ОСВІТА ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ
АКАДЕМІЧНИХ СТУПЕНІВ

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Усі іноземні діти та молодь у віці від 6 до 18
років мають доступ до португальської системи
державної освіти. Ви можете попросити про
підтримку в школі за місцем проживання або
в будь-якому Місцевому центрі підтримки
інтеграції мігрантів (CLAIM).
Надзвичайний статус студента застосовувався
до тих, хто бажає завершити навчання у
португальських вищих навчальних закладах.
Також планується призначення стипендій для
забезпечення оплати навчання та засобів до
існування. Дивіться всю інформацію на
www.dges.gov.pt (доступна англійською та
українською мовами).
Запит на визнання вчених ступенів подається
шляхом заповнення цієї форми:
www.dges.gov.pt/recon/formulario. Є
можливість відмови від видачі дипломів,
атестатів та іншої академічної документації.

медицини (DGAV) встановило особливий

ВИВЧЕННЯ ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ МОВИ

З питань, пов’язаних з документами та

Якщо ви хочете вивчити португальську мову,
навчання доступне на
www.qualifica.gov.pt/#/pesquisaCentros , на
www.ofertaformativa.gov.pt/#/pesquisacursos-aluno або в школах, які пропонують
португальську мову, Português Língua de
Acolhimento (PLA).
Ви також можете попросити підтримки в
Управління сприяння вивченню
португальської мови на електронну адресу:
glpt@acm.gov.pt.

записами, звертайтеся до Лінії записів. Просто

Головне управління харчової та ветеринарної
порядок ввезення домашніх тварин до
Португалії.
Ви можете ідентифікувати своїх тварин та
повідомити про їх вакцинацію за такими
контактами: acsccdim@dgav.pt ,

Ласкаво просимо
до міста
Португалія

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

ВОДІЙСЬКІ ПОСВІДЧЕННЯ
Люди з тимчасовим прихистком можуть
обміняти свої водійські права на
португальські. Вам не потрібно надавати
підтвердження автентичності вашого
водійського посвідчення, а також складати
теоретичні та практичні іспити.

ТЕЛЕФОННА ПІДТРИМКА

наберіть 2, коли дзвоните за номером 211 950
500 (будні дні з 9:00 до 17:00).
Ви також можете отримати доступ до лінії
підтримки мігрантів та служби телефонного
перекладу українською мовою за номерами
+351 218 106 191 або 808 257 257 (фіксована
лінія) з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 20:00
та по суботах з 9 ранку до 5 вечора. Більше
інформації на www.acm.gov.pt/-/sos-ucrania

Caritas
Ukraine

help

Враховуючи конфліктну ситуацію в

Ви також можете отримати доступ до

На сайті www.iefp.pt/portugal-for-ukraine ви

Україні, португальська держава

спеціального режиму програми Porta de

можете знайти список вакансій, на які ви

надала різноманітні послуги

Entrada, в рамках якої надається фінансова

можете подати заявку, вказавши ID

підтримки громадянам України, які

допомога для покриття витрат на

(ідентифікаційний код) пропозиції та IEFP,

приїжджають до Португалії.

проживання. За підтримкою потрібно

який підтримує зв’язок із роботодавцем.

звертатися до міскої ради.

На порталі IEFP також доступна форма

Тимчасовий охоронний титул надається

(доступна англійською та українською

переміщеним особам з України з початковою

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ПОРТУГАЛІЇ

тривалістю один рік, який може бути

Запит на тимчасовий прихисток автоматично

продовжений на наступний рік.

призначає номер користувача Національної

Запити на тимчасовий прихисток можна

служби охорони здоров’я (SNS), який надає

подати онлайн через платформу

доступ до медичних послуг у державній

SEFforUkraine.sef.pt (доступна англійською та

системі, що передбачає, щонайбільше, плату

українською мовами) або в Національних

за користування.

центрах підтримки інтеграції мігрантів

Протягом 14 днів після поселення в Португалії

(CNAIM) та в деяких делегаціях SEF.

ви повинні зв’язатися з центром здоров’я у

Запит про захист неповнолітніх необхідно

вашому новому районі проживання для

подати особисто в одну зі служб SEF.

реєстрації.

Для отримання додаткової інформації

SNS також надає консультації щодо

зверніться до порталу

спостереження за дітьми, які прибувають з

www.portugalforukraine.gov.pt

України, у лікарні Dona Estefânia. (Послуги
перекладу гарантуються.) Для запису на

ПРОЖИВАННЯ В ПОРТУГАЛІЇ
Якщо у вас немає коштів для оплати житла в
Португалії, ви можете попросити підтримки,

перегляд необхідно зателефонувати за
телефоном 967 059 865.

надіславши електронного листа на адресу

РОБОТА В ПОРТУГАЛІЇ

sosucrania@acm.gov.pt, заповнивши форму

IEFP має гарячу лінію (+351 215 803 470), щоб

на www.portaldiplomatico.mne.gov.pt

допомогти громадянам України, які шукають

(доступна англійською та українською

роботу, подати заявки на вакансії. Він

мовами) або одним із Національних центрів

доступний українською мовою і працює в

підтримки мігрантів (CNAIM).

будні з 9:00 до 17:00.

мовами), куди переміщені громадяни України
можуть подати заявку на працевлаштування,
додавши своє резюме.
IEFP також надає фінансову підтримку тим, хто
вирішив працювати на території Португалії,
через програму «Emprego Interior Mais».
Заявки подаються на сайті www.iefp.pt
У контексті ситуації, що склалася в Україні,
було прийнято спрощення визнання
професійних кваліфікацій з відмовою від
вимог, встановлених законодавством.

