
Portugees - Portugais

Serviço de Assistência Tutelar 
“Serviço de Tutelas”

› Como podemos ajudar-te? 
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À tua chegada à Bélgica
Tens menos de 18 anos e chegaste à Bélgica sem o teu 

pai ou a tua mãe? Estás a procurar ajuda e alojamento ou 

foste interpelado(a) pela polícia… Se for este o caso, o 

Serviço de Tutelas, dependente do Ministério Federal da 

Justiça, será informado da tua presença na Bélgica. 

A primeira preocupação do Serviço de Tutelas será 

assegurar que tenhas um lugar onde residir. Se não 

tiveres onde viver, o Serviço de Tutelas procurará que 

sejas acolhido num centro onde cuidarão de ti e terás 

cama e comida.

Se viveres numa família, com amigos ou num centro para 

requerentes de asilo, não te esqueças de comunicar o teu 

endereço e número de telefone ao Serviço de Tutelas. É 

muito importante que eles saibam onde encontrar-te.  
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Condições a preencher 
Para poderes beneficiar da assistência de um tutor, deves: 

 › ter  menos de 18 anos;

 › estar na Bélgica sem o teu pai ou a tua mãe;

 › ser nacional de um país exterior à União Europeia1;

 › ter feito um pedido de asilo ou estar na Bélgica sem 

licença de estadia.

Para poder compreender os teus planos, o Serviço de 

Tutelas obtém o máximo de informações possível e pode 

pedir para te encontrar.   

Também podes contactar directamente o serviço. 

Se reunires estas condições, o Serviço de Tutelas 

designar-te-á um tutor o mais rapidamente possível.

1. Países do Espaço Económico Europeu: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Dinamarca, Espanha, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Finlândia, 
França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Roménia e Suécia
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Quem é o tutor?

Se viveres na Bélgica, o tutor será a pessoa que te assistirá 

até tu atingires a idade de 18 anos. O tutor terá por 

missão apoiar-te e representar-te. Assiste-te nos procedi-

mentos administrativos e legais no Ofício dos Estrangei-

ros, nos centros de acolhimento, etc. Estará a teu lado 

para te ouvir e conhecer os teus problemas, a fim de 

estudar contigo as melhores decisões a tomar para a 

execução do teu projecto. 

O tutor pôr-te-á em contacto com um advogado, de que 

terás necessidade para as formalidades administrativas e 

legais requeridas. Os serviços de um advogado são 

gratuitos. 

Com o teu acordo e a tua ajuda, o tutor terá por missão: 

 › representar-te em todos os assuntos jurídicos, 

especialmente no referente aos procedimentos 

relativos à tua estadia na Bélgica;

 › construir uma relação de confiança contigo e visitar-

te regulamente;

 › procurar um alojamento adequado, inscrever-te 

numa escola e assegurar que recebas a assistência 
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médica e psicológica necessária;

 › tentar encontrar contigo uma solução a longo prazo 

que se enquadre nos teus projectos;

 › ajudar-te a encontrar os teus familiares.

Receberás uma carta com o nome e referências do teu 

tutor. Deves tê-la sempre contigo, porque precisarás dela 

em todos os teus contactos com as autoridades. 

O tutor receberá também uma carta com as tuas 

referências pessoais. Isso permitirá ao tutor contactar-te o 

mais rapidamente possível. Podes também contactar o 

teu tutor sempre que o desejes. 
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A tua opinião é importante 

Se não estiveres de acordo com o teu tutor, diz-lho!

O Serviço de Tutelas existe também para ouvir o que tens 

a dizer.

Se for impossível resolver um conflito, o caso será 

resolvido perante um magistrado.  

No final da tutela, ser-te-á enviado um questionário, que 

permitirá conhecer a tua opinião sobre a assistência que 

te foi prestada.    

Quando termina a tutela? 

A assistência tutelar termina nos seguintes casos:

 › o teu pai ou a tua mãe está na Bélgica;

 › atingiste a idade de 18 anos;

 › partes da Bélgica;

 › obténs a nacionalidade belga;

 › recebes uma licença de estadia permanente.

Conselhos práticos 

Nunca hesites em contactar o teu tutor ou o Serviço de 

Tutelas:  eles existem para te ajudar.  
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Lembra-te de ter sempre contigo o pequeno cartão, 

junto, que menciona as referências de contacto do 

serviço, bem como as do teu tutor. Isto é importante, 

porque as autoridades precisam de conhecê-las para o 

contactarem.  

Respeita as entrevistas marcadas com o Serviço de 

Tutelas, com o teu tutor ou com as autoridades. 

Se mudares de endereço ou de número de telefone, 

comunica ao teu tutor as tuas novas referências de 

contacto.  

Contact
Guardianship Service
115 boulevard de Waterloo 

1000 Brussels

Telephone: 078 15 43 24

Fax: 02 542 70 83

Your gardian
Name and first name  ..............................................................

Address  .......................................................................................

  ........................................................................................

Phone number / Mobile phone  .........................................

E-mail   ........................................................................................

Fax   ........................................................................................

✂------------------------------------------------------



Communication and Documentation Service 

Boulevard de Waterloo 115

1000 Brussels

Tél. : 02 542 65 11

www.just.fgov.be
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