
Por que recebe você este folheto informativo?
Você entrou nos Países Baixos por um aeroporto ou um porto marítimo e 
agora tem a intenção de pedir asilo. Asilo significa:
proteção em outro país para pessoas que em seu próprio país não estão
seguras e onde não podem obter proteção.

Quando apresenta um pedido de asilo, solicita oficialmente ao governo 
neerlandês uma autorização de residência (verblijfsvergunning). Esta 
autorização é necessária para poder residir nos Países Baixos. Depois de 
fazer seu pedido inicia-se o procedimento de asilo: um procedimento 
jurídico no qual o governo neerlandês decide se lhe concede uma 
autorização de residência. Seu pedido de asilo vai ser tratado como 
procedimento na fronteira. O procedimento na fronteira leva no máximo  
28 dias.

Neste folheto encontra informação sobre o que acontece durante este 
procedimento na fronteira, sobre o que deve fazer (suas obrigações) e 
também sobre o que pode esperar do governo neerlandês (seus direitos).
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Seu pedido de asilo
Informação sobre o Procedimento na Fronteira 
(Grensprocedure)
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Etapa 1: apresentação e registro

Você apresenta-se aos guardas do posto de fronteira, que são, 
geralmente, da polícia chamada ‘Koninklijke Marechaussee’.

Funcionários da polícia neerlandesa de fronteiras verificam a sua 
identidade e registam os seus dados pessoais, como seu nome, data 
de nascimento e nacionalidade.
Revistam também suas roupas e bagagem, fazem fotos e recolhem 
suas impressões digitais. Você recebeu um folheto com explicação 
sobre os motivos da recolha das suas impressões digitais. Em seguida, 
você assina o seu pedido de asilo. Eles também podem lhe fazer 
perguntas sobre: 
• O seu intinerário ta de viagem;
• se já fez um pedido de asilo antes aqui ou em algum lugar na  
 Europa; 
• se há familiares aqui ou em algum lugar na Europa. 

Documentos
Documentos são de extrema importância para o julgamento do seu 
pedido de asilo. Possui documentos que possam comprovar sua 
identidade, como um passaporte, bilhete de identidade, certidão de 
nascimento ou carta de condução? Ou possui documentos que 
possam confirmar seu itinerário de viagem ou que possam sustentar 
seu relato de asilo, como passagens de avião, cartão de embarque, 
diplomas, sentença judiciária ou artigos de jornal? Se tiver, deve 
apresentá-los à polícia neerlandesa de fronteiras durante o registro 
ou providenciá-los antes de iniciar seu procedimento de asilo. Um 
funcionário da organização VluchtelingenWerk no centro de 
acolhimento fechado pode ajudá-lo* a providenciar esses 
documentos.

A autenticidade de seus documentos será verificada por especialistas 
da Koninklijke Marechaussee (polícia neerlandesa de fronteiras).  
O Immigratie- en Naturalisatiedienst (Serviço de Imigração e 
Naturalização, IND) usa estes documentos na avaliação do seu 
pedido de asilo.

Atenção! Seus dados pessoais e seus documentos são importantes 
para a avaliação do seu pedido de asilo. Esteja atento e controle se 
seus dados são registados corretamente e por completo. Nunca 
deite fora documentos pessoais.

O governo neerlandês jamais comunicará às autoridades de seu país 
de origem que você pediu asilo nos Países Baixos.

* Todas as informações são as mesmas para os requerentes do género 

feminino.

A VluchtelingenWerk Nederland (Organização de Refugiados 
nos Países Baixos) é uma organização independente de defesa 
dos direitos humanos que foi fundada para cuidar dos 
interesses dos requerentes de asilo. A organização 
VluchtelingenWerk fornece informação e esclarecimento sobre 
o procedimento de asilo, informa e apoia-o pessoalmente no 
decorrer deste procedimento e atua como intermediária caso 
tenha problemas com outras organizações. VluchtelingenWerk 
trabalha em estreita colaboração com seu advogado. A 
VluchtelingenWerk não decide sobre o seu pedido de asilo.
 www.vluchtelingenwerk.nl | www.forrefugees.nl



