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Introdução 

O tema das migrações e os requerentes de asilo são hoje um grande desafio para a Europa. 

A integração de migrantes e os fluxos de refugiados tornou-se um dos principais focos de 

discussão em toda a Europa. O projeto "MIGRANTECH : uma incubadora digital como 

motor de aprendizagem e de empregabilidade de migrantes e refugiados" procura 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 

elemento-chave para a integração social; fornecer ferramentas e métodos de e-learning para 

profissionais que trabalham com migrantes e refugiados, a fim de facilitar a sua inclusão 

socioprofissional; e de identificar e compreender os conhecimentos, atitudes e competências 

mais procuradas pelas empresas e empregadores. Adicionalmente, o MIGRANTECH visa 

permitir aos educadores e profissionais aumentar os seus conhecimentos sobre o tópico, e 

ajudar o público-alvo a trabalhar competências para se aproximando mercado de trabalho. 

Estes objetivos serão alcançados através do desenvolvimento de um kit sob a forma de um 

percurso de formação (40 módulos eletrónicos) de acordo com as competências-chave 

identificadas como importantes para o mercado de trabalho. 

A Recomendação do Conselho da União Europeia (2006/962/CE), em conformidade com 

o estudo de Ciuhureanu, Gorski & Balteş (2011) com estudantes, professores, empregadores 

e representantes de organizações romenos, define competências-chave como "a capacidade 

de agir e reagir adequadamente numa variedade de situações através da mobilização e 

combinação de conhecimentos, atitudes e procedimentos pessoais, num contexto específico. 

São frequentemente entendidas como sendo a capacidade de uma pessoa aplicar 

conhecimentos, aptidões e atitudes específicas, demonstrando valores pessoais e 

profissionais para realizar tarefas laborais com um padrão de qualidade definido". De acordo 

com este documento, a lista de competências-chave inclui: 

Comunicação na língua materna - representa a capacidade de expressar e interpretar 

conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões, tanto na forma verbal como escrita 
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(i.e., ouvir, falar, ler e escrever). É também a capacidade de interagir linguisticamente de uma 

forma adequada e criativa em todos os contextos culturais e sociais. 

A comunicação em línguas estrangeiras - geralmente partilha as principais capacidades 

de comunicação na língua oficial: esta baseia-se na capacidade de compreender, expressar e 

interpretar conceitos, pensamentos, sentimentos, factos e opiniões tanto na forma verbal 

como escrita (i.e., ouvir, falar, ler e escrever) em contextos sociais e culturais adequados 

(e.g., na educação e formação profissional, no local de trabalho, lazer). Requer competências 

como mediação, a compreensão intercultural.  

Competências matemáticas, e competências básicas em ciência e tecnologia - A 

competência matemática é a capacidade de desenvolver e aplicar o pensamento matemático 

com o objetivo de resolver problemas de situações do quotidiano. Envolve a capacidade e 

vontade de utilizar tipos de pensamento matemático (pensamento lógico e espacial) e formas 

de apresentação (fórmulas, modelos, construções, gráficos). As competências matemáticas 

básicas podem beneficiar grandemente um empregado, tornando-o melhor na aplicação do 

pensamento crítico e nas capacidades de resolução de problemas. A competência em ciência 

refere-se à capacidade e vontade de utilizar conhecimentos e metodologias com o objetivo 

de explicar o mundo, identificar questões e deduzir conclusões. A competência em tecnologia 

é considerada como uma aplicação destes conhecimentos e metodologias como resposta às 

necessidades ou desejos humanos. 

Competências digitais e informáticas - competências básicas de utilização de 

computadores e da Internet; utilização de equipamento técnico; comunicação online; 

desenvolvimento de competências de pensamento crítico para a Tecnologia da Informação. 

Incluem também as competências informáticas mais básicas, que envolvem a utilização de 

tecnologia multimédia para obter, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e trocar 

informações; e participar em redes através da comunicação via Internet, tais como procurar 

informação online e saber como utilizar um computador. 



