
MIGRANTECH
A incubadora digital, um trampolim para a aprendizagem e o emprego de migrantes e 

refugiados

Inquérito sobre as competências-chave, transversais e digitais 
mais relevantes para o emprego dos migrantes e refugiados



O que é o MIGRANTECH?
Migrantech" é um projeto do programa Erasmus+, no 
âmbito de educação e formação de adultos, que tem 
como objetivos:

•Combater a discriminação contra migrantes e refugiados; 

•Promover a coexistência entre a sociedade e as comunidades 
de migrantes e refugiados;

•Promover a educação e a formação como elementos-chave 
para a integração social.

Como?
Fornecendo uma plataforma de e-learning com 40 módulos 
digitais, para treinar e educar sobre competências-chave e 
competências valorizadas no mercado de trabalho.



Análise do questionário

Grupos-alvo

Profissionais do ensino e 
formação profissional

Migrantes e/ou
refugiados

Empregadores que já
recrutaram migrantes

e/ou refugiados

Para esta análise de dados, foi realizado um inquérito e 
distribuído um questionário por três grupos-alvo principais em 
todos os países parceiros (França, Portugal, Turquia e Bélgica):



As 
competências-
chave mais 
valorizadas no 
mercado de 
trabalho

Os inquiridos classificados numa escala Likert (de 1= nada 
importante a 5= extremamente importante) a importância de uma 
dada competência durante o processo de recrutamento de 
migrantes e/ou refugiados. 

→ A perspectiva dos empregadores:

Figurea 1. Competências mais valorizadas no mercado de trabalho de acordo com os 
empregadores
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As 
competências-
chave mais 
valorizadas no 
mercado de 
trabalho

→ A perspectiva dos profissionais do EFP:
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Figura 2. Competências mais valorizadas no mercado de trabalho de acordo com os profissionais do EFP
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As 
competências-
chave mais 
valorizadas no 
mercado de 
trabalho

→ A perspectiva dos migrantes e refugiados:

Figura 3. Competências mais valorizadas no mercado de trabalho de acordo com migrantes e refugiados
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Os principais obstáculos encontrados pelos migrantes e refugiados na sua procura de emprego:
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Figura 4. Obstáculos à procura de emprego de acordo com migrantes e refugiados
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Competências valorizadas no mercado de trabalho

Verificámos que existe congruência entre os três 

grupos-alvo quanto à estimativa das competências-

chave importantes 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.
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Figura 5. Visão geral das competências mais valorizadas



CONCLUSÃO

O objectivo da MIGRANTECH é permitir aos migrantes e refugiados o desenvolvimento das suas 

competências-chave e transversais em benefício da sua empregabilidade. Isto irá ajudá-los a integrarem-se 

no seu país de acolhimento e, consequentemente, promover a inclusão e trabalhar para uma sociedade 

multicultural. Este inquérito permitir-nos-á adaptar o programa de formação às suas necessidades e às 

realidades do mundo do trabalho.



Esta parceria 
estratégica é 

coordenada por:

AMSED (Association Migration 
Solidarité et Echange pour le 

Développement)

17, rue de Boston

67000 Strasbourg, FRANÇA

contact@amsed.fr

+33 (0)6 61 34 26 03

Em parceria com:

Familles du Monde, asbl (Bélgica)

Factor Social (Portugal)

Anatolia Youth Association (Turquia)

Este projecto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflecte apenas 
a opinião do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser 

feito da informação nela contida. 
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