O Immigratie- en Naturalisatiedienst (Serviço de Imigração
e Naturalização, IND) faz parte do Ministério Neerlandês de 
Justiça e Segurança. Os funcionários do IND entrevistam-no a 
respeito de sua identidade, sua nacionalidade, seu itinerário 
de viagem e a razão pela qual saiu de seu país. Eles investi-
gam seu relato pessoal e a situação no seu país de origem.
Em seguida o IND decide se você pode permanecer (tempora-
riamente) nos Países Baixos ou se vai ser transferido para um
outro país Europeu.  www.ind.nl
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Etapa 2: período de descanso e 
preparação

Antes de iniciar o procedimento de asilo você tem um período de 6
dias para descansar da viagem e para se preparar. Este período 
chama-se ‘prazo de descanso e preparação’(RVT). Junto com seu 
advogado você pode pedir ao IND que encurte este período.

Alojamento
Poucas horas depois de se apresentar e se registrar na fronteira, você 
será transportado para um local de acolhimento fechado, perto do 
aeroporto Schiphol. Nesse local você permanecerá durante todo o 
período do procedimento na fronteira. Não é permitido sair desse 
local. Nesse edifício encontra-se também o escritório do 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (Serviço de Imigração e 
Naturalização, IND).

Exame de tuberculose
Tuberculose é uma doença grave que infecta pessoas no mundo 
todo. Provavelmente também infecta pessoas no seu país de 
origem. Pessoas com tuberculose contagiosa podem infectar outras 
pela tosse ou espirro, por exemplo.

Um funcionário do Serviço Médico do centro de acolhimento 
fechado vai fazer-lhe algumas perguntas sobre este assunto. Se 
houver suspeita de que possa ter essa doença, vai ser submetido a 
um exame de tuberculose. Para isso será levado a um hospital. Caso 
tenha tuberculose será tratado nos Países Baixos com 
medicamentos. Neste caso o procedimento de asilo começa após o 
tratamento médico.

Informação
Um funcionário da organização VluchtelingenWerk informa-o e 
explica-lhe sobre seu procedimento de asilo e sobre o conselho 
médico. 

Os funcionários da VluchtelingenWerk também o informam e 
apoiam-no durante o procedimento de asilo. Os serviços da 
VluchtelingenWerk são gratuitos. Informação a seu respeito é 
tratada confidencialmente. 

Conselho médico
Durante o exame o enfermeiro faz-lhe perguntas. Se for necessário, 
o enfermeiro encaminha-o para um médico para um exame 
detalhado. O enfermeiro ou o médico apresentam os resultados do 
exame ao IND, somente se você estiver de acordo. O IND leva em 
consideração seu estado de saúde durante o procedimento de asilo. 

É importante que seja honesto sobre eventuais problemas psíquicos 
ou físicos e informe o enfermeiro ou o médico sobre tais 
problemas. Se tiver cicatrizes, é importante comunicar ao 
enfermeiro.  
O resultado do exame médico é confidencial. O exame médico não é 
obrigatório. Você não precisa pagar por ele.

Caso não queira colaborar no exame médico, comunique ao 
enfermeiro. Neste caso o IND não poderá levar em consideração o 
seu estado de saúde durante o procedimento de asilo. 

Assistência de um advogado
Durante seu procedimento de asilo recebe assistência jurídica de 
um advogado.
Este advogado não trabalha para o governo neerlandês, ele é 
autónomo. Numa entrevista com seu advogado você é preparado 
para as entrevistas com o IND. Essa entrevista com seu advogado 
tem lugar no próprio local onde você está alojado. 

Você não precisa pagar pela assistência jurídica de seu advogado. 
Informação a seu respeito é tratada confidencialmente.

No local de acolhimento você tem uma consulta com um 
enfermeiro da Forensich Medische Maatschappij Utrecht 
(Sociedade Forense Médica Utrecht, FMMU). Este enfermeiro 
pergunta-lhe se quer colaborar em um exame médico. Esse 
exame tem como finalidade estabelecer se você tem 
problemas psíquicos e/ou físicos que possam influenciar as 
entrevistas com o IND.

