
GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE 
 

ESTRANGEIROS EM PORTUGAL – NOVAS INFORMAÇÕES 
 

 
1. Existe alguma possibilidade de alojamento temporário 

apoiado/disponibilizado pelo Estado para realojar os estrangeiros que 

estivessem instalados em unidades de alojamento turístico ou outros 

(alojamento disponibilizado por entidades patronais) que, entretanto, 

encerraram? 

Atualmente, poderá ser disponibilizado apoio em Centros de Alojamento Social de Emergência 

ou em Unidades Hoteleiras no âmbito do desenvolvimento dos serviços de ação social ou da Linha 

Nacional de Emergência Social. 

 

2. Posso consultar informação e conselhos sobre a COVID 19 em outras 

línguas? 

Sim. Estão disponíveis informações e conselhos úteis sobre a COVID 19 em 22 línguas (Português, 

Inglês, Francês, Castelhano, Italiano, Alemão, Romeno, Russo, Ucraniano, Neerlandês, Chinês, 

Japonês, Polaco, Turco, Árabe, Urdu, Hindi, Finlandês, Mandinga, Nepalês, Bengali, Sueco e 

Hebraico). 

ONU - https://drive.google.com/drive/folders/1QeKaeGbajcbRHdsPvQADSIjE7VuSbHFA 

Médicos do Mundo - https://www.dropbox.com/sh/aw9ml5qgi2cvt0k/AABODltcbXgDImd2v-z14difa?dl=0 

 

3. Sou estrangeiro e necessito de obter informações gerais sobre os meus 

direitos, bem como apoios disponíveis. Quem posso contactar? 

O Alto Comissariado para as Migrações dispõe de Centros Nacionais de Apoio à Integração de 

Migrantes que poderão disponibilizar informação de natureza diversa. Considerando a infeção 

por SARS-CoV-2 (COVID-19) os atendimentos presenciais estão condicionados, sendo possível 

através DOS SEGUINTES contactos: 

•             E-mail: cnaim.lisboa@acm.gov.pt; cnaim.norte@acm.gov.pt; cnaim.algarve@acm.gov.pt 

•             Telefone da Linha de Apoio a Migrantes: 808 257 257 (a partir da rede fixa) e 21 810 61 

91 (a partir de rede móvel e para quem efetua a ligação do estrangeiro). 

 

4. Sou estrangeiro e não consigo fazer-me entender junto das entidades que 

contacto. Há algum apoio ao nível da língua portuguesa? 

O Alto Comissariado para as Migrações dispõe de um Serviço de Tradução Telefónica (STT) que 

pode auxiliá-lo no contacto com os serviços ou entidades com os quais pretende comunicar. Este 

serviço é gratuito, estando apenas sujeito ao pagamento da chamada. Para aceder ao STT pode 

contactar 808 257 257 (a partir da rede fixa) e 21 810 61 91 (a partir de rede móvel e para quem 

efetua a ligação do estrangeiro). 

 

 


