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ГОЛОВА РАДА МІНІСТРІВ
Постанова Ради Міністрів № 29-A/2022
Резюме: У цьому документі викладаються конкретні критерії надання тимчасового
захисту особам, які переміщені 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
цивільних осіб залишати Україну та шукати притулку в країнах, готових їх прийняти.
Існує об'єктивна узагальнена ситуація порушення прав людини та загрози життю та
фізичній цілісності українців, які проживають в Україні, що потребує надання
тимчасового захисту без доказу індивідуального та конкретного ризику.
Португалія має давні традиції прийому переміщеного населення та завжди
виконуватиме свої зобов'язання солідарності у відношенні до тих, 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 іншого боку, в Португалії проживає велика кількість громадян України та громадян
Португалії українського походження, та вона відповідає умовам прийому осіб,
переміщених внаслідок війни, що триває в Україні, які приїжджають до нашої країни у
пошуках місця, де можна оселитися і жити у мирі та безпеці.
Важливо, однак, щоб існували механізми прийому та інтеграції, які були б надійними
та швидкими водночас, дозволяючи створити передбачуваність та впевненість у
здатності нашої країни до гуманітарного реагування у нинішньому контексті, а саме
шляхом надання низки можливостей працевлаштування в Португалії, сприяючи
ширшій інтеграції українських громадян та їх сімей.
По суті, необхідно встановити конкретні критерії, від яких залежатиме надання
тимчасового захисту особам, переміщеним з України внаслідок війни, що відбувається
в цій країні, згідно з п.3 статті 4 Закону № 67/2003 від 23 серпня, який адаптує до
національного законодавства Директиву Ради EC № 2001/55/EC від 20 липня 2001 р. та
регулює режим надання тимчасового захисту у разі масового припливу переміщених
осіб з третіх країн, які не можуть повернутися до країни походження у
короткостроковій перспективі, встановлюючи процедури застосування цього режиму.
По суті, Закон № 67/2003 від 23 серпня не просто переносить вищезгадану директиву,
а й інтегрує механізм, який раніше містився у Законі 15/98 від 26 березня, що дозволяє
португальській державі, враховуючи в кожній ситуації ризики, яким наражаються
переміщені особи, терміновість та необхідність тимчасового захисту та наслідки для
громадського порядку та національної безпеки, надати тимчасовий захист за
допомогою резолюції Ради міністрів без необхідності попередньої дії компетентних
органів Європейського Союзу, застосовуючи, з необхідними змінами, положення
Закону № 67/2003 від 23 серпня.
Таким чином:
Відповідно до п. 3 статті 4 Закону 67/2003 від 23 серпня та пункту g) статті 199
Конституції, Рада Міністрів ухвалює:
1 — Надати тимчасовий захист з автоматичним наданням дозволу на проживання
строком на один рік та можливістю продовження відповідного дозволу на проживання
на підставі статті 7 Закону № 67/2003, від 23 серпня, з необхідними змінами,
громадянам України та членам їх сімей, що прибули з країни походження, які не

можуть повернутися туди внаслідок воєнної ситуації в країні.
•
— Визначити, що іноземні громадяни інших національностей, які виявляються
родичами, або знаходяться у подібних відношеннях, подружжям чи
неодруженими партнерами громадян України, які перебувають в обставинах,
передбачених у попередньому пункті, також користуються цим тимчасовим
захистом.
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— Встановити, що для цілей положень попередніх номерів допускаються будь-які
засоби доказування.
— Визначити, що основою для зняття з тимчасового захисту є підстави, зазначені у
статті 6 Закону № 67/2003 від 23 серпня.
— Визначити, що для цілей дотримання положень попереднього пункту Служба у
справах іноземців та кордонів (SEF) буде консультувати Шенгенську інформаційну
систему та інші бази даних, не вимагаючи довідки про відсутність судимості.
— Встановити, що запити, що охоплюються цією резолюцією, можуть бути подані
особисто або за допомогою цифрових засобів, на території Португалії або за її
межами.
— Визначити, що заява, що підтверджує клопотання про тимчасовий захист,
передається Службою у справах іноземців та кордонів до служби соціального
забезпечення, податково-митного управління, а також до відокремлених служб
Міністерства охорони здоров'я (суб'єкта державного підприємництва) з метою
автоматичного присвоєння ідентифікаційного номера соціального страхування,
ідентифікаційного податкового номера та номера користувача португальською
системою охорони здоров’я відповідно.
— Встановити, що довідка, передбачена в попередньому пункті повинна передаватися
в ДУ «Інститут зайнятості та професійного навчання» для цілей реєстрації.
— Передбачити, що повідомлення, зазначені в п.п. 7 та 8, здійснюються переважно
шляхом електронної передачі даних за загальним режимом захисту даних.
— Визначити, що бенефіціарам тимчасового захисту, передбаченого цією резолюцією,
дозволено отримувати мобільний цифровий ключ, а саме через прив'язування номера
відповідного документу до одного номера мобільного телефону з можливістю прив'язки
адреси електронної пошти.
— Визначити, що допомога, передбачена п. 1 та 2 статті 15 Закону 67/2003 від 23
серпня, має надаватися, коли одержувач тимчасового захисту не має достатніх коштів.
— Визначити, що без шкоди для положень попереднього пункту бенефіціари
тимчасового захисту мають розглядатися як бенефіціари зі статусом біженця, щоб
отримати доступ до соціальної допомоги в рамках режиму без сплати внесків.
— Визначити, що суми, пов’язані з соціальною підтримкою у сфері соціального
забезпечення, виділені згідно з п. 2 статті 15 Закону № 67/2003 від 23 серпня,
фінансуються з Державного бюджету.
— Встановити, що положення Закону № 67/2003 від 23 серпня (з необхідними змінами)
застосовуються до передбачених цією постановою осіб, яким надається тимчасовий
захист, без шкоди для положень попередніх пунктів.
— Встановити, що ця постанова поширюється на запити, вже подані з початку воєнної
ситуації в Україні.
— Визначити, що ця постанова набирає чинності з дня її затвердження.
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