Caso não tenha recursos financeiros, o Raad voor 
Rechtsbijstand (Conselho de Apoio Jurídico Subsidiado) 
toma medidas para que obtenha assistência jurídica gratuita 
de um advogado. O Conselho de Apoio Jurídico Subsidiado 
remunera esse advogado pela ajuda que lhe dá. O advogado 
não trabalha para o Conselho de Apoio Jurídico Subsidiado.  
O advogado é uma pessoa autónoma que lhe concede 
assistência jurídica durante seu procedimento de asilo.
 www.rvr.org
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Etapa 3: o procedimento de asilo passo a 
passo

O procedimento de asilo tem início após um período de descanso e 
preparação. O procedimento de asilo tem lugar no mesmo edifício 
onde você permanece. As entrevistas com o seu advogado também 
têm lugar neste edifício. Seu advogado e os funcionários do IND 
têm gabinetes no edifício onde você permanece.

Segue abaixo a descrição de cada dia do seu procedimento de asilo 

Dia 1: primeira entrevista (eerste gehoor)
Você tem uma entrevista oficial com um funcionário do IND sobre 
sua identidade, sua nacionalidade e seu itinerário de viagem. Esta 
entrevista é chamada de eerste gehoor (primeira entrevista). Nesta 
entrevista ainda não é interrogado sobre os motivos que te levaram 
a pedir asilo. Isso acontecerá numa próxima entrevista com um 
funcionário do IND (vide dia 3).

O funcionário do IND fará perguntas detalhadas para obter mais 
clareza a respeito de sua identidade, nacionalidade e seu itinerário 
de viagem, mas também para verificar se conta a verdade. Prepare-
se o melhor possível para esta entrevista. Você tem somente essa 
oportunidade para explicar totalmente e com clareza quem você é. 
Dê sempre os seus dados pessoais verdadeiros e não os de um 
documento (de viagem) falsificado. Informe também caso tenha 
usado um nome falso. Seus documentos e seu relato serão 
verificados quanto à autenticidade. Se o IND verificar que seu relato 
está incorreto, ou que seus documentos são falsificados, isso poderá 
ter consequências negativas para o seu pedido de asilo. Se desejar, 
pode pedir à organização VluchtelingenWerk para o acompanhar na 
primeira entrevista (eerste gehoor). Além disso a organização 
VluchtelingenWerk pode ajudá-lo a receber documentos 
importantes provindos do estrangeiro.

Durante as entrevistas com o IND está presente um intérprete.  
O funcionário do IND faz as perguntas em neerlandês. O intérprete 
traduz as perguntas em neerlandês para uma língua que possa 
entender. O intérprete traduz suas respostas para o neerlandês.  
O intérprete é independente e não tem influência sobre a decisão 
do seu pedido de asilo. Caso você e o intérprete não se entendam 
bem durante a entrevista, dê um sinal ao funcionário do IND. O IND 
irá providenciar um outro intérprete. É importante que não haja 
mal entendidos por você não ter entendido bem as perguntas. 

A entrevista com um funcionário do IND é sempre individual, 
mesmo quando pediu asilo junto com seu cônjuge ou parceiro não 
casado. Você receberá um relatório (através de seu advogado) da 
primeira entrevista (eerste gehoor). 

Dia 2: preparação para a entrevista detalhada (nader 
gehoor)
Você e seu advogado examinam juntos os dados do relatório da 
primeira entrevista. Para este fim o advogado usa uma sala no 
centro de acolhimento fechado.
Durante este encontro um intérprete traduz tudo o que você e o seu 
advogado dizem. Caso no relatório da primeira entrevista (eerste 
gehoor) falte algum dado e/ou algo não tenha sido anotado 
corretamente, o seu advogado comunica o ocorrido por carta ao 
IND. O seu advogado prepara-o para a segunda entrevista (nader 
gehoor) com o IND.

