
Uw asielaanvraag Maart 2021 | Portugees 1 

O seu pedido de asilo 
Informações sobre o Procedimento de pedido de asilo Geral 
 

 
 

 
 
 

 
 

Por que razão recebeu este folheto? 
O/a senhor(a) deseja pedir asilo à Holanda. Por asilo entende-se: proteção num país 
diferente para pessoas que não estão em segurança no próprio país e que não 

recebem proteção no próprio país. 
 

Ao apresentar um pedido de asilo, está a pedir oficialmente uma autorização de 
residência ao estado holandês. O/a senhor(a) precisa desta autorização para poder 
viver na Holanda. Depois de apresentar o seu pedido de asilo, é iniciado o 

procedimento de pedido de asilo, isto é, um procedimento jurídico através do qual as 
autoridades holandesas determinam se o/a senhor(a) tem direito a receber uma 

autorização de residência.  
 
Neste folheto poderá ler o que vai acontecer durante este procedimento de pedido de 

asilo. Também poderá ler o que o/a senhor(a) deve fazer (as suas obrigações) e o que 
pode esperar das autoridades holandesas (os seus direitos).  
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Organizações que vai conhecer 
 

 

 

O Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

responsabiliza-se pelo acolhimento e acompanhamento de 

requerentes de asilo na Holanda durante o procedimento de 

pedido de asilo. O COA também lhe arranja alimentação e 

um seguro de saúde. O COA também pode ajudá-lo/a a 

entrar em contacto com um médico. O COA é uma 

organização independente e não toma qualquer decisão 

sobre o seu pedido de asilo.  

www.coa.nl 

 

 

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 

 

 

A VluchtelingenWerk Nederland (VWN) é uma 

organização independente de defesa dos direitos humanos 

e foi criada para representar os interesses dos requerentes 

de asilo. 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 

 

 

O Raad voor Rechtsbijstand (RvR) responsabiliza-se pela 

adjudicação de um advogado para quem não tem recursos 

financeiros suficientes para tal. O RvR paga a este 

advogado uma remuneração pela assistência prestada a si. 

O advogado não está ao serviço do RvR.  

O advogado é um prestador de assistência jurídica 

independente que o/a acompanha durante o seu 

procedimento de pedido de asilo.  

www.rvr.org 

 

 

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. Em seguida, 

eles decidem se o/a senhor(a) pode ou não pode ficar 

(temporariamente) na Holanda. 

www.ind.nl 

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

acolhimento do COA circulam seguranças fardados. A 

preocupação destes funcionários é garantir a sua 

segurança. No caso de alguma pergunta em relação ao que 

é e não é permitido nos edifícios e dentro do perímetro do 

recinto do IND e COA, dirija-se a um dos seguranças. Estes 

seguranças não têm qualquer influência na decisão sobre o 

seu pedido de asilo. 

 

 

A Internationale Organisatie voor Migratie (OIM) é 

uma organização independente que ajuda migrantes 

espalhados pelo mundo inteiro. A OIM pode ajudá-lo/a caso 

queira abandonar a Holanda por iniciativa própria. A OIM 

fornece-lhe informações práticas sobre o retorno para o seu 

país de origem e reintegração e ajuda-o/a a tratar da sua 

partida da Holanda. Se precisar de alguma ajuda a este 

respeito, pode pedir ajuda a um funcionário da VWN ou ao 

seu advogado.  

www.iom-nederland.nl 

 

 

O Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) faz parte do 

Ministério de Justiça e Segurança holandês. Se o seu 

pedido de asilo for recusado pelo IND, um funcionário do 

DT&V ajuda-o/a a tratar do seu retorno para o seu país de 

origem.  

www.dienstterugkeerenvertrek.nl 

 

 

O Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) faz parte do 

Ministério de Justiça e Segurança holandês. O/a senhor(a) 

permanece num edifício à porta fechada porque foi 

colocado/a em detenção de estrangeiros ilegais. O DJI 

responsabiliza-se pela gestão deste edifício. Os funcionários 

do DJI usam farda. Eles tratam de si e acompanham-no/a 

durante a sua estadia no edifício fechado. 

www.dji.nl 

 

 
 
 

 

O que se espera de si? 
 
Durante o procedimento, é importante que o/a senhor(a) preste declarações que 

sustentem o seu pedido de asilo. Também se espera de si que apresente ao IND todas 
as provas que tenha consigo ou que possa adquirir (tais como os seus documentos 

ou, por exemplo, cartas que sustentam as suas declarações).  
 