 

 
This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

5 

Capacidade de aprendizagem, adaptação e autonomia - organizar os passos para a 

aprendizagem; encarar obstáculos; avaliar os resultados e benefícios da própria 

aprendizagem; gestão do tempo; desenvolver ligações; melhorar os conhecimentos teóricos. 

Esta competência inclui a consciência dos processos e necessidades de autoaprendizagem, 

identificando as oportunidades disponíveis e a capacidade de ultrapassar obstáculos. Envolve 

a aprendizagem de novos conhecimentos e competências. 

Competências interpessoais, interculturais, sociais e cívicas - Esta categoria inclui 

competências pessoais, interpessoais e interculturais. Todos os tipos de interação são 

importantes para o indivíduo participar na vida social e laboral, dando a possibilidade de 

resolver conflitos, se necessário. Competências cívicas permitem o indivíduo manter-se a par 

dos acontecimentos atuais; participação na vida em sociedade; capacidade de trabalhar em 

equipa, tendo em conta diferentes opiniões. 

Empreendedorismo e iniciativa – inclui analisar o seu contexto, gerir as prioridades; 

ser proativo, criativo e inovador; assumir compromissos; ter consciência dos valores éticos e 

de boa gestão; criar uma rede de contactos, utilizando os conceitos de inovação e gestão de 

riscos. Refere-se à capacidade de uma pessoa pôr as ideias em prática: criatividade, inovação, 

tomada de risco, e a capacidade de planear e gerir projetos a fim de atingir os objetivos. Esta 

competência deve também incluir a consciência dos valores éticos e deve promover a boa 

gestão empresarial. 

Expressão Cultural - expressão criativa de ideias, experiências e emoções, lidar com a 

ambiguidade, envolver-se em novas formas de experiências culturais. 

Capacidade de comunicação - representa a capacidade de trocar ideias de forma eficaz 

com outros. Inclui escuta ativa, boa capacidade verbal e de leitura. 

Memória - processos utilizados para adquirir, armazenar, reter e mais tarde recuperar 

informações; ajuda na capacidade de concentração, bloqueando distrações; e a manter 

informado e consciente dos acontecimentos quotidianos.  
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Resolução de problemas - pensamento e ação orientados para objetivos, em situações 

para as quais não existe uma solução de rotina. 

Atenção ao detalhe- A atenção ao detalhe refere-se à capacidade de orientar os recursos 

para a realização de tarefas com precisão. Desenvolver essa capacidade permite maior 

eficácia nas tarefas, aumenta a produtividade e minimiza a probabilidade de erros. A atenção 

ao detalhe está frequentemente relacionada com um aumento da qualidade do trabalho, 

sendo, portanto, uma competência que tem muito a contribuir para o local de trabalho. 

Capacidade de reconhecer os próprios erros - Isto significa ter a capacidade de analisar 

as suas tarefas e reconhecer as próprias falhas quando estas se tornam evidentes 

Gestão do tempo, pontualidade, precisão e precisão – Precisão temporal e cuidado 

meticuloso na realização de uma tarefa tendo em conta o tempo disponível 

Pensamento crítico - Trata-se de um conjunto de capacidades cognitivas, incluindo 

análise crítica, pensamento independente; relativização de acordo com o contexto e a 

situação, descentralização e distanciamento de opiniões pessoais. 

Gestão de Stress- definida como a capacidade de gerir o stress e desenvolver respostas 

saudáveis à situação stressante. Estabelecer limites, estabelecer expectativas realistas, ou 

aprender a agir em situações de conflito interpessoal, são alguns pontos-chave para lidar com 

o stress. A falta de capacidades de lidar com o stress pode levar a dificuldades de saúde 

mental e física relacionadas com a ansiedade. Por outro lado, boas capacidades de lidar com 

o stress permitirão ao trabalhador enfrentar obstáculos, o que é muito valorizado no local de 

trabalho. 

