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Постанова Ради Міністрів № 29-А/2022 

Короткий опис: визначаються конкретні критерії надання тимчасового захисту переселенцям 

з України внаслідок нещодавніх збройних конфліктів у цій країні. 
 

Військова ситуація в Україні наражає мільйони громадян країни на серйозний ризик, призводячи до 

повномасштабної гуманітарної кризи, яка вже змушує велику кількість мирних жителів залишати Україну і 

шукати притулку в країнах, які готові їх прийняти. 

Існує об'єктивна та узагальнена ситуація порушення прав людини та загрози життю й фізичній 

недоторканності українців, що проживають в Україні, яка потребує надання тимчасового захисту з 

відмовою від доказу індивідуального та конкретного ризику. 

Португалія має давню традицію вітати переселенців і завжди виконуватиме свої зобов'язання щодо 

солідарності з тими, хто змушений залишити країну проживання через збройний конфлікт або 

переслідування з політичних, релігійних, етнічних або інших причин, як це передбачено Конвенцією ООН 

про статус біженців. 

З іншої сторони, у Португалії проживає велика громада українців та громадян українського походження, і 

вона відповідає умовам для прийняття осіб, переміщених у результаті наявної війни в Україні, які 

переїжджають у нашу країну в пошуках місць, де можна поселитися та безпечно й мирно жити. 

Однак важливо, щоб існували надійні та оперативні механізми прийому та інтеграції, які дозволяють 

створити передбачуваність та впевненість у спроможності нашої країни реагувати на гуманітарну допомогу 

в нинішньому контексті, а саме шляхом надання доступу до наявних можливостей працевлаштування у 

Португалії, сприяючи ширшій інтеграції громадян України та їхніх сімей. 

Фактично необхідно встановити конкретні критерії, від яких залежатиме надання тимчасового захисту 

особам, переміщеним з України внаслідок війни, що триває в цій країні, відповідно до статті 4(3) Закону № 

67/2003 від 23 серпня, який переносить у національне законодавство Директиву Ради № 2001/55/ЄС від 

20 липня 2001 року та регулює режим надання тимчасового захисту у разі масового напливу переселенців 

з третіх країн, які не можуть повернутися до своєї країни походження в короткостроковій перспективі, 

встановлюючи процедури реалізації цього режиму. 

Закон № 67 від 23 серпня 2003 р. не тільки переносить вищезгадану директиву, але й інтегрує механізм, 

раніше включений у Закон № 15 від 26 березня 1998 р. Це дозволяє Португальській державі, враховуючи 

в кожній ситуації ризики, які лягають на переселенців, терміновість і необхідність тимчасового захисту, а 

також наслідки для громадського порядку та національної безпеки, надати тимчасовий захист за 

постановою Ради міністрів, без необхідності попередньої дії компетентних органів Європейського Союзу, 

застосовуючи, з необхідними змінами, положення Закону № 67 від 23 серпня 2003 р. 

Таким чином: 

Відповідно до статті 4(3) Закону № 67 від 23 серпня 2003 р., статті 199(g) Конституції, Рада міністра 

постановляє: 

1 -  Надати тимчасовий захист з автоматичним наданням посвідки на проживання строком на один 

рік з можливістю продовження відповідної посвідки на проживання відповідно до умов статті 7 Закону № 

67/2003 від 23 серпня 2003 р., громадянам України та іноземним громадянам інших національностей чи 

особам без громадянства, що користуються міжнародним захистом в Україні, які прибули з цієї країни та 

не можуть туди повернутися внаслідок воєнної ситуації. 

2 -  Передбачити, що вони також користуються цим тимчасовим захистом: 

a) Іноземні громадяни інших національностей, які можуть довести, що вони є членами сім'ї 

громадян, зазначених у попередньому пункті, або можуть довести, що вони постійно 
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проживають в Україні і безпечне та стале повернення яких до країни їх громадянства не є 

можливим; 

b) Особи без громадянства, які можуть довести, що вони є членами сім'ї громадян, 

зазначених у попередньому пункті, або які можуть довести, що вони постійно 

проживають в Україні. 