Antes da sua entrevista de apresentação, o IND deu-lhe um folheto com informações 

sobre o envio de documentos. Obteve algum documento importante para o seu pedido 
de asilo depois de já ter tido a entrevista de apresentação? Este folheto fornece-lhe 

informações em como os dar ao IND. 
 
Depara-se com alguma circunstância pessoal a ser tomada em conta por parte do 

IND? Nesse caso, informe o IND de tal. Nessa altura, o IND pode, por exemplo, tomar 
medidas durante as entrevistas ou no acolhimento no COA. O IND faz todos os 

possíveis para apoiá-lo/a. 
 

http://www.iom-nederland.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
http://www.dji.nl/
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Preparação para o seu procedimento de pedido de asilo? 
 
Durante o Período de Descanso e Preparação (o chamado RVT) o/a senhor(a) mora 
num centro de acolhimento do COA.  

 
Durante o RVT recebe um exame médico para determinar se é capaz de contar ao IND 

por que razão pediu asilo. Durante o RVT também lhe são dadas por um funcionário 
da VluchtelingenWerk (VWN) informações sobre o procedimento de pedido de asilo. A 
VWN presta-lhe acompanhamento e apoio durante o procedimento de pedido de asilo. 

Esta ajuda é gratuita. Pouco tempo antes de o seu procedimento de pedido de asilo 
iniciar, vai ter um encontro com o seu advogado. O seu advogado tem conhecimento 

das leis e ajuda-o/a a preparar-se para a entrevista pormenorizada. É durante esta 
conversa que vai contar ao IND por que razão pediu asilo. A assistência prestada pelo 
seu advogado costuma ser gratuita.  

 
Se tiver filhos de idade igual ou superior a 15 anos, estes também terão uma 

entrevista pormenorizada individual. Tem filhos entre os 12 e 15 anos de idade com 
razões próprias para pedir asilo? Nesse caso, se quiserem, eles podem ter uma 
própria entrevista pormenorizada com o IND. Se for este o caso, informe o seu 

advogado.  
 

 
 
 

O procedimento de pedido de asilo passo a passo 
 
No dia da sua entrevista com o IND, o/a senhor(a) vai ao escritório do IND. É aqui 
que é iniciado o Procedimento de pedido de asilo Geral (AA). O AA costuma demorar 6 

dias. Também existe um Procedimento de pedido de asilo Geral mais prolongado: o 
AA+ que costuma demorar 9 dias. O AA+ não só se dedica a pedidos de asilo que 

requerem uma investigação mais pormenorizada por parte do IND, como também 
costuma ser atribuído a pessoas com necessidades especiais devido a problemas 
mentais ou físicos. Após o RVT, o IND decide se vai para o AA ou para o AA+.  

 
Durante o procedimento de pedido de asilo, o/a senhor(a) pode permanecer no 

mesmo centro de acolhimento onde permaneceu durante a fase de preparação para o 
procedimento. Por vezes, é necessário, após o período de descanso e preparação, 
mudar para uma localidade de acolhimento mais próxima dos escritórios do IND. 

Normalmente, o/a senhor(a) será levado/a ao escritório do IND quando tiver uma 
entrevista com o IND, a não ser que a distância seja tão pequena que possa ir a pé. 

Abaixo poderá ler dia a dia o decorrer do procedimento de pedido de asilo.  
 

 
Procedimento de pedido de asilo Geral (AA) 
 

 
Dia 1: entrevista pormenorizada 

A entrevista pormenorizada consiste numa conversa com um funcionário do IND. 
Durante esta conversa poderá contar em pormenor quais foram as suas razões para 
pedir asilo. Durante esta conversa, também lhe serão feitas perguntas por parte do 
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funcionário do IND. Se quiser, pode pedir à VWN para o/a acompanhar durante a 

entrevista pormenorizada. Também pode tratar disto através do seu advogado. 
 

Durante a entrevista pormenorizada também haverá um intérprete. O funcionário do 
IND faz as perguntas em holandês. Por sua vez, o intérprete traduz estas perguntas 

para uma língua que você domina e traduz as suas respostas para o holandês. O 
intérprete é independente, não é funcionário do IND e não tem qualquer influência na 
decisão sobre o seu pedido de asilo. Importante: 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. O funcionário 
do IND elabora um relatório da entrevista pormenorizada. 
Se apresentou um pedido de asilo juntamente com o/a seu/sua parceiro/a (conjugal), 

ambos terão uma entrevista pormenorizada individual com um funcionário do IND.  
 