Raciocínio lógico - é uma forma de pensar na relação entre as premissas para inferir 

conclusões. O pensamento lógico é importante porque pode auxiliar na tomada de decisões 

importantes, resolver problemas, gerar ideias criativas e estabelecer objetivos; aptidões estas 

que são necessárias para o desenvolvimento da carreira profissional. 
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Orientação espacial - é a capacidade de localização e orientação dos objetos, das pessoas 

e do próprio corpo. É também importante para compreender como um objeto muda em 

relação ao indivíduo à medida que este se move. Esta competência pode ser importante em 

contextos sociais, como o respeito pelo espaço pessoal. E é também necessária na leitura e 

na escrita, que são competências cruciais para a troca de informação no local de trabalho.  

Planeamento Estratégico - É a capacidade de planear, organizar e monitorizar tarefas; 

definir prazos e prioridades. Isto é conseguido através da definição de pequenos objetivos 

realistas, em complementaridade com a gestão de tempo, a capacidade de priorização e 

análise do desempenho. Esta competência inclui a capacidade de decidir que tarefas precisam 

de ser consideradas para atingir esses mesmos objetivos.  

De forma a estruturar os módulos de apoio aos migrantes e refugiados na sua integração 

laboral nos próximos resultados do projeto, é importante, em primeiro lugar, compreender o 

contexto da sua realidade. Com isto em mente, o relatório seguinte é uma compilação dos 

resultados de duas tarefas de investigação separadas. Em primeiro lugar, serão apresentadas 

algumas informações resultantes de uma pesquisa feita por todos os parceiros deste projeto. 

Alguns tópicos relativos aos principais obstáculos dos migrantes e refugiados; a sua 

informação sociodemográfica; apoios e promotores da integração; setores de emprego mais 

propensos a recrutar este grupo-alvo; e outros, serão abordados. A segunda parte deste 

relatório cobrirá os resultados do estudo de investigação do projeto MIGRANTECH. Incluirá 

algumas conclusões relativas às competências valorizadas no mercado de trabalho, que serão 

adaptadas para o desenvolvimento das próximas fases do projeto. 
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Pesquisa comparativa 

Análise de lacunas e necessidades 

Setores de trabalho para migrantes   

(Que setores de atividade são mais suscetíveis a contratar migrantes, refugiados, e 

requerentes de asilo?) 

✓ Bélgica 

Na Bélgica – de acordo com o relatório CSE sobre os setores de atividade, referente aos 

migrantes antes de obter o estatuto de refugiado e quatro anos mais tarde (carreira ativa e 

carreira progressivamente ativa) (N = 642). Os resultados mostram que antes de obter o 

estatuto de refugiado, em ordem decrescente, os setores mais comuns são: 1. Agricultura, de 

longe; 2. Serviços, imobiliária, atividades especiais; 3. Acomodação, restaurantes, comércio; 

4. Saúde, serviços de saúde e comunitários; 5. Indústria; 6. Transportes e comunicação; 7. 

Construção; 8. Administração Pública. 

Para a população que adquiriu quatro anos após a obtenção do estatuto de refugiado, por 

ordem decrescente: 1. Alojamento, Restaurantes, Comércio; 2. serviços, bens imóveis, 

atividades especiais; 3. administração pública; 4. saúde, serviços sociais e comunitários; 5. 

indústria; 6. transportes e comunicações; 7. agricultura; 8. construção. 

✓ França 

Em França, os imigrantes trabalhadores são principalmente trabalhadores "da classe 

operária" (32%) e empregados (29%). Estão menos presentes nas profissões intermédias do 

que os Franceses nativos, bem como nas profissões académicas superiores. Estão, contudo, 

mais representados entre os artesãos, lojistas e líderes empresariais. Uma grande 

percentagem da mão-de-obra imigrante está concentrada em alguns setores que se diz 

estarem "sob pressão", onde há escassez de mão-de-obra e dificuldades no recrutamento da 

população nativa. A utilização de mão-de-obra imigrante é, portanto, essencial para 

ultrapassar estas dificuldades (Leh, 2018). O inquérito anual "Necessidades de Mão-de-
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Obra" realizado pela agência pública de emprego Francesa Pôle Emploi, é um bom indicador 

da distribuição da população migrante pelos setores de trabalho. 

