
Os migrantes e os requerentes de asilo são hoje um grande desafio para a Europa. A integração dos migrantes e dos fluxos de

refugiados tornou-se o tema de um animado debate em toda a Europa. O projeto "MIGRANTECH : a incubadora digital como

trampolim para a aprendizagem e emprego de migrantes e refugiados" contribui para combater a discriminação contra

migrantes e/ou refugiados; promover a coexistência entre a sociedade e as comunidades de migrantes e/ou refugiados; e

empreender a educação e formação como elemento-chave na promoção da coesão social e dos processos de integração;

fornecer ferramentas e métodos de e-learning feitos à medida para profissionais que trabalham com migrantes e refugiados, a

fim de facilitar a sua inclusão socioprofissional; compreender e identificar as necessidades de conhecimentos, atitudes e

competências-chave mais relevantes procuradas pelas empresas e empregadores/empresas. Além disso, o MIGRANTECH

permitirá aos educadores e profissionais alargar e adaptar os seus conhecimentos e desenvolver competências para aproximar

os seus públicos do mercado de trabalho. Estes objetivos serão alcançados através do desenvolvimento de um kit sob a forma

de um percurso de formação (40 módulos electrónicos) de acordo com as competências-chave identificadas como importantes

para o mercado de trabalho.
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Para esta análise de dados, foi realizado e distribuído um inquérito por três grupos-
alvo principais em todos os países parceiros. Eram:

Metodologia

Antes de tirar quaisquer conclusões deste estudo, é importante sublinhar que estes dados servem o objetivo
principal deste relatório, que é o de sensibilizar para possíveis tendências, e não o de retratar situações atuais
destes grupos-alvo. Todas as conclusões destes dados servem como especulações, e possíveis tendências.
De acordo com os resultados do nosso inquérito, uma grande percentagem de migrantes e refugiados sentiu
que "não ter oportunidades de emprego suficientes" era um grande problema quando procurava um emprego
(fig. 4). Uma rede fraca, a barreira linguística, e a falta de informação foram também mencionadas como
obstáculos, apesar de não ser a maior barreira relatada. Por outro lado, parecem não se identificar como não
motivados, uma vez que era o obstáculo menos mencionado deste grupo-alvo.

Além disso, com este estudo compreendemos que existe alguma congruência entre os grupos-alvo nas
principais competências para a integração de migrantes e refugiados. Todas as competências apresentadas
foram reconhecidas como importantes no mercado de trabalho, uma vez que todas foram classificadas como
sendo de importância acima da média. Do mais ao menos importante, o gráfico seguinte apresenta as
competências valorizadas (fig. 5)
Esta é uma descoberta importante porque estas competências serão centrais para o desenvolvimento dos
próximos OIs, especificamente na criação dos módulos electrónicos de formação de competências. Vale
também a pena mencionar que, uma vez que todas estas competências são soft skills, podem ser exercidas
através de formação e experiência. Por conseguinte, a sua inclusão numa plataforma de formação de adultos
é relevante para o objetivo do projeto de promoção da integração laboral na população migrante e refugiada.
Se quiser saber mais sobre as conclusões do MIGRANTECH, leia o relatório transnacional disponível nas
diferentes línguas dos parceiros, e em inglês. 

Resultados dos estudos