É importante que conte todos os aspetos que justificam a sua necessidade de 
proteção. Seja sincero/a, conte o que aconteceu consigo de forma completa e clara e 
por que razões não consegue receber proteção do seu país de origem. Se não se 

lembrar precisamente de um determinado acontecimento, diga isto ao funcionário do 
IND. O funcionário do IND está ao corrente da situação geral no seu país. É 

importante que conte sobre a sua própria situação: por que razão precisa de proteção 
pessoal? Conte o máximo possível de pormenores relevantes. Se tiver alguma cicatriz, 
queixa física ou mental que tenha a ver com as suas razões para pedir asilo, é 

importante informar o funcionário do IND a este respeito. Nessa altura, o funcionário 
do IND pode decidir propor-lhe um exame médico se o IND o considerar útil para a 

apreciação do seu pedido. Se quiser, também pode tratar desse exame médico por 
conta própria.  
Durante esta conversa também estará um intérprete presente. O relatório da 

entrevista pormenorizada ser-lhe-á entregue pelo IND ou pelo seu advogado. 
 

Dia 2: apreciação entrevista pormenorizada 
O seu advogado aprecia o relatório da entrevista pormenorizada juntamente consigo. 
Durante esta conversa também haverá um intérprete para traduzir tudo o que o/a 

senhor(a) e o advogado dizem. Se faltar algum dado no relatório ou se o mesmo 
contiver algum erro, o seu advogado comunicará estes factos por escrito ao IND. 

 
Dia 3: primeira decisão  

O IND avalia se o/a senhor(a) satisfaz as condições para receber uma autorização de 
residência por motivos de asilo. O resultado desta apreciação determina de que modo 
o seu procedimento de pedido de asilo continuará. Existem 3 possibilidades: 

1. O/a senhor(a) satisfaz as condições para receber uma autorização de residência 
por motivos de asilo. Neste caso, receberá (através do seu advogado) uma carta 

do IND (=despacho) a dizer que o seu pedido de asilo foi aprovado. O/a senhor(a) 
por ficar a viver na Holanda (temporariamente). O seu advogado explica-lhe as 
consequências para si.  

2. O IND necessita de mais tempo para executar uma investigação não sendo, por 
consequência, possível tomar uma decisão dentro de 6 dias (ou 9 dias no AA+) em 

relação ao seu pedido de asilo. O IND tratará o seu pedido de asilo no 
Procedimento de pedido de asilo Prorrogado (VA). Isto significa que a decisão 
quanto ao seu pedido de asilo virá mais tarde. Nesse caso, o/a senhor(a) receberá 

um folheto com informações sobre este Procedimento de Pedido de Asilo 
Prorrogado. 

3. O IND considera que o/a senhor(a) não satisfaz as condições para receber uma 
autorização de residência por motivos de asilo. Neste caso, receberá (através do 
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seu advogado) uma carta do IND a dizer que o IND pretende recusar o seu pedido 

de asilo. Esta carta é chamada a decisão prevista. Esta carta também menciona os 
motivos desta decisão negativa e o que esta decisão significa para si. O seu 

advogado apreciará esta carta consigo. 
 

Dia 4: resposta à decisão: parecer do requerente de asilo 
Caso o IND pretenda recusar o seu pedido de asilo, o/a senhor(a) irá falar com o seu 
advogado sobre esta questão. Em seguida, o seu advogado pode enviar ao IND um 

parecer por escrito, isto é, uma resposta oficial por escrito à decisão prevista do IND. 
Nesta carta poderá explicar por que razão não está de acordo com a decisão prevista. 

 
Dia 5 e 6: decisão 
Depois de ler o seu parecer, o IND decide se a decisão prevista deve ser alterada. O 

resultado desta apreciação determina novamente de que modo o seu procedimento de 
pedido de asilo continuará. Em seguida, o/a senhor(a) receberá (através do seu 

advogado) uma carta do IND com o resultado desta apreciação. O seu advogado 
explica-lhe as consequências para si. Existem 3 possibilidades: 
1. Depois de ler o seu parecer, o IND agora considera que o/a senhor(a) satisfaz as 

condições para receber uma autorização de residência por motivos de asilo. Neste 
caso, receberá (através do seu advogado) uma carta do IND (=despacho) a dizer 

que o seu pedido de asilo foi aprovado. Isto significa que (por enquanto) poderá 
viver na Holanda. O seu advogado explica-lhe as consequências para si. 