Vários estudos mostram que os refugiados e migrantes trabalham principalmente nos 

setores da construção e obras públicas, e nos serviços de alojamento e alimentação. Seguido 

de serviços de limpeza e segurança, serviços pessoais, comércio e retalho, TI e transportes. 

O contexto dos refugiados e migrantes no mercado de trabalho é caraterizada por uma 

forte segmentação de género (Jolly, Lainé & Breem, 2012). Os homens imigrantes estão 

claramente sobre representados no setor da construção e obras públicas (30%). O setor da 

construção é particularmente aberto aos trabalhadores imigrantes: os critérios de contratação 

são bastante flexíveis, mesmo que o seu nível de francês ou de qualificação para o trabalho, 

sejam inferiores aos requeridos. De acordo com o INSEE, os homens estão também sobre 

representados em trabalhos têxteis e de couro. 

As mulheres imigrantes, por outro lado, estão muito presentes no setor dos serviços 

pessoais. Segundo o Ministério do Interior, ocupam mais de 10% dos empregos ligados ao 

serviço doméstico (i.e., empregadas domésticas e auxiliares ao domicílio). Esta concentração 

pode ser explicada pela tradicional feminização do setor, pelas suas dificuldades em recrutar 

trabalhadores e pelas baixas qualificações exigidas para trabalhar nestas profissões.  

Contudo, algumas profissões parecem ser partilhadas entre mulheres e homens 

imigrantes, nomeadamente têxteis, serviços de alojamento e alimentação, limpeza e serviços 

de segurança. 

Estes setores, tendencialmente mais acessíveis aos migrantes e refugiados, oferecem-lhes 

importantes oportunidades de integração profissional. No entanto, também contribuem para 

os manter numa situação precária, orientando-os apenas para empregos difíceis, mal 

remunerados e pouco reconhecidos. Porém, esta concentração setorial tem atenuado com o 

tempo, nomeadamente devido ao aumento do nível de diplomas dos migrantes, à escassez de 
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mão-de-obra noutros setores (i.e., saúde, TI) e ao desenvolvimento de novos setores como o 

setor digital ou a economia social (Jolly, Lainé & Breem, 2012). 

✓ Portugal 

Em Portugal, os trabalhadores estrangeiros estão sobre representados em empregos com 

menos requisitos académicos. A sua integração no mercado de trabalho não reflete 

necessariamente as suas qualificações, o que é evidente no aumento do número de 

trabalhadores-estrangeiros com qualificações médias-altas, e uma diminuição do número de 

estrangeiros com qualificações inferiores ou iguais ao primeiro ciclo do ensino básico. Os 

empregos "físicos", bem como os empregos que não exigem muitas competências técnicas 

nem qualificações académicas, têm sido vistos como empregos que contratam migrantes mais 

facilmente.  

O recrutamento de trabalhadores imigrantes ocorre em empregos "inamovíveis" (não 

deslocáveis): os imigrantes dirigem-se para setores de trabalho manual, como construção, e 

para vários segmentos de serviços, incluindo serviço doméstico e limpeza, cuidados infantis 

e de idosos, serviços de saúde, comércio, hotéis e restaurantes. Alguns destes segmentos estão 

associados ao trabalho feminino, o que também explica a crescente feminização dos fluxos 

migratórios (Peixoto, 2008). 

Dados de 2016 mostram que mais de 50% de todos os trabalhadores estrangeiros 

trabalham nos três níveis mais baixos de mão-de-obra (de acordo com a classificação 

portuguesa de grupos de ocupação profissional - GP). Estes níveis variam desde uma força 

de trabalho não qualificada (GP9) a trabalhadores qualificados na indústria transformadora, 

construção e artesãos (GP7; Oliveira & Gomes, 2018). Em contrapartida, os trabalhadores 

estrangeiros estão sub-representados nos grupos profissionais de topo: em 2016, os grupos 

profissionais 1 (gestores) e 2 (especialistas em atividades científicas) reuniam apenas 7,1% 

dos trabalhadores estrangeiros, menos 8 pontos percentuais do que no caso dos trabalhadores 

portugueses. Alguns empregos onde os estrangeiros são mais propensos a serem aceites são: 

Atividades administrativas e de serviços de apoio (21,4%); Alojamento, Restaurantes e 
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Serviços Similares, Comércio e retalho (20,2%); reparação de veículos automóveis e 

motociclos (12,6%). 

