
 

Serviço Jesuíta aos Refugiados e Câmara Municipal de Lisboa estabelecem parceria para 

a reinstalação de refugiados 

 

O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) 

assinam, no próximo dia 22 de junho, um protocolo de parceria para a reinstalação de 

refugiados que prevê o desenvolvimento de iniciativas e atividades para o acolhimento e 

integração desta população na cidade de Lisboa.  

 

O evento terá lugar na Sala do Arquivo dos Paços do Concelho, na Praça do 

Município, em Lisboa, a partir das 14h30 e será precedido por uma conferência intitulada 

“Reinstalação: Uma via segura e legal de acesso à proteção para refugiados” e conta, 

entre outras, com as participações de Paula Marques, Vereadora da Habitação e 

Desenvolvimento Local da CML, João Afonso, Vereador dos Direitos Sociais da CML, André 

Costa Jorge, Diretor do JRS, Catarina Martins, Diretora Nacional da Fundação AIS, e Maria 

Emília Lisboa, Coordenadora do Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF. 

 

Este protocolo vem reforçar a cooperação entre as duas entidades em matéria de 

reinstalação iniciada durante o projeto “Sementes de Esperança”, levado a cabo pelo JRS 

ao longo do último ano, que teve como objetivo delinear um programa de acolhimento e 

integração específico para um grupo de 14 refugiados. Está previsto que, em setembro, o 

JRS receba um novo grupo de refugiados, a maioria proveniente da Síria, o que reitera a 

importância e a oportunidade desta parceria. 

 

Informação para editores:  

O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS – Jesuit Refugee Service), é uma organização 

internacional da Igreja Católica, fundada em 1980, sob responsabilidade da Companhia de 

Jesus. O JRS tem como missão «Acompanhar, Servir e Defender» os refugiados, 



 

deslocados à força e todos os migrantes em situação de particular vulnerabilidade. O JRS 

está presente em cerca de 50 países, prestando apoio em situações de emergência social, 

e nas áreas da saúde, educação, empregabilidade, entre outras. 

Para informações adicionais contactar: 

André Costa Jorge  

Diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados Portugal 

andre.jorge@jrsportugal.pt  

217552790  


