
                                                     

CLAII Porto Itinerante
Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes 

A  ASI  -  Associação  de  Solidariedade  Internacional  encontra-se  desde  2009  a
desenvolver o Projecto CLAII Porto Itinerante, o qual se traduz na criação de um Centro
Local de Apoio à Integração de Imigrantes e que resulta de uma parceria com o ACIDI-
Alto Comissariado para a Imigração e Dialogo Intercultural.

Este Projecto tem como principais objectivos promover uma integração de proximidade
e garantir a igualdade efectiva de direitos no acesso aos serviços. Para tal é prestado um
serviço de apoio e acompanhamento nas áreas de: imigração/ legalização, aquisição da
nacionalidade,  reagrupamento  familiar,  trabalho/  emprego,  saúde,  habitação,  apoio
social, Segurança Social, Retorno Voluntario, Saúde, Educação e Formação Profissional
Empreendedorismo,  etc;  como  também  são  promovidas  acções  de  formação  e
sensibilização relacionadas com estas áreas.

Os CLAIIs – Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes são promovidos e
apoiados pelo ACIDI- Alto Comissariado para a Imigração e Dialogo Intercultural  e
funcionam como extensões  a  nível  local  do CNAI –  Centro  Nacional  de  Apoio  ao
Imigrante.  Existem,  a  nível  nacional,  aproximadamente uma  centena  de  gabinetes
distribuídos de norte a sul do país e ilhas, os quais constituem espaços de informação,
acolhimento e  apoio que funcionam de forma descentralizada,  e visam proporcionar
respostas  locais  articuladas  ao  nível  das  necessidades  das  comunidades  migrantes
radicadas nas varias regiões do país.

Os seus postos de atendimentos encontram-se situados nos concelhos de Vila Nova de
Gaia (Freguesia Mafamude, de Vilar de Andorinho e de São Félix da Marinha) Espinho
(Freguesia de Nogueira da Regedoura), e Porto (Freguesia da Foz do Douro).

O CLAII Porto Itinerante funciona nos seguintes horários: 

Às Segundas-Feiras, Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, das 9:30h às 17:30h

Às Terças-Feiras, Centro Social Luso Venezolano, das 14:00h  às 20:00h

Às Quartas-Feiras, Junta de Freguesia de Mafamude, das 9:30h às 17:30h

Às Quintas-Feiras, Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, das 9:30h às 17:30h

Às Sextas-Feiras, Junta de Freguesia da Foz do Douro, das 9:30 h  às  17:30 h

O Serviço é totalmente gratuito!!!

         