2. O IND necessita de mais tempo para executar uma investigação não sendo, por 

consequência, possível tomar uma decisão dentro de 6 dias (ou 9 dias no AA+) em 
relação ao seu pedido de asilo. O IND tratará o seu pedido de asilo no 

Procedimento de pedido de asilo Prorrogado (VA). Nesse caso, o/a senhor(a) 
receberá um folheto com informações sobre este Procedimento de Pedido de Asilo 
Prorrogado. 

3. O IND persiste na opinião inicial e considera que o/a senhor(a) não satisfaz as 
condições para receber uma autorização de residência por motivos de asilo. Neste 

caso, receberá (através do seu advogado) uma carta do IND (=despacho) a dizer 
que o seu pedido de asilo foi recusado. Este despacho menciona os motivos para 
recusar o pedido e o que esta decisão significa para si. Uma das consequências é a 

interdição da sua permanência na Holanda e a obrigação de regresso para o seu 
país. O despacho também lhe explicará que passos poderá tomar caso não esteja 

de acordo com a decisão negativa e as possibilidades que tem para regressar para 
o seu país. O seu advogado apreciará este despacho consigo. 

 
 
Procedimento de pedido de asilo Geral de 9 dias (AA+) 

 
 

Se o IND tratar do seu pedido de asilo no AA+, o seu procedimento de pedido de asilo 
provavelmente irá demorar 9 dias: 

• Dia 1 e 2: entrevista pormenorizada; 

• Dia 3 a 4: apreciação da entrevista pormenorizada com o advogado; 

• Dia 5: primeira decisão; 

• Dia 6 e 7: resposta à decisão (parecer do requerente de asilo) por parte do 
advogado; 

• Dia 8 e 9: segunda decisão. 
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Revogação do seu pedido 
 
O/a senhor(a) pode revogar o seu pedido sempre que quiser. Nesse caso, é 

aconselhável entrar em contacto com um advogado ou diretamente com o IND. 
Revogou o seu pedido junto do IND? Então não pode ficar mais na Holanda, a não ser 
que tenha permissão para ficar cá por outro motivo. Além disso, também perde o seu 

direito de acolhimento. Revogou o seu pedido de asilo? Nesse caso, é possível que lhe 
seja imposta uma proibição de entrada, o que significa que não pode viajar para ou 

estar na Holanda e na maior parte dos outros países europeus. No entanto, se quiser, 
pode voltar a pedir asilo depois de ter revogado o seu pedido de asilo. Mesmo que lhe 
tenha sido imposta uma proibição de entrada. 

 
 

 
 

Depois do procedimento de pedido de asilo 
 

Depois do AA ou AA+, o/a senhor(a) muda para uma outra localidade de acolhimento 
do COA. 
 

O/a senhor(a) recebe uma autorização de residência 
Se o IND aprovar o seu pedido de asilo, o/a senhor(a) pode ficar a viver 

(temporariamente) na Holanda. Neste caso, não só recebe uma autorização de 
residência, mas também pode ir trabalhar e eventualmente trazer familiares para cá. 
Além disso, também recebe ajuda do COA na procura de alojamento. Durante uma 

conversa com o COA são registadas informações importantes para a sua habitação. 
Em seguida, é acoplado/a a um município na Holanda com base nessas informações 

que, por sua vez, vai à procura de uma habitação adequada para si. Esta oferta de 
habitação é feita apenas uma vez e o/a senhor(a) tem de aceitar a habitação que lhe 
é oferecida. O/a senhor(a) pode ficar no centro de acolhimento do COA até encontrar 

habitação. O IND irá informá-lo/a sobre os seus direitos e obrigações após a 
concessão do seu pedido de asilo. Se quiser, os funcionários da VWN podem ajudá-

lo/a com a integração na sociedade holandesa, isto é, eles ajudam-no/a a encontrar o 
seu caminho para todos os tipos de organizações, podem orientá-lo/a na mudança 
para o município e na procura de um curso ou trabalho. A VWN também pode ajudá-

lo/a a dar início a um procedimento de reagrupamento familiar. 
 

