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Deseja pedir asilo? 
Fase de apresentação e período de descanso e preparação  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Por que razão recebeu este folheto? 
O/a senhor(a) viajou para a Holanda para pedir proteção (asilo). Ao pedir asilo, terá 
de resolver inúmeras questões. Neste folheto poderá ler o que vai acontecer durante 

os primeiros dias do procedimento de pedido de asilo. O IND (Serviço de Imigração e 
Naturalização) considera esta primeira fase como a fase de apresentação. Neste 

folheto também poderá ler o que vai acontecer após a fase de apresentação.  
 
 



 

U wilt asiel aanvragen Maart 2021 | Portugees 2 

Organizações durante a fase de apresentação 
 

 
Durante a fase de apresentação vai conhecer e falar com pessoas de várias 

organizações. Algumas delas fazem parte das autoridades holandesas e outras não. 
Em seguida poderá ver os logótipos dessas organizações e ler uma breve explicação 
sobre as atividades de cada uma delas.  

 

 

A Vreemdelingenpolitie (AVIM) faz parte da Polícia 

holandesa e responsabiliza-se pela supervisão de 

estrangeiros na Holanda. Eles registam os seus dados no 

sistema e recolhem documentos para investigação.  

 

 

A Koninklijke Marechaussee (KMar) controla as 

fronteiras da Holanda. Eles também podem registar os seus 

dados no sistema. Além disso, eles também verificam a 

autenticidade dos documentos (como passaportes). 

 

O Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

responsabiliza-se pelo acolhimento a requerentes de asilo 

na Holanda e do acompanhamento ligado a este 

acolhimento. Os funcionários do COA fornecem-lhe 

acompanhamento durante a fase de acolhimento. O COA 

arranja-lhe acomodação, alimentação e um seguro de 

saúde. O COA também pode ajudá-lo a entrar em contacto 

com um médico. O COA não tem qualquer influência na 

decisão sobre o seu pedido de asilo. 

www.coa.nl 

 

 

O Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) faz parte 

do Ministério de Justiça e Segurança holandês. 

Os funcionários do IND averiguam se o/a senhor(a) tem 

direito a asilo na Holanda. É por essa razão que vai ter 

conversas com este serviço sobre a sua pessoa e por que 

razão decidiu pedir asilo à Holanda. Eles investigam a sua 

história pessoal e a situação no país de proveniência. Além 

disso, eles também decidem se o/a senhor(a) pode ou não 

pode ficar (temporariamente) na Holanda. www.ind.nl 

 

 

A VluchtelingenWerk Nederland (VWN) é uma 

organização independente de defesa dos direitos humanos 

e foi criada para representar os interesses dos requerentes 

de asilo. A VWN fornece informações e explicações sobre o 

procedimento de pedido de asilo, informa e apoia o 

requerente de asilo pessoalmente durante este 

procedimento e responsabiliza-se pela mediação no caso de 

problemas com outras organizações. A VWN trabalha em 

estreita colaboração com o seu advogado a este respeito. A 

VWN não toma qualquer decisão sobre o seu pedido de 

asilo. 

www.vluchtelingenwerk.nl  www.forrefugees.nl 

http://www.coa.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.forrefugees.nl/
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Tanto nos edifícios do IND como nos centros de 

acolhimento do COA circulam seguranças fardados. A 

preocupação destes seguranças é a sua segurança. Eles 

guardam a sua bagagem. No caso de alguma pergunta em 

relação ao que é e não é permitido nos edifícios e dentro do 

perímetro do recinto, dirija-se a um dos seguranças. Os 

seguranças não têm qualquer influência na decisão sobre o 

seu pedido de asilo como também não têm acesso ao seu 

dossier pessoal.  

 

 

O GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) é a organização 

à qual se deve dirigir no caso de doença ou dúvida médica. 

Todas as localidades de acolhimento do COA têm um centro 

de saúde do GZA no terreno ou nas suas proximidades. O 

GZA marca-lhe as consultas com o/a assistente do médico, 

o/a enfermeiro/a, o/a assistente médico do Serviço de 

saúde mental (GGZ) ou com o/a médico/a de família. 

www.gzasielzoekers.nl 

 

 

No local de acolhimento irá ter uma consulta com um(a) 

enfermeiro/a da MediFirst. Este/a enfermeiro/a vai 

perguntar-lhe se está disposto/a a ser submetido/a a um 

exame médico. Este exame tem como objetivo determinar 

se o/a senhor(a) se depara com algum problema psíquico 

e/ou físico que possa afetar as conversas com o IND. 

