
INFORMAÇÃO SOS UCRÂNIA 

 

Situação 1 – Cidadãos em território nacional que pretendem pedir asilo em Portugal 

1. Cidadãos/ãs ucranianos/as que se encontram em Portugal Continental, ou nas ilhas, 
como turistas e questionam a possibilidade de obtenção do estatuto de refugiado;  

2. Cidadão/ã ucraniano/a que se encontra em Portugal, com o voo de regresso à Ucrânia, 
mas que foi cancelado, e que refere ter-se deslocado à embaixada e de aqui ter recebido 
a indicação de contactar o ACM; 

3. Cidadão/ã ucraniano/a que se encontra legalmente em Portugal, com visto a terminar 
a validade, questiona a possibilidade de se manter em TN;  

4. Cidadão/ã russo/a que se encontra legalmente em Portugal, com visto a terminar a 
validade, questiona a possibilidade de se manter em TN. 
 

PROPOSTA DE ATUAÇÃO 
 
PT 
Se tem a intenção de realizar a apresentação de um pedido de proteção internacional, deverá 
dirigir-se ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), num destes locais: 

 GAR - Gabinete Asilo e Refugiados, na Rua Passos Manuel, n.º 40 - 1169-089 Lisboa; 
 Ou em qualquer Delegação Regional do SEF ou Posto de Fronteira. Contactos 

disponíveis em: https://www.sef.pt/pt/pages/footer-conteudo-detalhe.aspx?nID=6  
 
UA 
Якщо ви маєте намір подати ЗАПИТ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ, вам слід звернутися до 
Закордонної Служби Iноземців та Кордонів  (SEF) в одному з таких місць: 
GAR - Офіс притулку для біженців за адресою - Rua Passos Manuel, n.º 40 - 1169-089 
Лісабон 
АБО 
У будь-яку  Регіональну Делегацію SEF або будь-який відділ  SEF, тут 
https://www.sef.pt/pt/pages/footer-conteudo-detalhe.aspx?nID=6  
 
 

 Situação 2- Cidadãos Ucranianos residentes em Portugal, atualmente na Ucrânia; Cidadãos 
Portugueses na Ucrânia 

1. Cidadão/ã ucraniano/a residente em Portugal, que se encontra de férias na Ucrânia, que 
pretende regressar o mais brevemente possível a Portugal, trazendo o cônjuge e 
o(os)/a(os) filho(s)/filha(s) e questiona procedimentos.  

2. Cidadãos/ãs portugueses/as na Ucrânia.  
 
PROPOSTA DE ATUAÇÃO 
 
1. Expor a situação para o e-mail sosucrania@acm.gov.pt 
2. Adicionalmente, e no caso dos/as cidadãos/ãs portugueses/as, prestar a informação seguinte, 
também disponível em https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-
viajar/alertas/situcao-na-ucrania-ii 
 



 
 
 

Situação 3 – Cidadãos na Ucrânia que solicitam vinda para Portugal ou cidadãos em Portugal 
com intenção de trazer para o país a sua família 

1. Cidadãos/ãs ucranianos/as, que se encontram na Ucrânia, e que questionam a 
possibilidade de Portugal os acolher;  

2. Cidadãos/ãs ucranianos/as a residir legalmente em Portugal e que questionam a 
possibilidade de trazer a restante família;  

3. Cidadãos/ãs russos/as a residir legalmente em Portugal e que questionam a 
possibilidade de trazer a restante família.  
 

PROPOSTA DE ATUAÇÃO 
 
PT 
1. Expor a situação para o e-mail sosucrania@acm.gov.pt 
2. Expor a situação para o e-mail juridico@saocirilo.pt  
 
UA 
1. пояснити ситуацію на цей електронний лист sosucrania@acm.gov.pt 
2. пояснити ситуацію на цей електронний лист juridico@saocirilo.pt 
 

Situação 4 - Apoio consular 

1. Cidadãos/ãs que se encontram em Portugal Continental como turistas, têm voo de 
regresso cancelado e pedem ajuda. 

 
PROPOSTA DE ATUAÇÃO 
 
PT 
Se tem a intenção de realizar a apresentação do pedido de proteção internacional, deverá 
dirigir-se ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), num dos locais referidos aqui: 
https://www.sef.pt/pt/pages/footer-conteudo-detalhe.aspx?nID=6  
Se tem a intenção de voltar ao seu país, contacte a sua Embaixada em Portugal.  
 
UA 
Якщо ви маєте намір подати ЗАПИТ ПРО МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ, вам слід звернутися до 
Закордонної Служби  Iноземців та Кордонів  (SEF) в одному із зазначених тут місць: : 
https://www.sef.pt/pt/pages/footer-conteudo-detalhe.aspx?nID=6  
Якщо ви збираєтеся повернутися до своєї країни, зверніться до свого посольства в 
Португалії. 