Dia 3: entrevista detalhada
A segunda entrevista com um funcionário do IND chama-se 
entrevista detalhada (nader gehoor). Nesta entrevista você pode 
contar quais são os motivos do seu pedido de asilo. O funcionário 
do IND também faz perguntas durante esta entrevista.

É importante que conte tudo que mostre que precisa de proteção. 
Seja honesto, conte toda a sua história com detalhes e exatidão 
sobre o que lhe sucedeu e a razão pela qual não é possível obter 
proteção no seu país de origem. Caso não se lembre exatamente de 
um acontecimento, informe o funcionário do IND. O funcionário 
do IND está a par da situação geral no seu país. É importante que 
conte sobre a sua própria situação: por que motivo precisa de 
proteção pessoal. Conte o máximo possível de detalhes relevantes. 
Caso tenha cicatrizes, queixas físicas ou mentais que estejam 
relacionadas com a razão pela qual pediu asilo, é importante que o 
conte ao funcionário do IND. Assim o IND pode decidir se lhe 
propõe fazer um exame médico forense, caso o IND considere esses 
dados relevantes para a avaliação do seu pedido de asilo. Você pode 
também fazer esse exame por conta própria e a seu próprio custo. 

Durante esta entrevista também estará presente um intérprete. Se
desejar, pode pedir à organização VluchtelingenWerk que o 
acompanhe na entrevista detalhada (nader gehoor). Você receberá 
um relatório da entrevista detalhada.

Dia 4: Controle da entrevista detalhada (nader gehoor)
Você e seu advogado controlam juntos os dados do relatório da 
entrevista detalhada. Também durante este encontro um intérprete 
ajuda traduzindo tudo que você e o seu advogado dizem. Caso no 
relatório da entrevista detalhada (nader gehoor) falte algum dado e/
ou algo não tenha sido anotado corretamente, seu advogado 
comunica o ocorrido por carta ao IND.
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Dia 5: decisão proposta
O IND avalia se você preenche as condições para receber uma 
autorização de residência de refugiado. O resultado desta avaliação 
determina como será a continuidade do procedimento do seu 
pedido de asilo. Existem quatro possibilidades:
1. Você preenche as condições para receber uma autorização de 

residência de refugiado.
 Você recebe (por meio de seu advogado) uma carta do IND 

informando que o procedimento na fronteira termina e que lhe 
foi dado acesso aos Países Baixos. Seu pedido de asilo será, em 
consulta com seu advogado, concedido o mais rápido possível. 
Você pode (temporariamente) continuar residindo nos Países 
Baixos. O seu advogado explica-lhe quais são as consequências 
dessa decisão para você.

2. O IND precisa de mais tempo para investigação e não pode tomar 
uma decisão sobre seu pedido de asilo em 28 dias. O IND trata o 
seu pedido de asilo no procedimento prolongado de asilo 
(Verlengde Asielprocedure). Este procedimento tem lugar em 
outro local (aberto) de acolhimento. A decisão sobre o seu pedido 
de asilo será tomada mais tarde. Você recebe um outro folheto 
com informações sobre esse procedimento de asilo prolongado.

3. O IND decide que você provavelmente não preenche as condições 
para receber uma autorização de permanência de refugiado, mas 
que seu pedido de asilo vai ser tratado no Procedimento Geral de 
Pedido de Asilo (Algemene Asielprocedure). Em regra, este 
procedimento começa depois de uma semana e tem lugar em 
outro local (aberto) de acolhimento. Você recebe um outro 
folheto com informações sobre esse Procedimento Geral de Asilo.

4. O IND decide que você não preenche as condições para receber 
uma autorização de residência de refugiado. Você recebe (por 
meio de seu advogado) uma carta do IND onde lhe é comunicado 
que o IND tem a intenção de recusar seu pedido de asilo. Esta 
carta menciona também as razões pelas quais tencionam recusar 
e quais são as consequências dessa decisão para você. Seu 
advogado analisa esta carta com você.