 

 
 

 

O que acontece durante a fase de apresentação? 
 
 
A fase de apresentação costuma demorar 3 dias. Por vezes, esta fase demora um 

pouco mais de tempo pelo facto de haver, por exemplo, muito trabalho. Abaixo 
poderá ler tudo o que vai acontecer durante a fase de apresentação. É possível que no 

seu caso a sequência dos passos do procedimento seja diferente. Primeiro, deve 
apresentar-se em Ter Apel. O resto dos passos pode ser seguido a partir de outro 
lugar.  

 

Passo 1 Chegada ao Centro de Apresentação em 

Ter Apel 

Passo 2 Formulário de apresentação 

Passo 3 Identificação e registo 

Passo 4 Exame médico 

Passo 5 a entrevista de apresentação 

 

Passo 1: Chegada ao Centro de Apresentação em Ter Apel  
O/a senhor(a) chega ao Centro de Apresentação em Ter Apel. Este é o edifício onde 

todos os procedimentos de pedido de asilo são iniciados. Após a sua chegada:  

• um dos seguranças aponta o seu nome e recolhe a sua bagagem.  

• um segurança leva-o/a para a sala de espera. Espere aqui até um funcionário do 

IND vier buscá-lo/a.  

http://www.gzasielzoekers.nl/
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Passo 2: Primeira inscrição pelo IND e preenchimento do formulário de 
apresentação  

Os funcionários do IND vão pedir-lhe para:  

• lhes fornecer os seus dados pessoais. Eles também tiram uma fotografia sua. Estes 

dados são guardados num sistema informático.  

• preencher um questionário por escrito ou no computador. Este formulário chama-se 

formulário de apresentação. Com este formulário o IND adquire informações 

importantes sobre a sua pessoa tais como o seu local de residência, a sua família e 

viagem. Além disso, também terá a oportunidade de contar resumidamente por que 

razão está a pedir asilo. O IND utiliza estes dados para determinar o modo de 

continuação do seu procedimento de pedido de asilo. Portanto é importante 

responder às perguntas honestamente. 

 

Passo 3: Identificação e registo  
Para o governo holandês poder tratar do seu pedido de asilo, é preciso conhecer em 
pormenor a sua identidade. Por essa razão são inicialmente realizados os processos 

de identificação e registo: 

• identificação significa determinar quem o/a senhor(a) é. Este processo é realizado 

por meio de documentos e perguntas sobre a sua proveniência.  

• registo significa o armazenamento dos seus dados num sistema nacional. Estes 

dados são necessários para o processamento do seu pedido de asilo.  

Existem 2 organizações que se responsabilizam pela identificação e registo. Estas são 
a AVIM e a KMar. O registo é realizado com a assistência de um intérprete (por 
telefone). Abaixo poderá ler de que modo é realizado o registo. O funcionário da AVIM 

ou da KMar:  
faz-lhe perguntas sobre o seu nome, local de residência e viagem. O objetivo destas 

perguntas é determinar a sua identidade. Portanto é importante responder às 

perguntas honestamente.  

• pede-lhe para assinar o pedido de asilo. Este documento é a prova oficial do seu 

pedido de asilo na Holanda.  

• tira uma fotografia do seu rosto, recolhe as suas impressões digitais e regista a sua 

assinatura. Isto é necessário para elaborar um documento: o Documento de 

identidade de estrangeiro (Vreemdelingen Identiteitsbewijs) (VI). Com este 

documento poderá mostrar que pediu asilo na Holanda.  

• recolhe os seus documentos como, por exemplo, o seu passaporte. O funcionário 

envia os seus documentos pessoais para serem submetidos a um controlo de 

autenticidade. Se os documentos forem autênticos, estes ser-lhe-ão devolvidos no 

final do procedimento de pedido de asilo.  

• recolhe o seu telefone para efeitos de investigação. O seu telefone será sujeito a 

uma investigação para ver se este contém informações importantes para o seu 

pedido de asilo. Após investigação, este ser-lhe-á devolvido. Isto pode demorar 

alguns dias. 

• examina a sua bagagem.  

Depois do registo, o/a senhor(a) vai para o acolhimento. O COA mostra-lhe onde vai 
passar a noite e onde pode ir buscar as refeições.  
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Passo 4: Exame médico 
No dia após o dia do registo, tem um exame médico. O Serviço de Cuidados Médicos a 

Requerentes de Asilo (GZA): verifica se o/a senhor(a) tem tuberculose. Isto é uma 
doença infeciosa e contagiosa. Se for necessário, eles farão um raio-X dos seus 

pulmões.  
 