O/a senhor(a) não recebe autorização de residência 
Se o IND recusar o seu pedido de asilo, o/a senhor(a) pode, em consulta com o seu 
advogado, interpor recurso contra esta decisão junto de um tribunal holandês. Com 

este recurso comunica oficialmente ao tribunal que não está de acordo com a decisão 
do IND. Normalmente, poderá aguardar o procedimento de recurso na Holanda. Caso 

contrário, poderá pedir ao juiz se pode ficar na Holanda durante o procedimento de 
recurso. O seu advogado ajudar-lhe-á com este pedido. Depois, o juiz investiga se o 

IND implementou adequadamente a lei holandesa ao tomar uma decisão sobre o seu 
pedido de asilo. 
 

Se o IND recusar o seu pedido de asilo, o/a senhor(a) será encaminhado/a para um 
outro centro de requerentes de asilo. Aqui terá, normalmente, 28 dias para tratar da 

sua partida da Holanda. Após esse período, deixa de ter direito a qualquer 
acolhimento. Nesse caso, nem pode viver no centro de acolhimento para requerentes 
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de asilo. Após o procedimento de asilo, ainda existe a possibilidade de pedir ajuda e 

informações à VWN. 
 

Regresso 
Em princípio, o/a senhor(a) é responsável pelo regresso para o seu país de origem. No 

entanto, o Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ajudar-lhe-á com os preparativos para 
a sua partida. O DT&V entrará em contacto consigo depois de o seu pedido de asilo 
ter sido recusado. Se não partir da Holanda por iniciativa própria dentro do período 

especificado, será forçado/a a regressar para o seu país de origem. 
 

Se quiser falar com o DT&V sobre o seu regresso numa fase anterior, pode pedir ao 
seu advogado ou a um funcionário da VWN para marcar uma reunião com o DT&V. 
Também existe a possibilidade de entrar em contacto diretamente com o DT&V 

preenchendo um formulário especial no site do DT&V: 

• Holandês: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-
terugkeer/hulp-van-dtv 

• Inglês: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-
netherlands 

 
Se quiser regressar voluntariamente para o seu país de origem, pode entrar em 

contacto com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A OIM pode 
fornecer-lhe informações práticas e ajudá-lo/a com a sua partida. A OIM costuma ter 
uma hora de consulta direta no centro de acolhimento para requerentes de asilo.  

 
 

 
 

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.  
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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Pedido de asilo em detenção de estrangeiros ilegais 
 
As pessoas que não podem ficar na Holanda e não pretendem partir voluntariamente, 

podem ser colocadas em detenção de estrangeiros ilegais. A detenção de estrangeiros 
ilegais consiste na estadia num edifício fechado (casa de detenção) e tem por objetivo 
manter as pessoas que não têm permissão para ficar na Holanda disponíveis para 

partida compulsória.  
 

Encontra-se na detenção de estrangeiros ilegais e pediu asilo? Ou pediu asilo e foi 
colocado/a em detenção de estrangeiros ilegais? Nesse caso, o seu pedido de asilo 
será tratado no Justitieel Complex Schiphol (JCS) (Complexo judicial de Schiphol). O 

IND, por sua vez, tem de tomar uma decisão sobre o seu pedido dentro de seis 
semanas.  

 
Normalmente, o/a senhor(a) é levado/a para as instalações do JCS embora t ambém 
seja possível que possa ficar no local onde permanece atualmente. Foi levado/a para o 

JCS e pediu asilo pela primeira vez? Nesse caso, assim que chegar, um funcionário do 
IND dá-lhe um questionário para preencher por escrito ou no computador. Este 

formulário chama-se formulário de apresentação. 
 
Depois, terá a primeira conversa com o IND chamada de entrevista de apresentação. 

A entrevista de apresentação trata-se de uma conversa importante durante a qual o 
IND lhe vai fazer perguntas. Durante esta entrevista, o objetivo do IND é adquirir 

informações sobre a sua pessoa, proveniência, a sua viagem e por que razão veio 
para a Holanda. Ser-lhe-ão feitas 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 (resumidamente). 
 
Seja honesto/a e forneça os seus dados verdadeiros. Portanto, não utilize os dados 

que se encontram num documento (de viagem) falso. Diga também se utilizou algum 
aliás (=pseudónimo). Se fornecer informações ou dados errados ou incompletos à 

IND, corre o risco de o IND tomar uma decisão negativa sobre o seu pedido de asilo.  
 