Dia 6: sua opinião
Se o IND tiver a intenção de recusar seu pedido de asilo, você discute 
essa intenção com o seu advogado. Seu advogado já combinou com 
você anteriormente o que fazer neste caso. Seu advogado pode 
enviar por escrito ao IND um documento intitulado ‘zienswijze’. 
Este documento é uma carta onde você oficialmente dá o seu 
parecer sobre a intenção do IND em recusar o seu pedido de asilo, e 
onde pode explicar por que não está de acordo com a intenção do 
IND. 

Dia 7 e 8: decisão
Depois de ler sua carta (zienswijze) o IND avalia se a decisão 
proposta precisa ser alterada. O resultado desta avaliação determina 
novamente como será a continuidade do procedimento do seu 
pedido de asilo. Você recebe (por meio do seu advogado) uma carta 
do IND informando o resultado dessa avaliação. Seu advogado 
explica-lhe quais são as consequências dessa decisão para você. 
Existem quatro possibilidades:
1. Você preenche as condições para receber uma autorização de 

permanência de refugiado. Você recebe (por meio do seu 
advogado) uma carta do IND informando que o procedimento na 
fronteira termina e que lhe foi dado acesso aos Países Baixos. Seu 
pedido de asilo será, em consulta com seu advogado, concedido o 
mais rápido possível. Você pode (a título provisório) continuar 
residindo nos Países Baixos. Seu advogado lhe explica quais são 
as consequências dessa decisão para você.

2. O IND precisa de mais tempo para investigação e não pode tomar 
uma decisão sobre seu pedido de asilo em 28 dias. O IND trata o 
seu pedido de asilo no procedimento prolongado de asilo 
(Verlengde Asielprocedure). Este procedimento tem lugar em 
outro local (aberto) de acolhimento. A decisão sobre o seu pedido 
de asilo será tomada mais tarde. Você recebe um outro folheto 
com informações sobre esse procedimento de asilo prolongado.

3. O IND decide que você provavelmente não preenche as condições 
para receber uma autorização de permanência de refugiado, mas 
que seu pedido de asilo vai ser tratado no Procedimento Geral de 
Pedido de Asilo (Algemene Asielprocedure). Este procedimento 
tem lugar em outro local (aberto) de acolhimento. Você recebe 
um outro folheto com informações sobre esse Procedimento 
Geral de Asilo.

4. O IND julga que você não preenche as condições para receber 
uma autorização de residência de refugiado. Você recebe no 
procedimento na fronteira (através do seu advogado) uma carta 
(= decisão) do IND. Está contida nela que o IND recusa o seu 
pedido de asilo. São explicados também os motivos e as 
consequências da respectiva decisão. O seu advogado conversa 
consigo esta decisão. 

Atenção! Acima foi explicado que o procedimento na fronteira leva 
em princípio oito dias. Às vezes o IND não pode decidir dentro de 
oito dias, porque, por exemplo, é necessária uma investigação mais 
detalhada. Por esta razão o prazo de oito dias pode ser prolongado 
até no máximo 28 dias. Portanto, em determinados casos o IND 
pode, dentro do procedimento de fronteira, usar um prazo extra 
para decidir sobre o seu pedido de asilo. Dentro do procedimento 
na fronteira são considerados também dias úteis os sábados, 
domingos e dias feriados.

O IND procura tratar o procedimento na fronteira o mais breve 
possível, para evitar que você permaneça sem necessidade num 
local de acolhimento fechado. Assim que ficar claro que seu pedido 
de asilo não pode ser tratado no âmbito do procedimento na 
fronteira, este procedimento é anulado e, em seguida, o seu pedido 
será analisado no procedimento geral de asilo (Algemene 
Asielprocedure) ou no procedimento de asilo prolongado 
(Verlengde Asielprocedure). Daí em diante você permanecerá num 
local de acolhimento aberto.
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Quando obtém uma autorização de 
residência?

Na Lei Neerlandesa de Estrangeiros estão estabelecidas as condições 
pelas quais você pode obter uma autorização de residência de 
refugiado. Você pode obter uma autorização de residência se 
preencher uma das condições abaixo:
• Tem fundado receio de ser perseguido no seu país de origem por 

motivo de raça, religião, nacionalidade, convicções políticas ou 
por pertencer a um determinado grupo social.

