
GUIA
FAMÍLIAS
GLOBAIS



O QUE É SER 
UMA FAMÍLIA DE 
ACOLHIMENTO?
Acolher um/a estudante internacio-
nal em casa é uma excelente opor-
tunidade para conviver com um/a 
estudante de uma cultura diferente, 
partilhando o dia-a-dia da sua pró-
pria cultura e conhecendo melhor 
uma cultura de outra parte do Mun-
do. Desde as refeições aos passeios, 
tudo representa uma oportunidade 
para descobrir e valorizar as diferen-
ças culturais! 

#AFSeffect

O QUE É AFS?
A Intercultura–AFS Portugal é uma as-
sociação de Juventude e Voluntariado, 
sem fins lucrativos. Não tem filiações 
partidárias, religiosas ou outras e tem 
estatuto de Instituição de Utilidade Pú-
blica. Tem como objectivos contribuir 
para a Paz e Compreensão entre os Po-
vos através de intercâmbios de jovens e 
famílias, para uma Aprendizagem Inter-
cultural e Educação Global.

PORQUÊ SER FAMÍLIA DE
ACOLHIMENTO NA AFS?
Somos uma organização que existe 
há mais de 100 anos, todos os anos 
mais de 13000 famílias acolhem em 
todo o mundo com AFS.

Desde 1956 que a Intercultura-AFS 
Portugal convida famílias de norte a 
sul do país e ilhas, a acolherem estu-
dantes estrangeiros de intercâmbio 
em sua casa. 



BENEFÍCIOS EM SER FAMÍLIA DE 
ACOLHIMENTO

• As famílias de acolhimento vivem uma experiência en-
riquecedora e transformadora sem sair de casa;

• Compartilham e aprendem sobre novas culturas e vi-
vem um processo de crescimento pessoal;

• Desenvolvem habilidades interculturais;

• Criam laços para toda a vida;

• Desenvolvem novas habilidades de comunicação e vi-
são do mundo;

• Recebem apoio do escritório AFS e voluntários antes, 
durante e após o intercâmbio.

Apoio local

Voluntariado local expe-
riente e staff da Intercultura 
acompanham as Famílias 
de Acolhimento nos seus 
desafios interculturais e pre-
param-nas para dar as boas-
-vindas ao novo membro da 
família!

Contacto de 
emergências 24h

Contacto para emergências 
disponível 24h, apoio do es-
critório nacional da Intercul-
tura em dias úteis e seguro 
médico, caso sejam neces-
sários cuidados de saúde.

Aprendizagem 
intercultural

A Intercultura irá proporcio-
nar momentos de orientação 
às Famílias de Acolhimento, 
para integrar o seu encontro 
com o/a estudante AFS como 
uma experiência de Aprendi-
zagem Intercultural.

Voluntário/a de 
Contacto

Os/as estudantes AFS irão 
ser acompanhados por 
um/a voluntário de contacto 
que terá a responsabilidade 
de contactar a Família de 
Acolhimento e o/a estudan-
te uma vez por mês para um 
acompanhamento.



FAMÍLIAS:
• As famílias AFS não têm de pertencer a nenhum mo-
delo familiar tradicional (podem ser famílias com filhos, 
sem filhos, adultos independentes ou famílias monopa-
rentais, de diferentes idades, gêneros e composições);

• As famílias são voluntárias, o acolhimento não é remu-
nerado. 

• As famílias terão de facultar refeições diárias e cama e 
carinho!; 

• Integrarem o estudante na escola, comunidade, dan-
do-lhe apoio, atenção e carinho como fosse mais um 
membro da família;

• O acolhimento pode ser por 3, 6 ou 9 meses;

• tem apoio do escritório e dos voluntários durante a ex-
periência.

ESTUDANTES:
• São de toda a parte do mundo;

• Geralmente tem entre 15 a 18 anos;

• Tem um seguro médico internacional da AFS;

• Durante a sua experiência tem de frequentar as aulas 
activamente;

• Podem partilhar quarto com um/uma irmão/ã de aco-
lhimento (não podem partilhar uma cama de casal e não 
é necessário o estudante ter um quarto só para ele);

• O programa tem regras e o não cumprimento pode 
significar um retorno imediato ao seu país de origem;



Mais informação:
www.intercultura-afs.pt/acolha-estudantes-afs

www.intercultura-afs.pt

/Intercultura.AFS.Portugal

+351 213 247 070

www.intercultura-afs.pt/acolha-estudantes-afs
https://www.intercultura-afs.pt/
https://www.facebook.com/Intercultura.AFS.Portugal/

