O Conselho Português para os Refugiados é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD) que, desde a sua criação em
1991, defende os direitos dos refugiados.

O CPR é a única organização que trabalha exclusivamente
com esta população em Portugal. É o parceiro operacional
do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR) e representa os interesses desta organização
internacional no nosso país, desde o encerramento da sua
delegação em Dezembro de 1998.

O CPR administra um Centro de Acolhimento, localizado na Bobadela, concelho de Loures.
Este Centro faculta aos requerentes de asilo e aos refugiados um espaço transitório de adaptação ao
país de acolhimento, com vista a uma posterior autonomia, salvaguardando as suas necessidades básicas.
Este Centro possui, ainda, um conjunto de valências destinadas à comunidade local e empresas, as
quais poderão ser conhecidas mais em detalhe neste folheto.

Auditório Ângelo Vidal D’Almeida
Ribeiro
Capacidade: 143 pessoas
Recursos: dotado de equipamentos para
videoconferências, tradução simultânea, projecção em
CD, DVD, VHS, bem como, dispositivos
de armazenamento amovíveis com entrada USB.
Possui ainda equipamentos para a captação e gravação
de imagens e um equipamento de som e luz para espectáculos.
Preço de aluguer:
500,00€ + IVA (1 dia) / 350,00€ (meio dia)
O preço da utilização do bar do Auditório é acordado entre
as partes.
Para mais informações contacte:
Mónica Frechaut — monica.frechaut@cpr.pt
Telefone 21. 994 34 31
Fax 21. 994 87 19

Salas de Formação
Capacidade: 1 sala de formação multiusos + 1 sala de informática (ambas com capacidade para 25 a 30 pessoas).

Recursos: Ambas as salas possuem acesso à Internet,
datashow, flipchart e quadro com papel.

Preço de aluguer: 8€ / hora (com ou sem recurso a equipamentos).

Para mais informações contacte:
Tito Matos — tito.matos@cpr.pt
Telefone 21. 994 34 31
Fax 21. 994 87 19

UNIVA
Neste serviço, pode contar com um atendimento individual,
informação escolar e profissional, acompanhamento na procura de emprego e formação, e ainda com a nossa ajuda para
elaborar o seu currículo e as suas cartas de apresentação.
Paralelamente, é disponibilizado o acesso à Internet (para
procura de emprego) e poderá consultar anúncios de emprego em jornais diários.
Horário de Atendimento:
2ª à 6ª feira, das 10h00 ao 12h30 e das 14h00 às 17h30.
Serviço gratuito para requerentes de asilo, refugiados, comunidade local e empresas.
Para mais informações contacte:
Sónia Tabuada — soniatabuada.univa@cpr.pt
Telefone 21. 994 34 31
Fax 21. 994 87 19

Polidesportivo Descoberto
Capacidade: Polidesportivo descoberto (30x22m) preparado para a prática de futebol de 5, basquetebol e andebol.
Recursos: Balneários de apoio (Masculino, Feminino e
Pessoas com deficiência física).
Aceitamos pedidos de organização de eventos (com equipamento de som disponível) de acordo com os seus interesses.
Alugamos, também, material desportivo (bolas, etc.)
Preço de aluguer: 7€ / hora
Aluguer de bola/hora = 1,50€
Iluminação/hora = 2,50€
Equipamento de som/hora = 50€ (10h – 17h, 2ª a 6ª)
Aluguer Mensal (com desconto)
1h x Semana
22€ / 2h x Semana 44€
3h x Semana
60€ / 4h x Semana 80€
5h x Semana
100€
Para mais informações contacte:
Dora Estoura — dora.estoura@cpr.pt
Telefone 21. 994 34 31
Fax 21. 994 87 19

Biblioteca / Mediateca
A Biblioteca/Mediateca do CPR, instalada no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) da Bobadela, está especialmente vocacionada para a divulgação e sensibilização sobre
a problemática dos Direitos Humanos, com uma ênfase particular na temática do Direito de Asilo e dos Refugiados.
Pretende ser um espaço aberto a todos quantos se interessem por aquelas temáticas, garantindo-lhes o acesso a documentação actualizada. Procurará, ainda, de modo especial,
constituir-se como um ponto de encontro da comunidade
local.
Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira, entre as 14h30 e as 17h30.
Sábado das 10h00 às 13h00.
Para mais informações contacte:
Alexandra Carvalho — alexandra.carvalho@cpr.pt
Telefone 21. 994 34 31
Fax 21. 994 87 19

Espaço “A Criança”
O Espaço “A Criança” é um projecto educativo e lúdico
para crianças entre os 4 meses e o ingresso no Ensino
Básico, que encontram nesta escola um estímulo para o
seu próprio desenvolvimento: um olhar para si, para os
outros e para o mundo.
Capacidade: Creche = 37 crianças / Jardim-Infância = 40
Vem celebrar connosco a tua Festa!!!
Sábados, Domingos e feriados das 15h00 às 19h00.
Preço de aluguer:
- Sala polivalente + acesso ao recreio e às instalações
sanitárias = 100,00€
- Sala polivalente + acesso ao recreio, às instalações
sanitárias e à cozinha = 150,00€
- Sala polivalente + acesso ao recreio, às instalações
sanitárias e à cozinha + Polidesportivo = 200,00€
Para mais informações contacte:
Carla Rosa — a.crianca@cpr.pt
Telefone 21. 994 87 40
Fax 21. 994 87 49

