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Já nasceram em Portugal!

Caros Leitores,

No âmbito do programa de integração de refugiados denominado “Um Novo
Começo”, que tem vindo a ser implementado desde Setembro de 2021 em parceria

com entidades do Estado Português, com destaque para o Fundo para o Asilo, a
Migração e a Integração (FAMI), o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a FUNDAÇÄO FOCUS EUROPA tem
vindo a levar a cabo um plano de holístico de integração destinado a assegurar que
todas as famílias de refugiados possam construir um novo futuro em Portugal. Um

futuro de maior esperança, auto-suficiência, resiliência e prosperidade. 

Até agora, o programa “Um Novo Começo” acolheu 126 pessoas, 85 Afegãos
vindos de campos de refugiados na Grécia, 54 provenientes diretamente do

Afeganistão e 4 da Síria. O programa “Um Novo Começo”, um projeto co-
financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) com a

referência PT/2021/FAMI/756", trabalha em estreita coordenação com o
“European Settlement Programme”, criado pela FOCUS Europa em 2015 para

apoiar a integração de refugiados vindos do Afeganistão e da Síria em mais de 10
países Europeus.

A fim de ajudar as famílias de refugiados do programa “Um Novo Começo” a
aprenderem a nossa língua – ferramenta basilar sem a qual a adaptação e a

integração na sociedade portuguesa ficariam seriamente comprometidas -, foram
organizadas aulas de português por faixas etárias. Durante os meses do Verão,

teve lugar uma “Summer School” para a faixa etária dos 11 aos 17 anos, onde
foram ministradas aulas suplementares de Matemática e Português por forma a

melhor preparar os alunos para o novo ano académico, em complemento ao apoio
extra-escolar que estão a ter. Para os adultos estão igualmente a decorrer aulas de

português, nomeadamente de conversação.

Todas as crianças e jovens em idade escolar já estão a frequentar escolas. Cientes
da importância da educação de primeira infância, a FOCUS tem vindo a articular

com várias entidades no sentido de conseguir vagas para todas as crianças em
idade pré-escolar, já que a frequência nos jardins de infância contribui para uma

melhor integração.
O acesso aos cuidados de Saúde está assegurado para todos.

A semelhança de outros países, a integração dos recém-chegados no mercado de
trabalho tem sido desafiante, nomeadamente pela barreira da língua, no entanto, a

FOCUS tem contado com parceiros públicos e privados para ultrapassar
dificuldades e vários refugiados conseguiram já obter emprego em empresas.

Com vista a uma boa integração das famílias no programa “Um Novo Começo”, a
FOCUS tem vindo a realizar programas e atividades com um balanço

extremamente positivo e que a seguir damos a conhecer.

Juntos mudamos vidas! O nosso sincero obrigado a todos os nossos parceiros, às
várias entidades públicas e privadas com quem unimos esforços e aos inúmeros e

inestimáveis voluntários que nos têm apoiado para fazer a diferença nas vidas
destas famílias. 

Bem hajam!
 



RASTREIO E VACINAÇÃO
APÓS CHEGADA A LISBOA

21 CRIANÇAS FORAM TRATAR 
DOS DENTES

A Saúde dos que chegaram é uma das áreas a que a

FOCUS dá particular relevância. Assim, 21 crianças até

aos 5 anos de famílias recém-chegadas foram

encaminhadas para consultas de estomatologia nas

Clínicas Lusíadas Almada e Oriente para

higienização/tratamento dos dentes. Entre eles, estava

um menino de 5 anos que não dormia há quatro noites

com dores. Durante as Consultas, pais e filhos

apreenderam ainda a lavar corretamente os dentes.

Todas estas crianças de Lisboa passarão, a partir de

agora, a ser seguidas gratuitamente no Serviço

Odontopediátrico de Lisboa (SOL) da Santa Casa da

Misericórdia de Lisboa.

APOIO EM BUROCRACIAS

Os refugiados beneficiam de apoio permanente

no seu dia-a-dia. Cada família tem um Mentor,

que recebe formação para, a título voluntário,

os acompanhar, avaliar as suas necessidades,

ensinando-lhes, por exemplo, os

procedimentos para matricularem os filhos em

escolas, dirigirem-se ao hospital da sua área de

residência quando necessário, tratar de

burocracias, em suma, apoiá-los de perto de

modo a que não se sintam perdidos numa

realidade tão diversa da que estavam

acostumados.
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Assim que chegaram a Lisboa, os

refugiados foram encaminhados para

Centros de Saúde a fim de serem avaliados

do ponto de vista sanitário, tendo-lhes sido

feito nomeadamente um rasteio à

Tuberculose e administrada a vacina

contra a Covid-19.



APRENDER PORTUGUÊS PARA UMA MELHOR
INTEGRAÇÃO

P Á G I N A  3

Os recém-chegados estão a ter aulas de português, que decorrem no

Centro Ismaili, aulas Português em parceria com IEFP e aulas de

conversação. Sendo estas extremamente necessárias para umaa boa

integração na sociedade portuguesa.

CRIANÇAS JÁ ESTÃO EM CRECHES E JOVENS
EM ESCOLAS DE LISBOA

Os recém-chegados estão todos inscritos nos Centros de Saúde das suas áreas de

residência e, no plano da Educação, está em fase de conclusão o processo de inscrição de bebés de 0-3

anos em creches e jardins de infância. E o processo de matrículas de

adolescentes e jovens em estabelecimentos escolares está completo. Praticamente todos os alunos têm

apoio em Centros de Estudos.