O IND elabora um relatório desta conversa. O/a senhor(a) recebe uma cópia deste 
relatório através do seu 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. É durante esta conversa que 

vai contar ao IND por que razão pediu asilo. O/a senhor(a) não precisa de pagar o 
advogado. Isto é feito em seu nome pelo Raad voor Rechtsbijstand. Se quiser, já pode 
solicitar a assistência de um advogado para o/a ajudar durante o procedimento de 

pedido de asilo. No entanto, esta assistência deve ser tratada por si. Os custos 
também ficam por sua conta. 

 
O Procedimento de pedido de asilo Geral (AA ou AA+) em detenção de estrangeiros 
ilegais é equivalente para os requerentes de asilo que não se encontram em detenção 
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de estrangeiros ilegais. Leia acima neste folheto de que modo o AA ou o AA+ decorre 

passo a passo. 
 

O procedimento de pedido de asilo simplificado 
Veio de um país seguro? Então é bem possível que não tenha direito a asilo. Neste 

caso, o IND tratará o seu pedido num procedimento simplificado e acelerado. Durante 
este procedimento apenas terá  
uma conversa com o IND. Este procedimento também se aplica caso já tenha 

autorização de residência na Holanda, outro Estado-membro da União Europeia, 
Noruega, Islândia, Liechtenstein ou Suíça. O IND avaliará as razões que contou para 

pedir asilo e decide se tem direito a asilo ou não. 
 
Lista de países seguros 

Albânia, Argélia, Andorra, Austrália, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Bulgária, 
Canadá, Chipre, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Gana, 

Grécia, Hungria, Irlanda, Índia, Itália, Jamaica, Japão, Kosovo, Croácia, Letónia, 
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Marrocos, Mónaco, Mongólia, Montenegro, 
Holanda, Nova Zelândia, Macedónia do Norte, Noruega, Ucrânia, Áustria, Polónia, 

Portugal, Roménia, San Marino, Senegal, Sérvia, Eslovénia , Eslováquia, Espanha, 
Trinidad e Tobago, República Tcheca, Tunísia, Cidade do Vaticano, Reino Unido, 

Estados Unidos, Islândia, Suécia, Suíça  
 
Esta lista está sujeita a alterações: países podem ser adicionados ou removidos. Isto 

depende do nível de segurança num país. Consulte a última versão da lista de países 
seguros no site do Governo holandês: www.rijksoverheid.nl 

 
Depois do procedimento de pedido de asilo 
Se o IND rejeitar o seu pedido de asilo, o/a senhor(a) pode, em consulta com o seu 

advogado, interpor recurso contra esta decisão junto de um tribunal holandês. Com 
este recurso comunica oficialmente ao tribunal que não está de acordo com a decisão 

do IND.  
Também pode pedir ao juiz se pode ficar na Holanda durante o procedimento de 
recurso. O seu advogado ajudar-lhe-á com este pedido. 

 
Depois, o juiz investiga se o IND implementou adequadamente a lei holandesa ao 

tomar uma decisão sobre o seu pedido de asilo. Muitas das vezes, poderá ficar na 
Holanda até o juiz tomar uma decisão. No entanto, o/a senhor(a) ficará numa 

localidade fechada. 
 
Regresso 

Se não receber permissão para ficar na Holanda, o/a senhor(a) é que tem de tratar da 
sua partida da Holanda. No entanto, o Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) também 

irá ajudá-lo/a com os preparativos para a sua partida. O DT&V só entrará em contacto 
consigo depois de o seu pedido de asilo ter sido recusado Se quiser falar com o DT&V 
sobre o seu regresso numa fase anterior, pode pedir ao seu advogado para 

estabelecer contacto com o DT&V. Também existe a possibilidade de entrar em 
contacto diretamente com o DT&V preenchendo um formulário especial no site do 

DT&V: 

• Holandês: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-
terugkeer/hulp-van-dtv 

• Inglês: https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-
assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-
netherlands 

 

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ondersteuning-bij-terugkeer/hulp-van-dtv
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
https://english.dienstterugkeerenvertrek.nl/return-assistance/documents/leaflets/2016/12/22/if-you-no-longer-want-to-stay-in-the-netherlands
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Se quiser regressar voluntariamente para o seu país de origem, pode entrar em 

contacto com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A OIM pode 
fornecer-lhe informações práticas e ajudá-lo/a com a sua partida. Muitas das vezes, a 

OIM tem uma hora de consulta direta no centro de detenção.  
 