✓ Turquia 

As atividades e ocupações económicas dos migrantes e refugiados são determinadas pela 

sua disposição a condições de trabalho informal. Como tal, setores como o comércio, a 

construção e a indústria transformadora, que se enquadram em contextos mais informais de 

trabalho, tornaram-se os principais beneficiários da mão-de-obra migrante. No total, estes 

três setores representam 79,1% dos trabalhadores refugiados (que são a maioria dos 

migrantes na Turquia). No entanto, destacam-se as indústrias têxtil, do vestuário, do couro e 

do calçado (TCLF), que proporcionam emprego a quase um em cada três sírios. As razões 

por trás da ligação deste setor à mão-de-obra migrante são comentadas na Secção 3.1, 

juntamente com uma avaliação de quanto dinheiro é poupado pelos seus empregadores ao 

contratarem informalmente a maioria dos migrantes. Para além destas atividades, uma 

percentagem relativamente elevada de refugiados e migrantes está a trabalhar em funções 

como: reparação de bens pessoais e atividades de vestuário, reparação de veículos, trabalho 

no setor da limpeza doméstica, bem como possivelmente alguns recolhedores de 

lixo/recicladores de sucata (Caro, 2020). 

 

Migração nos países parceiros  

(Como é que o número de migrantes de for a da UE (migrantes, refugiados e asilados) 

tem evoluído nos passados 5 anos no seu país?) 

 

✓ Bélgica 

Na Bélgica, no ano 2019, registou-se cerca de 55.031 migrantes, o que representa mais 

de 90% do aumento de população residente na Bélgica. Foram 50.180 migrantes em 

2018, que é mais de 80% do aumento de população residente na Bélgica. O número de 
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estrangeiros na Bélgica aumentou de 897.110 em 2000 (ou 9% da população residente na 

Bélgica) para 1.391.425 em 2019 (ou 12% da população residente na Bélgica). A 

01/01/2020, a população da Bélgica registou: 67.9% belgas de origem belga, 19.7% 

Belgas de origem estrangeira e 12.4% não-Belgas. Em 2011, estas percentagens eram 

74.3%, 15.5% e 10.2%, respetivamente (Stabel). 

 

✓ França 

Na França, entre 2015 e 2019, o número de pedidos de asilo entregues à OFPRA (Agência 

Francesa para a Proteção de Refugiados e Apátridas) aumentou 66%, de 79.900 para 132.800. 

Adicionalmente, o número de proteções concedidas aumentou 74%, de 26.700 para 46.200. 

Apesar de estes números terem aumentado gradualmente desde 2014, tiveram um forte 

impacto da crise de saúde de 2020: 96.600 pedidos de asilo foram registados, uma diminuição 

de 28% comparado com 2019, e 33.000 proteções foram concedidas (-28%). Globalmente, o 

número de concessões de primeira residência concedidas (por razões económicas, familiares 

e humanitárias) aumentou de 156.700 em 2016 para 187.070 em 2019, um aumento de 19%. 

No ano 2020 houve um decréscimo de 20% relativamente a 2019. 

✓ Portugal 

De acordo com o Relatório Estatístico Anual (Oliveira & Gomes, 2018) – Portugal, 

dentro dos países da União Europeia (EU28), tem a percentagem mais baixa de residentes 

estrangeiros, totalizando 4,1% dos residentes. No entanto, o número de residentes 

estrangeiros tem aumentado continuamente durante os passados 5 anos, desde 388.000 

pessoas em 2015, para quase 600.000 em 2019. Em 2019, 183 estatutos de refugiado foram 

concedidas (286 em 2018), predominantemente a nacionais de países asiáticos. No mesmo 

ano, 113 concessões de proteção subsidiária (405 em 2018), mais uma vez, maioritariamente 

a países Asiáticos (Machado et al., 2020). 
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✓ Turquia 