PROGRAMA DE
LITERACIA FINANCEIRA
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PALADIN | MENDES GONÇALVES DÁ EMPREGO
E APOIO A RECÉM-CHEGADOS

A empresa que detém a marca Paladin, sediada na Golegã, no distrito de

Santarém, já deu emprego a 6 Familias Refugiadas . Estas familias ( 38

pessoas entre Adultos e Crianças) continuam a ter todo o apoio à

integração junto da Fundação Focus. Uma iniciativa de excelência e de

exemplo para outras empresas em Portugal.

De Abril a Junho decorreu, no Centro Ismaili de Lisboa,

o programa de Literacia Financeira. O objetivo era fazer

compreender os participantes da importância da

realização de um orçamento familiar, que exige um

plano em que se define quanto gastar, como poupar e

quanto guardar para situações imponderáveis, sem

esquecer a componente de Solidariedade Social (quanto

dar).

Paralelamente, foram fornecidas informações sobre o

sistema financeiro português, seguros, serviços

mínimos bancários, meios de pagamento, contas

bancárias e recurso ao crédito, direitos e deveres

financeiros dos consumidores bem como outros

assuntos afins. Os participantes adoraram este

programa e pediram que fossem feitas sessões para

cada família, o que já está em preparação.



CRIAR UMA NOVA VISÃO
PARA AS NOSSAS VIDAS
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MOSTRAR A ARTE DAS
BORDADEIRAS AFEGÃS

O Open Day do Centro ismaili de Lisboa,

que decorreu em 19 de Maio, foi um

pretexto para a FOCUS organizar, em

conjunto com a Fundação Aga Khan, um

evento em que seis bordadeiras afegãs

mostraram aos visitantes os bordados

típicos do Afeganistão.

Os bordados foram bastante apreciados

pelos visitantes e encheram de orgulho as

nossas bordadeiras.

Por vezes é preciso ajuda para superarmos

as nossas limitações e os nossos

preconceitos, para alimentarmos uma

mente positiva e encontrarmos uma nova

visão para as nossas vidas. Rita Penteado

organizou um programa de couching com

12 sessões, que se iniciou a 2 de Junho e

terminou em Setembro.



CONHECER NOVAS
MODALIDADES DESPORTIVAS

E porque a prática do desporto assume uma importância cada vez maior nos dias de hoje, a FOCUS

realizou de 4 a 8 de Junho um programa com o apoio da empresa Rockets Pro para dar a conhecer

aos jovens dos 10 aos 16 anos modalidades desportivas como ténis, padel, basquetebol, golf e jogos

tradicionais.

Participaram 15 jovens, para os quais algumas modalidades foram uma estreia absoluta. O evento

proporcionou igualmente momentos de convívio animados durante os almoços e lanches.
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APRENDER PORTUGUÊS

Para todos os que escolheram o nosso país para recomeçar as suas vidas,

saber falar português é essencial para conseguirem integrar-se na

sociedade. Só assim poderão ter um bom aproveitamento escolar e

conseguir entrar no mercado de trabalho.

Durante os meses de Julho e Agosto a FOCUS organizou, no Centro Ismaili

de Lisboa, aulas de português para crianças dos 4 aos 10 em colaboração

com o Butterflies Learning Centre (foto). Para a faixa etária a seguir – dos

11 aos 17 anos – decorreram aulas de português e também de matemática

no Centro de Estudos Genios e Traquinas. Sessenta e três adultos estão

igualmente a ter aulas de português, nomeadamente de conversação. Os

resultados destes programas têm sido positivos, mas ainda há muito

caminho pela frente para a plena integração.



VALORIZAÇÃO DA MULHER

JÁ NASCERAM EM PORTUGAL!

Sosan Alizada veio ao mundo a 11 de Março de 2022 no Hospital

Garcia de Orta. É o novo membro da família Gholamsakh e Setara

Alizada. Foi a primeira bebé a nascer em Portugal.

A valorização e o empoderamento da mulher é uma questão importante sobretudo para quem vem

de países onde o papel da mulher é secundarizado. Nesse sentido, foi realizada a 20 de Julho, no

Centro Ismaili de Lisboa, uma sessão sob o lema: “Todas as mulheres têm poder para se tornarem

numa história de sucesso”. Nesta sessão também foram abordados temas como os cuidados de

higiene e maquilhagem em parceria com a Dressforsuceess, tendo sido oferecidos produtos de

higiene e maquilhagem. Na foto, as participantes com a Country Manager da FOCUS, Farana

Sadrudin (2ª à esquerda).
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Noorzai Fayzi nasceu em 16 de Março de 2022 na Maternidade Alfredo

da Costa. Ramzia Ashrafi e Noor Ahmad Fayzi não cabiam em si de

felizes.
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Arvin Alish encheu de alegria os seus pais, Hassan e Aziza Alish, em 8 de

Junho de 2022. Nasceu na Maternidade Alfredo da Costa.

Zakir Ali Afghan deu o ar da sua graça pela primeira vez a 17 de

Junho de 2022 na Maternidade Alfredo da Costa, fazendo

transbordar de felicidade os seus pais, Abdul Samad e Parween

Afghan.

Farzana Rezaei e Khairullah Saberi deram as boas vindas à sua

menina em 12 de Julho de 2022 no Hospital de Abrantes. Jannat foi o

nome que escolheram para a sua princesa.