Passo 5: Conversa com o IND: a entrevista de apresentação 

A entrevista de apresentação trata-se de uma conversa importante durante a qual o 
IND lhe vai fazer perguntas. O IND utiliza as informações por si introduzidas 

anteriormente no formulário de apresentação. Normalmente, esta entrevista é 
realizada no 3º dia do procedimento.  
 

Os principais objetivos da entrevista de apresentação são:  

• adquirir informações sobre: 

- o(a) senhor(a); 

- a sua proveniência; 

- a sua viagem. 

• examinar o tipo de documentos que entregou. Ainda tem documentos na sua posse 

que ainda não entregou? Nesse caso, pode entregá-los ao funcionário do IND.  

• investigar se um outro país europeu é responsável pelo seu pedido de asilo. Para 

mais informações a este respeito, consulte o folheto: “Fiz um pedido de asilo na 

União Europeia – Qual é o país que vai tratar do meu pedido?”.  

• determinar de que modo o seu pedido de asilo deverá continuar.  

 

 
O funcionário do IND vai fazer-lhe perguntas sobre: 

• a sua identidade, nacionalidade, proveniência e local de residência; 

• família; 

• documentos; 

• formação;  

• trabalho e serviço militar; 

• residência em outros países; 

• a sua viagem para a Holanda; 

• a sua razão para pedir asilo.  

 
Durante esta entrevista, terá a oportunidade de contar resumidamente por que razão 

está a pedir asilo. O IND utiliza estes dados para planear o procedimento correto. 
Durante uma segunda entrevista ser-lhe-á fornecida a oportunidade para contar em 

pormenor quais foram as suas razões para pedir asilo. Esta entrevista é chamada de 
entrevista pormenorizada.  
 

O IND elabora um relatório desta conversa. Mais tarde irá receber uma cópia deste 
relatório.  

 
A entrevista de apresentação terminou? Se o IND considerar necessário, pode decidir 
gravar a sua voz para verificar a sua proveniência. Nesse caso, terá de falar durante 

um curto período de tempo na língua ou línguas que está habituado/a a falar.  
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O que acontece depois da fase de apresentação? 
 

 
Após a fase de apresentação: 

• o requerente de asilo costuma ir para um outro centro de acolhimento do COA; 

• o IND toma uma decisão sobre o modo de continuação do seu procedimento de 
pedido de asilo;  

• o IND pode determinar o número de investigações necessário para poder tomar uma 
decisão sobre o seu pedido de asilo. O IND pode, por exemplo, examinar os seus 

documentos;  

• o/a senhor(a) entra no período de descanso e preparação (o chamado RTV).  
Abaixo poderá ler o que acontece durante o RVT.  

 
 

O que acontece durante o RTV?  
 

O RTV pode demorar entre uma semana e uns quantos meses. Quando as 
organizações estão muito ocupadas, este período pode demorar mais tempo. Durante 

o RTV não só terá a oportunidade de descansar da sua viagem, mas também terá 
tempo para se preparar para o Procedimento de pedido de asilo Geral (Algemene 
Asielprocedure) (AA). Para mais informações sobre o AA, consulte o folheto: “O seu 

pedido de asilo, Informações sobre o Procedimento de pedido de asilo Geral”. Mais 
tarde, irá receber este folheto. No entanto, se causar problemas como, por exemplo, 

distúrbios no acolhimento, é possível que o RTV não lhe seja atribuído. Porém, antes 
do AA começar, terá uma conversa com um advogado. O advogado ajuda-o/a a 
preparar-se para a entrevista com o IND. Abaixo poderá ler o que acontece durante o 

RVT. Os passos descritos podem ter uma sequência diferente.  
 

Passo 1 Prestação de informações 

Passo 2 Advogado 

Passo 3 Conversa com o/a enfermeiro/a 

Passo 4 Remessa posterior de documentos para o 

IND 

Passo 5 Convite para a entrevista pormenorizada 

 

Intérprete  

Durante o procedimento, o/a senhor(a) vai ter muitas conversas com diferentes 

organizações. Na maior parte das vezes, estas conversas serão traduzidas por um intérprete. 