Na Turquia, o número de migrantes e refugiados a residir na Turquia totaliza agora 3,9 

milhões, mais de 90% oriundos da Síria e vieram para a Turquia como resultado dos conflitos 

que perduram nos seus países de origem. 3,6 milhões de sírios registaram para Proteção 

Temporária na Turquia, juntamente com outros migrantes compostos de diferentes 

nacionalidades à procura de asilo, proteção internacional ou estatuto de refugiado. A Turquia 

está também no centro da Crise do Mediterrâneo em 2015. Apesar de o número de migrantes 

a chegar à Grécia da Turquia ter diminuído nos últimos dois anos desde o pico em 2015 de 

mais de 850.000 para 186.786 em 2017, os números mantêm-se substanciais. Atualmente, 

3,6 milhões dos quais Sírios sob proteção temporária e perto de 330,000 são refugiados e 

asilados de outras nacionalidades. São estas: Iraquianos, Turquemenos, Afegãos e Iranianos. 

(Estatística Internacional de Migração, 2019) Mais de 98% dos refugiados na Turquia vive 

integrado na sua comunidade anfitriã, e menos de 2% em Centros de Acomodação 

Temporária (UNHCR, 2020). A 31 de março, 2021, o número de Sírios registados sob 

proteção temporária na Turquia aumentou 9.421 comparado com o mês passado e chegou a 

um total de 3.664.946 pessoas. 1.737.502 (47.4%) destas pessoas são crianças entre os 0-18 

anos. O número total de crianças e mulheres entre os 0-18 anos é de 2.596.643. Noventa por 

cento dos refugiados e migrantes são Sírios. 

 

(Qual é a principal faixa etária dos migrantes (migrantes, refugiados e asilados) no seu 

país? E qual o seu país de origem?) 

✓ Bélgica 

A população de imigrantes de nacionalidade estrangeira na Bélgica é mais jovem que a 

de emigrantes. Este fenómeno resulta numa sobreposição da estrutura etária de imigrantes na 

de emigrantes. 
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Até aos 26 anos, os imigrantes ocupam uma maior proporção do que os emigrantes. A 

partir dos 27 anos, este padrão é revertido e a proporção de emigrantes nestas idades é maior 

do que os imigrantes. Isto é também refletido numa mudança na idade média, que é de 29 

anos para imigrantes e de 33 anos para emigrantes; 

Há uma sub-representação de migração relacionada com a reforma, especialmente em 

termos de imigração. Na emigração existe um ligeiro aumento na idade de 65 anos, seguido 

por um padrão descendente. 

Principais países de origem: Roménia (20.930); França (14.069); Holanda (9.446); Itália 

(6.825); Marrocos (5.654); Polónia (5.603); Bulgária (5.358); Espanha (5.202); India (4.116); 

Portugal (3.985); Afeganistão (3.228); Síria (3.221); Alemanha (3.050); Turquia (2.525); 

Estados Unidos da América (2.507); Outros: (46.232) 

✓ França 

O Instituto Nacional de Estudos Demográficos (Ined) estima que 64% de nacionais de 

países de terceiro-mundo que recebe a sua primeira concessão de residência de um ou mais 

anos esteve entre 18 e 34 anos em 2018. Quanto aos refugiados, estiveram numa média de 

32 anos em 2018. 45% destes tinham menos de 29 anos, e 50% entre os 30 e 49 anos 

(DARES, 2018). Em anos recentes, as primeiras aplicações para asilo vêm maioritariamente 

do Afeganistão, Bangladesh, Paquistão, Guiné, Turquia, Geórgia, Albânia, Costa do Marfim 

e Haiti (Ministério do Interior, 2021) 

✓ Portugal 

Apesar da escassa base de dados referente a residentes-estrangeiros de fora da UE, os 

relatórios de estatística nacionais mostram que uma grande percentagem de estrangeiros em 

Portugal é composta por pessoas do Brasil, África, Ásia e países de fora da UE (Machado et 

al., 2020). Dados de 2020 mostram que 81% dos estrangeiros de Portugal provenientes de 

residência em países fora da UE (INE, 2020), estão na faixa etária de trabalho (20-59 anos) 

(Machado et al., 2020).  
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✓ Turquia 

Jovens refugiados: Perto de 1.4 milhões de refugiados na Turquia têm menos de 15 anos, 

e mais de 800.00 têm uma idade compreendida entre os 15 e 24 anos (UNHCR, 2019). 