• Tem fundados receios da pena de morte ou execução, tortura e 
outros tratamentos cruéis ou degradantes no seu país de origem.

• Tem fundados receios de que se torne vítima de violência 
generalizada resultante de uma situação de conflito armado no 
seu país de origem.

• Seu cônjuge, parceiro não casado, pai, mãe ou filho menor de 
idade (Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling – AMV, 
Estrangeiro Menor Desacompanhado) recebeu recentemente 
uma autorização de residência de refugiado nos Países Baixos. O 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (Serviço de Imigração e 
Naturalização Neerlandês, IND) decide se você preenche as 
condições para obter uma autorização baseada no direito de 
residência de refugiado derivado.

Com quais outras organizações vai ter 
contato?

O Dienst Terugkeer en Vertrek (OServiço de Regresso e 
Partida, DT&V) faz parte do Ministério Neerlandês de Justiça e 
Segurança. Caso seu pedido de asilo seja recusado pelo IND, um 
funcionário do DT&V ajuda-o na realização do regresso ao seu 
país de origem.  www.dienstterugkeerenvertrek.nl

A Internationale Organisatie voor Migratie (Organização 
Internacional de Migração, IOM) é uma organização 
independente que dá mundialmente apoio aos migrantes. A IOM 
pode dar-lhe assistência caso queira deixar os Países Baixos por 
livre e espontânea vontade. A IOM fornece informações práticas 
sobre regresso e reinserção e ajuda a organizar a sua partida dos 
Países Baixos. Você pode pedir assistência a um funcionário da 
VluchtelingenWerk ou ao seu advogado para entrar em contato 
com a IOM.  www.iom-nederland.nl

O Dienst Justitiële Inrichtingen (Serviço de Instalações
Judiciárias, DJI) faz parte do Ministerie van Justitie en Veiligheid 
(Ministério Neerlandês de Justiça e Segurança. 
Você permanece num alojamento fechado porque a sua entrada 
nos Países Baixos foi negada. O alojamento de fronteira é uma 
instalação de abrigo protegido. O DJI administra este edifício. Os 
funcionários do DJI usam um uniforme. Eles cuidam e te 
acompanham durante a sua permanência no alojamento de 
fronteira.  www.dji.nl

IOM•OIM FOR MIGRATION
ORGANIZATION
INTERNATIONAL

THE UNITED NATIONS MIGRATION AGENCY

Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid
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O que deve fazer?

Durante o procedimento é importante que preste declarações que 
sustentem os motivos de seu pedido de asilo. Espera-se também que 
apresente todas as provas que tiver ou possa obter ao IND (como 
documentos, ou por exemplo cartas que apoiem suas declarações). 

Caso existam circunstâncias pessoais que o IND deve levar em conta, 
avise, assim podem ser tomadas providências necessárias a esse 
respeito durante as entrevistas, ou no centro de acolhimento do 
COA, por exemplo. O IND tentará apoiá-lo da melhor maneira 
possível.

Retirar seu pedido

Você pode retirar seu pedido de asilo a qualquer momento. Neste 
caso recomenda-se que entre em contato com seu advogado ou 
diretamente com o IND. Caso retire seu pedido de asilo, não poderá 
permanecer por mais tempo nos Países Baixos, a não ser que lhe 
seja permitida a permanência por um outro motivo. Depois de ter 
retirado o seu  pedido continua sendo possível fazer de novo um 
pedido de asilo.

Depois do procedimento de asilo

Se o IND recusar seu pedido de asilo, você pode, assistido pelo seu 
advogado, interpor recurso contra essa decisão perante um tribunal 
nos Países Baixos. Isto significa que você oficialmente declara 
perante o juiz que você não concorda com a decisão do IND. Você 
também pode pedir ao juiz para ficar nos Países Baixos durante o 
procedimento de recurso. Seu advogado ajuda-o a fazer este pedido.

O juiz investiga então se o IND aplicou corretamente a lei 
neerlandesa na decisão sobre o seu pedido de asilo. Muitas vezes é 
permitido aguardar essa decisão do juiz nos Países Baixos.

