECESSITA
PARA ESTAR INTEGRADO EM
PORTUGAL
Documento de Autorização de Residência Provisória
passado pelo SEF – Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras
- Número de Identificação Fiscal (NIF) ou número de
contribuinte
Este número é solicitado no Serviço de Finanças.
O pedido do NIF é gratuito e é atribuído de imediato.
O NIF é necessário para abrir uma conta bancária, trabalhar,
inscrever-se na escola, adquirir e pagar bens e serviços.

- Número de Utente do Serviço Nacional de Saúde
Este número é solicitado no Centro de Saúde.
O pedido é gratuito.
O número de utente do Serviço Nacional de Saúde serve para
aceder aos Serviços de Saúde dos Centros de Saúde e do
Hospital

- Número de Beneficiário da Segurança Social
É solicitado na Segurança Social, através do preenchimento de
um formulário próprio.
O pedido é gratuito.
O número de Segurança Social serve para requerer abono de
família e prestações sociais.

- Atestado de Residência
É solicitado na Junta de Freguesia da sua área de residência.