O intérprete traduz as frases e palavras em holandês para uma língua que você domina. O 

intérprete traduz a sua mensagem falada para o holandês. Um intérprete não tem qualquer 

influência na decisão sobre o seu pedido de asilo. Por vezes, o intérprete também está 

pessoalmente presente numa conversa mas muitas das vezes as conversas serão realizadas 

através de um intérprete por telefone. Durante a entrevista com o IND sobre as suas razões 

para pedir asilo, haverá sempre um intérprete em pessoa. Se o/a senhor(a) e o intérprete 

não se entenderem, informe o funcionário do IND imediatamente deste facto. Nesse caso, o 

IND tentará arranjar um outro intérprete. É importante não haver qualquer mal-entendido 

pelo facto de não ter percebido uma pergunta corretamente. 
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Passo 1: Prestação de informações 

A VWN fornece-lhe informações sobre o procedimento de pedido de asilo e sobre as 
outras organizações que vai ficar a conhecer ao longo do procedimento. 

 
Passo 2: Advogado 

Ser-lhe-á atribuído um advogado que vai ajudá-lo/a a preparar-se para o 
Procedimento de pedido de asilo Geral (AA). O seu advogado tem conhecimento das 
leis e regulamentos relativos ao asilo e tem consciência da importância da entrevista 

pormenorizada. O/a senhor(a) não precisa de pagar o advogado. Se quiser, também 
pode solicitar a assistência de um advogado durante a fase de apresentação. No 

entanto, esta assistência deve ser tratada por si. Os custos também ficam por sua 
conta. 
 

Passo 3: Conversa com o/a enfermeiro/a 
No acolhimento irá ter uma consulta com um(a) enfermeiro/a da MediFirst. Durante 

esta conversa o/a enfermeiro/a vai perguntar-lhe se tem alguma cicatriz ou algum 
problema físico e/ou mental. Se tiver alguma coisa, o/a enfermeiro/a vai avaliar se 
esse problema pode afetar a sua entrevista com o IND. Assim, o IND pode ter em 

conta o seu problema durante a entrevista, dentro da medida do possível.  
 

Passo 4: Remessa posterior de documentos para o IND 
Ainda deseja apresentar algum documento importante que possa sustentar a sua 
história de asilo? Nesse caso, solicite o envio desses documentos para a Holanda. 

Trate disto com a maior brevidade, pois é possível que o IND ainda tenha de mandar 
examinar a autenticidade dos documentos. Para mais informações a este respeito, 

consulte o folheto: “De que modo pode entregar os seus documentos?”. 
 
Passo 5: Convite para a entrevista pormenorizada 

O IND envia-lhe uma carta de convite para a entrevista pormenorizada. No folheto “O 
seu pedido de asilo, Informações sobre o Procedimento de pedido de asilo Geral” 

poderá ler de que modo o procedimento continuará. 
 
 

 
 

Processamento de dados pessoais 
 

Por dados pessoais entende-se qualquer tipo de informação sobre o/a senhor(a). As 
organizações que contribuíram para a realização deste folheto encontram-se listadas 

abaixo. Estas organizações processam dados pessoais durante o tratamento do seu 
pedido, comunicação ou requerimento. Elas pedem que lhes forneça os seus dados e, 

caso necessário, também recolhem estes dados junto de outras organizações ou 
pessoas. Estas organizações utilizam e guardam os seus dados e transmitem-nos a 
outras organizações se tal for exigido por lei. A legislação de privacidade contém 

obrigações para com as organizações que processam os seus dados. Uma destas 
obrigações é, por exemplo, tratar os seus dados cuidadosamente e com segurança. A 

legislação de privacidade também descreve os seus direitos, por exemplo: 

• consulta dos seus dados possuídos por organizações; 

• saber o que as organizações fazem com os seus dados e por que razão; 

• saber a quais organizações os seus dados foram transmitidos.  

Necessita de mais informações sobre o processamento dos seus dados pessoais e os 
seus direitos? Nesse caso, consulte os sites das organizações.  
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Esta publicação é uma edição conjunta de: 

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie 

en Mensenhandel (AVIM) 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Koninklijke Marechaussee (KMar) 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR) 

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) 

Internationale Organisatie voor Migratie 

(IOM) 

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 

 

 

Por instrução do: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 

directie Migratiebeleid 

www.rijksoverheid.nl 

 

O conteúdo desta publicação não lhe 

confere qualquer direito. 

Se a tradução levar a diferenças de 

interpretação, prevalece a versão 

holandesa. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/

