
 
 

Gabinete de Apoio ao Imigrante: 

CLAIM MANGUALDE - CENTRO LOCAL DE APOIO À 
INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES  
Serviço de informação para apoiar todo o processo de acolhimento e 

integração de pessoas migrantes foi criado em Mangualde em junho e 

funciona de segunda a sexta-feira no CIDEM. 
 

Em junho do ano passado nasceu o CLAIM Mangualde - Centro Local de Apoio à Integração de 
Migrantes de Mangualde, um centro de apoio local que tem como função acolher, informar e 
apoiar cidadãos migrantes. O CLAIM Mangualde funciona de segunda a sexta-feira das 9:00h 
às 17:00h, no Edifício CIDEM, na R. Nova 71, 3530-189 Mangualde. Os interessados 
deverão contactar e agendar marcação através dos seguintes contactos: Tel.: 232619892 
(Rede Fixa) e Email: claim@cmmangualde.pt   
 
SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO GABINETE DE APOIO AO IMIGRANTE 

Neste espaço são disponibilizados os seguintes serviços:  

• Esclarecimentos de dúvidas relacionadas com a Legalização; 
• Esclarecimentos e apoio na formulação do pedido de Autorização de Residência; 

• Agendamento para o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras): 
- Concessão de Cartão de Residência de Familiar do Cidadão da União Nacional de 
Estado Terceiro; 
- Declaração de Entrada (Quando os cidadãos estrangeiros que entrem no País por uma 
fronteira não sujeita a controlo, vindos de outro Estado-membro, são obrigados a 
declarar esse facto); 
- Prorrogação da Permanência; 
- Reagrupamento Familiar; 
- Renovação do documento de Autorização de Residência; 

• Registo de Menores Estrangeiros; 
• Esclarecimentos sobre a aquisição e atribuição da nacionalidade portuguesa; 

• Encaminhamento para diversas instituições nas áreas da saúde, emprego, habitação, 
apoio social e jurídico; 

• Apoio e esclarecimentos em questões gerais para a correta integração. 
 
Estes espaços são locais de acolhimento, informação e apoio que têm como missão apoiar 
todo o processo de acolhimento e integração de pessoas migrantes, articulando com as 
diversas estruturas locais, e promovendo a interculturalidade a nível local. Estes serviços 
prestam apoio e informação geral em diversas áreas, tais como, regularização, nacionalidade, 
reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras 
questões do quotidiano. 
 
LINKS E CONTACTOS ÚTEIS: 

Linha SOS Imigrante 

https://www.acm.gov.pt/pt/-/linha-sos-imigrante 

Tel.: 808 257 257 (Rede Fixa) / 21 810 61 91 (Rede Móvel) 

 

https://www.acm.gov.pt/pt/-/linha-sos-imigrante


Serviço de Tradução Telefónica 

https://www.acm.gov.pt/pt/-/servico-de-traducao-telefonica 

Tel.: 808 257 257 (Rede Fixa) / 21 810 61 91 (Rede Móvel) 

 

Linha de Apoio a Migrantes (LAM) 

Disponível de 2ª a 6ª feira das 09h00 às 20h00, e aos sábados, das 09h00 às 17h00. 

Tel.: (+351) 218 106 191/ 808 257 257 (Rede Fixa) 

 
 

Mangualde, 4 de janeiro de 2023. 

 

Assessoria de Comunicação 
Sofia Monteiro  »  T. 910 944 474  »  E. sofiamonteiro@essenciacompleta.pt 
Inês Costa  »  T. 962 258 278  »  E. inescosta@essenciacompleta.pt  
www.essenciacompleta.pt  
#ComunicaçãoCompleta 
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