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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

Головне управл�ння харчової та ветеринарної
медицини (DGAV) встановило особливий
порядок ввезення домашн�х тварин до
Португал�ї.
Ви можете �дентиф�кувати своїх тварин та
пов�домити про їх вакцинац�ю за такими
контактами: acsccdim@dgav.pt ,

tcastro@dgav.pt  та pdomingos@dgav.pt .

ВОДІЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ

Люди з тимчасовим прихистком можуть
обм�няти свої вод�йськ� права на
португальськ�. Вам не потр�бно надавати
п�дтвердження автентичност� вашого
вод�йського посв�дчення, а також складати
теоретичн� та практичн� �спити.

ТЕЛЕФОННА ПІДТРИМКА

З питань, пов’язаних з документами та
записами, звертайтеся до Л�н�ї запис�в. Просто
набер�ть 2, коли дзвоните за номером 211 950

500 (будн� дн� з 9:00 до 17:00).

Ви також можете отримати доступ до л�н�ї
п�дтримки м�грант�в та служби телефонного
перекладу українською мовою за номерами
+351 218 106 191 або 808 257 257 (ф�ксована
л�н�я) з понед�лка по п’ятницю з 9:00 до 20:00

та по суботах з 9 ранку до 5 вечора. Б�льше
�нформац�ї на www.acm.gov.pt/-/sos-ucrania

Ласкаво просимо
до м�ста

Португал�я

ОСВІТА ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ
АКАДЕМІЧНИХ СТУПЕНІВ
Ус� �ноземн� д�ти та молодь у в�ц� в�д 6 до 18
рок�в мають доступ до португальської системи
державної осв�ти. Ви можете попросити про
п�дтримку в школ� за м�сцем проживання або
в будь-якому М�сцевому центр� п�дтримки
�нтеграц�ї м�грант�в (CLAIM).
Надзвичайний статус студента застосовувався
до тих, хто бажає завершити навчання у
португальських вищих навчальних закладах.
Також планується призначення стипенд�й для
забезпечення оплати навчання та засоб�в до
�снування. Див�ться всю �нформац�ю на
www.dges.gov.pt  (доступна англ�йською та
українською мовами).
Запит на визнання вчених ступен�в подається
шляхом заповнення ц�єї форми:
www.dges.gov.pt/recon/formulario.  Є
можлив�сть в�дмови в�д видач� диплом�в,
атестат�в та �ншої академ�чної документац�ї.

ВИВЧЕННЯ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ МОВИ
Якщо ви хочете вивчити португальську мову,
навчання доступне на
www.qualifica.gov.pt/#/pesquisaCentros , на
www.ofertaformativa.gov.pt/#/pesquisa-
cursos-aluno  або в школах, як� пропонують
португальську мову, Português Língua de
Acolhimento (PLA). 
Ви також можете попросити п�дтримки в
Управл�ння сприяння вивченню
португальської мови на електронну адресу:
glpt@acm.gov.pt.
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На сайт� www.iefp.pt/portugal-for-ukraine  ви
можете знайти список ваканс�й, на як� ви
можете подати заявку, вказавши ID

(�дентиф�кац�йний код) пропозиц�ї та IEFP,

який п�дтримує зв’язок �з роботодавцем.

На портал� IEFP також доступна форма
(доступна англ�йською та українською
мовами), куди перем�щен� громадяни України
можуть подати заявку на працевлаштування,

додавши своє резюме.

IEFP також надає ф�нансову п�дтримку тим, хто
вир�шив працювати на територ�ї Португал�ї,
через програму «Emprego Interior Mais».

Заявки подаються на сайт� www.iefp.pt 

У контекст� ситуац�ї, що склалася в Україн�,
було прийнято спрощення визнання
профес�йних квал�ф�кац�й з в�дмовою в�д
вимог, встановлених законодавством. 

Тимчасовий охоронний титул надається
перем�щеним особам з України з початковою
тривал�стю один р�к, який може бути
продовжений на наступний р�к.

Запити на тимчасовий прихисток можна
подати онлайн через платформу
SEFforUkraine.sef.pt (доступна англ�йською та
українською мовами) або в Нац�ональних
центрах п�дтримки �нтеграц�ї м�грант�в
(CNAIM) та в деяких делегац�ях SEF.

Запит про захист неповнол�тн�х необх�дно
подати особисто в одну з� служб SEF.

Для отримання додаткової �нформац�ї
зверн�ться до порталу
www.portugalforukraine.gov.pt 

ПРОЖИВАННЯ В ПОРТУГАЛІЇ

Якщо у вас немає кошт�в для оплати житла в
Португал�ї, ви можете попросити п�дтримки,

над�славши електронного листа на адресу
sosucrania@acm.gov.pt, заповнивши форму
на www.portaldiplomatico.mne.gov.pt

(доступна англ�йською та українською
мовами) або одним �з Нац�ональних центр�в
п�дтримки м�грант�в (CNAIM).

Ви також можете отримати доступ до
спец�ального режиму програми Porta de

Entrada, в рамках якої надається ф�нансова
допомога для покриття витрат на
проживання. За п�дтримкою потр�бно
звертатися до м�скої ради.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ПОРТУГАЛІЇ

Запит на тимчасовий прихисток автоматично
призначає номер користувача Нац�ональної
служби охорони здоров’я (SNS), який надає
доступ до медичних послуг у державн�й
систем�, що передбачає, щонайб�льше, плату
за користування.

Протягом 14 дн�в п�сля поселення в Португал�ї
ви повинн� зв’язатися з центром здоров’я у
вашому новому район� проживання для
реєстрац�ї.
SNS також надає консультац�ї щодо
спостереження за д�тьми, як� прибувають з
України, у л�карн� Dona Estefânia. (Послуги
перекладу гарантуються.) Для запису на
перегляд необх�дно зателефонувати за
телефоном 967 059 865.

РОБОТА В ПОРТУГАЛІЇ

IEFP має гарячу л�н�ю (+351 215 803 470), щоб
допомогти громадянам України, як� шукають
роботу, подати заявки на ваканс�ї. В�н
доступний українською мовою � працює в
будн� з 9:00 до 17:00.

Враховуючи конфл�ктну ситуац�ю в
Україн�, португальська держава
надала р�зноман�тн� послуги
п�дтримки громадянам України, як�
приїжджають до Португал�ї.
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