Existem cerca de 748.513 pessoas entre os 15 e 24 anos, que estão definidas como população 

jovem. O rácio de jovens Sírios em comparação ao número total de Sírios é de 20.4% 

(Number of Syrians in Turkey, 2021); 1.159.174 estão entre os 25-49 anos e 236.952 estão 

entre os 5 e 75+. Média: Idade dos Sírios registados de acordo com a tabela é de 22.2 anos. 

 

Promotores de integração (focando a integração profissional – empregabilidade) 

(Quais são os principais promotores de integração para migrantes, refugiados e 

asilados no seu país?) 

Esforços contínuos têm sido dedicados à promoção da integração de migrantes na UE. 

Alguns deles sendo: o desenvolvimento da implementação de boas políticas; a ajuda das 

instituições focada na integração de migrantes; o apoio das associações locais; o 

desenvolvimento da estrutura legal acerca dos migrantes; e acima de tudo, a sociedade civil, 

disposta a integrar e respeitar comunidades estrangeiras. 

Os projetos Erasmus+ são alguns dos exemplos de promotores de integração de migrantes 

na UE. 

Alguns projetos relacionados a esta iniciativa são: 

• MentorPower: Empowerment and Social Integration of Migrant Youth via 

Integration into Labor Market Using Engagement Mentoring- O MentorPower é 

um projeto de parceria estratégica para o empoderamento e integração social dos 

jovens migrantes através da utilização de uma mentoria de mais inclusiva. A parceria 

vai juntar organizações da sociedade civil na Europa para o desenvolvimento e teste 
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de um modelo inovador e sustentável de mentoria inclusiva para jovens migrantes 

entre os 16 e 25 anos de idade durante um período de 2 anos. 

• Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe: O projeto Train 

Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME) explora as práticas de 

formação e emprega mediadores interculturais para os imigrantes (IMfI) através da 

Europa. Promove a troca de boas práticas no campo da mediação intercultural 

propondo programas de formação de modelos para mediadores interculturais e os 

seus formadores. O TIME também analisa as estruturas existentes nos países 

parceiros e propõe recomendações para a validação da formação IMfI. 

• WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants: centrado em 

aumentar a consciência da importância da educação para a inclusão social de 

migrantes desde uma idade precoce e promovendo oportunidades para um começo 

igual na educação. O WelComm trabalhou com políticas da UE com foco na educação 

e cuidados infantis (ECEC) ao desenvolver materiais e abordagens para apoiar a 

preparação para a escola, a aquisição de linguagem das crianças migrantes e ainda 

apoiar os pais no seu papel como educadores principais dos seus filhos nos primeiros 

anos de vida. 

• Speaking out loud - Empowerment through community-based media: O objetivo 

deste projeto é desenvolver a capacidade dos indivíduos em produzirem média 

comunitária, particularmente mulheres e migrantes, e para membros de staff de 

organizações parceiras trocarem boas práticas de métodos de formação. Dado as 

diferentes “especializações” e experiências dos parceiros deste projeto (projeto que 

envolviam mulheres, migrantes, estudantes, ativistas, staff de ONGs) outro objetivo 

do projeto foi de trocar conhecimentos. 

Sendo assim, é importante promover a integração através de projetos como o 

MIGRANTECH, para apoiar as práticas de apoio já existentes (e.g., instituições para a 

integração; ONGs; centros de emprego) para a integração bem-sucedida de migrantes e 
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refugiados na UE. No Anexo 1 deste relatório, pode encontrar os principais promotores de 

cada país parceiro, divididos pelas três categorias: leis, boas políticas; e instituições. 

  

Análise de lacunas e necessidades 

Obstáculos à integração 

(Existem diferenças no salário/relatórios de sobre qualificação/…/ entre migrantes 

(migrantes, refugiados e asilados) e os nativos?) 

