
Por que recebe este folheto informativo?
Você este pedindo asilo nos Países Baixos. É colocado primeiro na fase de 
apresentação. Nesta fase é registado e identificado pela polícia. Recebe 
também controlos médicos e tem a sua primeira conversa com o IND. Em 
seguida, recebe um período para se recuperar do cansaço da viagem e para 
se preparar para o Procedimento Geral de Asilo. Você tem no mínimo seis 
dias para isso. Este período é chamada de ‘prazo de descanso e 
preparação’(RTV).

Neste folheto você pode ler passo a passo o que precede o procedimento 
de asilo.
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Antes de iniciar seu 
procedimento de asilo



Etapa 1: apresentação e registro

Você apresenta-se no centro de apresentação em Ter Apel. Funcionários 
do Serviço de Imigração e Naturalização (IND) registram os seus dados 
pessoais. E você preenche um questionário em papel ou no 
computador. Este formulário forma a base para a sua primeira entrevista 
que receberá mais tarde com o IND.  Em seguida, você dirige-se à polícia 
de estrangeiros (AVIM) em Ter Apel ou numa outra cidade.

Funcionários da Vreemdelingenpolitie (Polícia de Estrangeiros, AVIM) 
verificam 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 já recebeu um folheto com 
explicação sobre a razão pela qual recolhem as impressões digitais.
  Os funcionários da polícia de estrangeiros também podem lhe fazer     
perguntas sobre: 
• o seu itinerário 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 provar sua identidade, como um 
passaporte, carteira 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 pode 
ajudá-lo a providenciar esses documentos.

Especialistas investigam se os seus documentos de identidade e 
nacionalidade são verdadeiros. Serviço de Imigração e Naturalização, 
IND,  utiliza destes documentos na avaliação do seu pedido de asilo.

Etapa 2: 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. Por esta razão é possível você seja examinado 
durante sua apresentação em Ter Apel. A tuberculose é uma doença 
infecciosa que geralmente se manifesta nos pulmões. Por isso o exame 
consiste em tirar uma radiografia dos pulmões. Caso tenha tuberculose 
será tratado nos Países Baixos com medicamentos. Neste caso o 
procedimento de asilo inicia-se após o tratamento médico.

Etapa 3: entrevista preliminar

A primeira entrevista com o IND é denominada entrevista de 
apresentação. O IND lhe faz perguntas durante esta entrevista para 
receber maiores informações sobre a sua identidade, origem e viagem. 
O IND faz estas perguntas com base no questionário que preencheu 
durante a sua apresentação. Pediu asilo junto com a sua esposa ou 
companheira? Terão, neste caso, uma entrevista separada com o 
funcionário do IND. Tem filhos maiores de 15 anos? Neste caso, eles 
terão uma própria entrevista.
Serão lhe feiras perguntas sobre os seus familiares, religião, grupo 
populacional, formação, trabalhos e documentos (de viagem).  Dê 
sempre os seus dados pessoais verdadeiros e não os de um documento 
(de viagem) falsificado. Informe também caso tenha usado um nome 
falso. Forneceu informações ou dados falsos ao IND? Isto poderá ter 
consequências negativas para o seu pedido de asilo. Numa primeira 
entrevista não feitas perguntas sobre o motivo da sua fuga para os 
Países Baixos. Recebe um relatório da sua entrevista através do seu 
advogado.

Intérprete 
Durante as entrevistas com o IND está presente um intérprete.
O funcionário do IND faz as perguntas em neerlandês. O intérprete 
interpreta as perguntas em neerlandês para uma língua que possa 
entender. O intérprete interpreta suas respostas para o neerlandês.
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A Vreemdelingenpolitie (Polícia de Estrangeiros, AVIM) faz 
parte da polícia neerlandesa e monitora os estrangeiros nos 
Países Baixos.

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 procedimen-
to e atua como intermediária caso tenha problemas com outras 
organizações. VluchtelingenWerk trabalha em estreita colabora-
ção com seu advogado. 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 investigam seu relato 
pessoal e a situação no seu país de origem. Em seguida o IND 
decide se você pode permanecer (provisoriamente) nos Países 
Baixos, se tem de regressar ao seu país de origem ou se vai ser 
transferido para um outro país europeu.  www.ind.nl

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 comuni-
cará às autoridades de seu país de origem que você pediu asilo nos 
Países Baixos.



O intérprete é independente e não tem nenhuma influência sobre a 
decisão do seu pedido de asilo. Comunique imediatamente se você e o 
intérprete não conseguirem se entender. O IND irá providenciar então 
um outro intérprete. É importante que não haja mal entendidos por 
não ter entendido bem as perguntas. 

Etapa 4: acolhimento 

Você recebe alojamento, refeições e cuidados médicos do governo 
neerlandês a partir do momento em que se apresenta na 
Vreemdelingenpolitie (Polícia de Estrangeiros, AVIM). Sua apresentação, 
seu registro e o exame de tuberculose duram no máximo três dias. Perto 
das instalações da Vreemdelingenpolitie (Polícia de Estrangeiros, AVIM) 
em Ter Apel há um local de acolhimento do Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (Órgão Central de Acolhimento de requerentes de asilo, 
COA). Aqui você pode pernoitar.