O IND recusa o seu pedido de asilo? Será então julgado se há razões 
para colocá-lo em detenção de estrangeiros. Permanecerá lá até que 
o juiz tenha tomado uma decisão, e na espera da sua saída dos 
Países Baixos. Não há razões para te colocar em detenção de 
estrangeiros? Pode então esperar a decisão do juiz numa localidade 
aberta. Na maioria das vezes aplicar-lhe-ão também uma interdição 
de entrada na maior parte dos países Europeus e assim já não pode 
entrar nem permanecer nestes países. Depois da recusa, você tem 
direito a fazer de novo um pedido de asilo, mesmo se lhe aplicaram 
uma interdição de entrada.

Regresso 
Você é responsável pelo seu regresso ao seu país de origem.
O Dienst Terugkeer en Vertrek (Serviço de Regresso e Partida, DT&V) 
ajuda-o a organizar seu regresso e fala sobre isto com você. Se o IND 
recusar o seu pedido de asilo, receberá um folheto especial com 
informações sobre o regresso ao seu país de origem.
Se você quiser regressar voluntariamente ao seu país de origem, 
poderá entrar em contato com a Internationale Organisatie voor 
Migratie (Organização Internacional de Migração, IOM). A IOM pode 
fornecer-lhe informações práticas e dar-lhe assistência no seu 
regresso. Depois do procedimento de asilo você também pode 
dirigir-se à organização VluchtelingenWerk para obter apoio e 
informação. 

Processamento e tratamento de dados 
pessoais

Dados pessoais são todo o tipo de informações sobre a sua pessoa. 
As organizações responsáveis pela edição deste folheto vêm 
mencionadas no fim do folheto. Estas organizações processam 
dados pessoais durante a análise do seu pedido, a sua apresentação 
ou solicitação. Recolhem os seus dados pessoais e, caso necessitem, 
solicitam também informações sobre si a outras organizações ou 
pessoas. Estas organizações utilizam e guardam os seus dados 
pessoais e transferem-nos a outras organizações caso a lei o exija. 
Na Lei holandesa sobre a Privacidade de Dados Pessoais constam os 
deveres das organizações que processam os seus dados. Devem, por 
exemplo lidar cuidadosamente e de maneira segura com os seus 
dados. Na referida Lei Holandesa sobre a Privacidade constam 
também os seus direitos, por exemplo:
• acesso aos seus dados armazenados pelas organizações;
• saber o que fazem as organizações com seus dados, e porquê;
• saber quais são as organizações às quais foram transferidos os 
seus dados.
Se quiser ter mais informações sobre o processamento dos seus 
dados pessoais e dos seus direitos, pode visitar os websites das 
organizações. 



Esta publicação é uma edição conjunta de:
Órgão Central de Acolhimento de Requerentes de Asilo (COA)
Serviço de Regresso e Partida (DT&V) 
Serviço de Imigração e Naturalização (IND)
Conselho de Apoio Jurídico Subsidiado (RVR)
Organização de Refugiados nos Países Baixos (VWN)
Departamento da Polícia de Estrangeiros, 
Identificação e Tráfico de Pessoas (AVIM)
Gendarmeria Real (KMar) 
Organização Internacional de Migração (IOM) 
Serviço de Instalações Judiciárias (DJI) 

A pedido do:
Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Migratiebeleid
(Ministério Neerlandês de Justiça e Segurança, direção da Política
de Migração) www.rijksoverheid.nl

Todos direitos reservados.
Se houver discrepância entre a versão neerlandesa e a versão 
traduzida, prevalecerá a versão em neerlandês.
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Perguntas frequentes

Quando tenho minha primeira entrevista com o IND (Serviço de Imigração 
e Naturalização)?
Depois que se apresentou, tem seis dias para se preparar para o 
procedimento de asilo. Junto com seu advogado você pode pedir ao 
IND que encurte este período. Depois terá a primeira entrevista com 
o IND.