 
 
 

Perguntas mais frequentes 
 
Quando começa o Procedimento de pedido de asilo Geral? 
Depois de se apresentar como requerente de asilo junto da polícia, o/a senhor(a) terá 

a primeira conversa com o IND. Esta conversa é chamada de entrevista de 
apresentação. Depois, terá pelo menos um prazo de 6 dias para se preparar para o 

procedimento de pedido de asilo (AA ou AA+). Na prática, costuma demorar mais 
tempo antes de o procedimento de pedido de asilo ser iniciado. Em alguns casos, não 
é concedido tempo de preparação ao requerente de asilo. No centro de acolhimento 

do COA receberá uma carta do IND a convidá-lo para a entrevista pormenorizada.  
 

Quanto tempo tenho de esperar pela decisão do IND? 
O Procedimento de pedido de asilo Geral costuma demorar 6 (AA) ou 9 (AA+) dias 
úteis. Por vezes, o IND não é capaz de tomar uma decisão dentro desse prazo devido 

a, por exemplo, doença da sua parte durante o procedimento de pedido de asilo. 
Nesse caso, o IND pode prorrogar o AA ou o AA+ por um prazo de 6 dias úteis ou 

superior a 6 dias úteis. Aos sábados e domingos, os escritórios do IND costumam 
estar fechados: estes dias não são considerados dias úteis. O IND também pode 
decidir tratar do seu pedido de asilo no Procedimento de pedido de asilo Prorrogado. 

Nesse caso, o IND tem um prazo máximo de 6 meses a contar do dia da assinatura do 
seu pedido de asilo para tomar uma decisão sobre o seu pedido de asilo. Neste caso, 

o/a senhor(a) receberá um folheto com informações sobre este Procedimento de 
pedido de asilo Prorrogado. 
 

Se o IND não tomar uma decisão dentro de 6 meses, o/a senhor(a) será informado/a 
a este respeito. Já se passaram 6 meses desde que apresentou o seu pedido de asilo 

e o IND ainda não tomou qualquer decisão? E ainda não recebeu qualquer notícia do 
IND a este respeito? Nesse caso, o/a senhor(a) pode solicitar por escrito ao IND para 
tomar uma decisão rápida sobre o seu pedido de asilo.  

O seu advogado pode ajudá-lo/a com esta carta.  
 

Prefiro contar a minha história de asilo a uma pessoa do sexo feminino. Isso 
é possível? 

Sim, se o/a senhor(a) comunicar o seu desejo durante a entrevista de apresentação 
(conversa com o IND), o IND tentará arranjar uma funcionária do IND e uma 
intérprete para a entrevista pormenorizada. Prefere contar a sua história a uma 

pessoa do sexo masculino? Nesse caso, se comunicar o seu desejo durante a 
entrevista de apresentação, o IND tentará arranjar um funcionário e um intérprete 

para a entrevista pormenorizada. 
 
O que devo fazer em caso de doença ou gravidez? 

Se estiver doente ou grávida, informe o/a enfermeiro/a de tal durante o exame para o 
parecer médico (consulte o folheto: Antes de o seu procedimento de pedido de asilo 

começar). Isto é especialmente importante caso tenha ou desconfie que tem uma 
doença contagiosa como: tuberculose, sarna/escabiose ou hepatite B. Tudo o que 
contar ao/à enfermeiro/a será tratado de forma confidencial. O/a enfermeiro/a nunca 
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transmitirá a terceiros informações sobre a sua saúde sem a sua autorização. Se 

adoecer durante o procedimento de pedido de asilo, informe um funcionário do COA, 
IND ou da VWN, de modo a poderem ajudá-lo/a a adquirir a assistência (médica) 

necessária. Se estiver doente no dia em que tem uma conversa com o IND ou com o 
seu advogado, solicite a um funcionário do COA para informar o IND ou o seu 

advogado da sua situação. 
 
Depara-se com alguma dúvida depois de ler este folheto? 

Nesse caso, entre em contacto com o seu advogado ou com um funcionário do COA, 
IND ou da VWN. 

 
Deseja apresentar uma reclamação? 
Todas as organizações envolvidas no procedimento de pedido de asilo trabalham com 

profissionalismo e precisão. No entanto, se for de opinião de não foi adequadamente 
tratado/a por alguma organização, peça ajuda ao seu advogado ou a um funcionário 

da VWN para apresentar uma reclamação.  
 
 

 
 

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/