Depois da sua apresentação, do seu registo e da entrevista preliminar no 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (Serviço de Imigração e 
Naturalização, IND) você será levado para um outro local de 
acolhimento do Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Órgão Central de 
Acolhimento de Requerentes de Asilo, COA). Este centro de requerentes 
de asilo fica perto das instalações onde o IND trata o seu pedido de asilo
Durante a permanência no local de acolhimento do COA você receberá 
um convite para uma consulta preliminar médica no centro médico 
GCA. Nesta consulta fala-se da sua saúde e dos eventuais problemas 
médicos. Assim receberá os devidos cuidados médicos durante a sua 
estada num dos locais de acolhimento do COA.

Etapa 5: informação

No local de acolhimento do COA você pode se recuperar do cansaço da 
viagem para os Países Baixos. Você também pode se preparar para o 
procedimento geral de asilo. Em determinadas situações, o prazo de 
descanso e preparação (RVT) termina-se mais cedo e então você seguirá 
logo o procedimento  de asilo. No centro de acolhimento, um 
funcionário da organização VluchtelingenWerk informa-o e explica-lhe 
sobre seu procedimento de asilo e sobre o conselho médico. Durante 
este encontro um intérprete traduz o que você e o funcionário da 
VluchtelingenWerk dizem. Você recebe também um folheto com 
informações sobre esse procedimento de asilo. 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.

Etapa 6: consulta médica

Durante o exame o enfermeiro faz-lhe perguntas.
Há um intérprete presente durante esta conversa. Geralmente a 
interpretação é feita por telefone: portanto o intérprete não está 
presente no local da entrevista. 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.
Essa consulta médica não está ligada ao serviço de saúde de que você 
pode usufruir durante sua permanência no centro de requerentes de 
asilo do COA.

Etapa 7: 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. 
Por meio do Raad voor Rechtsbijstand (Conselho de Apoio Jurídico 
Subsidiado) recebe um convite para uma entrevista com seu advogado. 
Você não precisa procurar um advogado. Os prazos no procedimento de 
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O Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Órgão Central de 
Acolhimento de Requerentes de Asilo, COA) providencia 
acolhimento e assistência durante o período de acolhimento a 
Requerentes de Asilo nos Países Baixos. O COA toma providências 
para que obtenha alojamento, refeições e um seguro de saúde. 
Você pode também recorrer ao COA para obter auxílio no contato 
com um médico. O COA é uma organização independente e não 
decide sobre o seu pedido de asilo.  www.coa.nl

Cuidados de Saúde para Requerentes de Asilo (GZA) é a 
organização onde se deve dirigir caso esteja doente ou caso 
precise de atendimento médico. No local de acolhimento do 
COA, ou nas proximidades, há sempre um posto médico da 
organização GZA. A GZA marca-lhe as consultas com o assistente 
médico, com o técnico de enfermagem, com o assistente dos 
serviços de saúde mental GGZ ou com o médico de família. 
 www.gzasielzoekers.nl

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.



Estae 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)

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.

asilo são tão curtos que o Raad voor Rechtsbijstand (Conselho de Apoio 
Jurídico Subsidiado) toma providências para que lhe seja a tempo 
indicado um advogado.  

Caso já tenha assistência jurídica, avise na entrevista preliminar.
Verifique diariamente se chegaram cartas para você! Você não pode 
faltar na sua primeira entrevista com seu advogado pois essa é muito 
importante para seu procedimento de asilo. Seu advogado prepara-o 
para as entrevistas com o IND. Esta entrevista preparatória tem lugar no 
escritório de seu advogado. Você recebe um itinerário e um bilhete de 
comboio ou autocarro gratuito para viajar até ao seu advogado. Durante 
essa entrevista um intérprete traduz o que você e seu advogado dizem. 
Você não precisa pagar pelos serviços do seu advogado. Informação a 
seu respeito é tratada confidencialmente.

O procedimento de asilo

Depois da sua apresentação na Vreemdelingenpolitie (Polícia de 
Estrangeiros) leva no mínimo seis dias até que você tenha a primeira 
entrevista com o IND. Na prática pode acontecer que este prazo seja 
mais longo. No centro de acolhimento da COA você recebe uma carta do 
IND convidando-o para essa primeira entrevista. Mais informações 
sobre o procedimento de asilo receberá dentro de alguns dias da 
organização VluchtelingenWerk (vide etapa 5).

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. 

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. Neste caso perde também o direito 
a acolhimento. Caso retire seu pedido de asilo, é possível que lhe seja 
aplicada uma interdição de entrada. Esta interdição é válida para a 
maioria dos países europeus. Devido a esta interdição, você já não pode 
viajar para a maioria dos países Europeus, nem tem direito a permancer 
neste países. No entanto, você tem direito, depois de ter retirado seu 
pedido de asilo, a fazer de novo um pedido de asilo, mesmo se lhe for 
aplicada uma interdição de entrada.

Perguntas frequentes

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