Quanto tempo devo esperar pela decisão do IND?
Acima foi explicado que o procedimento na fronteira leva em 
princípio oito dias. Às vezes o IND não pode decidir dentro de oito 
dias, porque, por exemplo, é necessária uma investigação mais 
detalhada. Por esta razão o prazo de oito dias pode ser prolongado 
até no máximo 28 dias. Portanto, em determinados casos o IND 
pode, dentro do procedimento de fronteira, usar um prazo extra 
para decidir sobre o seu pedido de asilo. Dentro do procedimento 
na fronteira são considerados também dias úteis os sábados, 
domingos e dias feriados.

O IND pode também decidir que vai tratar seu pedido no 
procedimento prolongado de asilo. Neste caso pode durar até seis 
meses, contando a partir do dia que assinou seu pedido de asilo, 
para que o IND tome uma decisão. Permanece então numa 
localidade aberta. Você então recebe um outro folheto com mais 
informações sobre esse procedimento prolongado de asilo.

Quando o IND não puder tomar uma decisão dentro de seis meses, 
você receberá um aviso. Se seis meses depois da apresentação do 
seu pedido de asilo o IND ainda não tiver tomado uma decisão e 
você não tiver sido informado a esse respeito, você pode, por 
escrito, pedir ao IND que tome uma decisão dentro de duas 
semanas. Seu advogado pode ajudá-lo a fazer este pedido. Um juiz 
pode, a pedido do seu advogado, determinar que o IND deve pagar 
uma multa por cada dia de atraso na decisão sobre o seu pedido de 
asilo. 

Prefiro contar a minha história de asilo a uma mulher. É possível?
Na vida quotidiana nos Países Baixos você não pode negar contato 
com homens ou mulheres por causa do género. Na sociedade 
neerlandesa mulheres e homens são tratados de forma igual. 
Esperamos que faça o mesmo. Mas caso prefira ser entrevistada por 

uma funcionária do sexo feminino do IND sobre seus motivos do 
pedido de asilo, pode fazer esse pedido na primeira entrevista 
(eerste gehoor) com o IND. O IND tentará então tomar providências 
para que uma intérprete do sexo feminino também esteja presente 
na entrevista detalhada (nader gehoor). 
Prefere contar sua história a um homem? Pode então fazer esse 
pedido na primeira entrevista (eerste gehoor) com o IND. Neste caso 
o IND tentará tomar providências para que o funcionário do IND 
que vai entrevistá-lo na entrevista detalhada (nader gehoor) e o 
intérprete durante esta entrevista sejam do sexo masculino. 

O que preciso fazer se estiver doente ou grávida?
Se estiver doente ou grávida informe o serviço médico no 
aeroporto, bem como o enfermeiro durante o exame
para o conselho médico (vide a informação acima). No folheto 
‘Antes de iniciar seu procedimento de asilo’ constam mais 
informações sobre o conselho médico. Assinalar estes factos ainda  
é mais importante quando tem (ou acha que tem) uma doença 
contagiosa, como por exemplo tuberculose, sarna ou hepatite B. 
Tudo o que contar ao enfermeiro é confidencial. O enfermeiro 
nunca revela a terceiros sua informação confidencial sem sua 
permissão.

Se ficar doente durante o procedimento de asilo comunique-o a um 
funcionário do IND ou da VluchtelingenWerk. Essas
organizações podem ajudá-lo a receber assistência (médica) 
adequada. Se estiver doente no dia da entrevista com o IND, ou no 
dia em que tiver uma entrevista com seu advogado, peça a um 
segurança ou a um funcionário da Vluchtelingenwerk que avise o 
IND ou o seu advogado.

Você ainda tem dúvidas depois de ler este folheto?
Você pode esclarecer suas dúvidas com seu advogado ou com um 
dos funcionários do IND ou VluchtelingenWerk. 

Você tem alguma queixa a fazer?
Todas as organizações que estão envolvidas no procedimento de 
asilo trabalham profissional e minuciosamente. Mas se você achar 
que não foi bem tratado por uma das organizações citadas neste 
folheto, pode apresentar uma queixa. Seu advogado ou um 
funcionário da VluchtelingenWerk pode ajudá-lo a fazer a queixa.