3 -  Встановити, що для цілей попереднього пункту членами сім'ї вважаються: 

a) Подружжя; 

b) Особи, які проживають з особою, зазначеною в пункті 1, за тих же умов, що і їх подружжя, 

більше двох років; 

c) Неповнолітні діти особи, зазначеної в пункті 1, або її чоловіка/дружини чи партнера, який 

не перебуває у шлюбі, у тому числі усиновлені; 

d) Інші близькі родичі, які проживають під одним дахом, які повністю або значною мірою 

залежать від особи, зазначеної в пункті 1. 

4 -  Встановити, що для положень попередніх пунктів допускаються будь-які засоби доказування. 

5 -  Визначити, що підставами виключення з тимчасового захисту є підстави, перелічені у статті 6 

Закону № 67 від 23 серпня 2003 р. 

6 -  Визначити, що для дотримання положень попереднього пункту Служба імміграції та 

прикордонного контролю (SEF) звертається до Шенгенської інформаційної системи та інших відповідних 

баз даних, і довідка про відсутність судимості не потрібна. 

7 -  Встановити, що запити, охоплені цією резолюцією, можуть бути подані особисто або за 

допомогою цифрових засобів, на національній території або за її межами. 

8 -  Встановити, що заява, що підтверджує клопотання про тимчасовий захист, передається SEF до 

служби соціального забезпечення, Податкового та митного управління та до Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, E.P.E. (Загальних служб Міністерства охорони здоров'я), для автоматичного 

присвоєння ідентифікаційного номера соціального страхування, ідентифікаційного номера платника 

податків та національного номера користувача. 

9 -  Встановити, що заява, передбачена у попередньому пункті, направлена для реєстрації в Instituto 

do Emprego e da Formação Profissional, I.P. (Інститут зайнятості та професійного навчання). 

10 -  Встановити, що повідомлення, зазначені в пунктах 8 і 9, переважно здійснюються шляхом 

електронної передачі даних, відповідно до загальної схеми захисту даних. 

11 -  Визначити, що бенефіціарам тимчасового захисту, передбаченого цією резолюцією, дозволено 

отримувати Цифровий мобільний ключ, а саме шляхом прив'язування номера відповідного дозволу до 

одного номера мобільного телефону з можливістю прив'язки адреси електронної пошти. 

12 -  Визначити, що допомога, зазначена у пунктах 1 та 2 статті 15 Закону № 67 від 23 серпня 2003 р., 

надається у разі, якщо у отримувача тимчасового захисту немає достатніх коштів. 

13 -  Визначити, що, без шкоди для положень попереднього пункту, бенефіціари тимчасового захисту 

розглядаються як бенефіціари зі статусом біженця з метою доступу до соціальних допомог у рамках 

режиму без сплати внесків. 

14 -  Визначити, що цінності, що належать до соціальної підтримки відповідальності соціального 

забезпечення, віднесені відповідно до статті 15(2) Закону № 67 від 23 серпня 2003 р., фінансуються з 

державного бюджету. 

15 -  (Скасовано). 

16 -  Визначити створення міжміністерської комісії, передбаченої статтею 5 Закону № 67/2003 від 23 

серпня 2003 р., під головуванням членів Уряду, відповідальних за сфери інтеграції та міграції та 

внутрішнього управління і до складу якого входять представники урядових сфер економіки та цифрового 

переходу, закордонних справ, юстиції та праці, солідарності й соціального забезпечення, а також 

представники інших державних сфер можуть також брати участь у засіданнях міжвідомчої комісії залежно 

від тематики за викликом членів уряду, які його очолюють 

17 -  Встановити, що ця ухвала поширюється на вже сформульовані заяви з моменту початку військової 

ситуації в Україні. 

18 -  Визначити, що ця резолюція набирає чинності з дати її затвердження. 
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Президія Ради міністрів, 1 березня 2022 р. - Прем'єр-міністр Антоніу Луіс Сантуш да Кошта. 
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Додаткова інформація 

Чинне зведене законодавство містить зміни від наступних нормативно-правових актів: 

a) Постановою Ради Міністрів № 29-D/2022 від 11 березня 2022 р.. 

b) Постановою Ради Міністрів № 135/2022 від 28 грудня 2022 р.. 
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Зведена версія 
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