✓ Bélgica 

Um estudo autorizado pela ILO (Organização Internacional do Trabalho) mostra que os 

Belgas étnicos e Belgas de origem Marroquina são tratados de forma diferente durante o 

processo de recrutamento e seleção. Os números mostram que em todas as três regiões do 

país há discriminação tanto na seleção e recrutamento como no contacto com os gerentes. 

Com as mesmas características, um imigrante nascido fora da UE tem uma probabilidade 

22% inferior de ter trabalho do que uma pessoa nascida na Bélgica, e isto é evidente para 

todos os países de nascença. A maior diferença de empregabilidade entre imigrantes nascidos 

fora e dentro da UE foi encontrada para pessoas do Médio e Próximo Oriente, com uma 

percentagem 40% inferior. No entanto, o tempo de residência no país novo afeta estes 

resultados. Quando se compara os diferentes países de nascença com o mesmo número de 

anos de residência, a diferença entre imigrantes dentro e fora da EU diminui 

significativamente. Os grupos que reportaram menores diferenças são as pessoas nascidas na 

África Subsaariana (-14%) e em "outros países asiáticos" (-8%), quando comparados com 

nativos da UE.  

✓ França 

A diferença de salário médio entre migrantes e nativos é de 9% na França (ILO, 2020). 

Isto deve-se principalmente à natureza dos trabalhos que desempenham. De facto, enfrentam 

uma enorme insegurança em termos de condições de emprego; os seus contratos são 
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maioritariamente temporários, e são mais sujeitos a trabalho part-time do que os resto da 

população (especialmente mulheres). 

Como na maioria dos países da UE, os cidadãos de fora da UE que residem na França 

são regularmente sobre qualificados. Enquanto o rácio de sobre qualificação para cidadãos 

nacionais era de 20% em 2019, o rácio para nacionais de fora da UE era de 40%, uma 

diferença de 20% (Eurostat, 2020). Deve ser claro que estes resultados correspondem à média 

observada na UE. 

Finalmente, migrantes e refugiados são mais afetados pelo desemprego do que o resto da 

população. Em 2019, o rácio de desemprego de migrantes de fora da UE era de 15,7%, 

enquanto o desemprego da população nativa era de 7,8% (Ministério do Interior, 2020) 

  

✓ Portugal 

Apesar dos esforços contínuos para criar processos mais favoráveis de integração para 

migrantes em Portugal, é claro que ainda existem alguns obstáculos para a sua integração no 

mercado de trabalho. Dados de 2018 ainda mostram que sujeitos não-nativos têm taxas mais 

altas de desemprego (12,2%) do que os nativos (taxa de desemprego total da população é de 

7,0%; Oliveira & Gomes, 2018). Além do mais, os dados reportam uma diferença 

significativa no salário entre migrantes e nativos (com -2,6% em 2017; Oliveira & Gomes, 

2018). 

Além disso, a sobre qualificação é uma realidade frequente para os migrantes da UE. 

Trabalhadores sobre qualificados são definidos como: aqueles com um nível terciário de 

educação a trabalhar em setores de habilitações baixas ou médias, para as quais não são 

requeridas habilitações de nível terciário. 

A maioria dos países da UE reportam que cidadãos de fora da UE são frequentemente 

sobre qualificados para os seus trabalhos. Em média, a percentagem geral de sobre 



 

 
This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

19 

qualificação para cidadãos de fora da UE é de 43%, enquanto para cidadãos nacionais 

mantém-se nos 20%. Portugal reporta uma diferença elevada de cerca de 30% entre os dois 

grupos, afirmando que os cidadãos de fora da UE são mais sobre qualificados para os seus 

trabalhos do que os cidadãos nativos (Eurostat, 2020). 

  

✓ Turquia 

Independentemente do grupo focado, os empregos de migrantes e refugiados são 

caracterizados por baixas condições; em média o salário para este grupo-alvo é de 1.302, que, 

em 2017, estava abaixo do salário mínimo legal para empregados a tempo inteiro, 1.404. O 

cumprimento do salário mínimo apresenta um cenário negro quando analisado do ponto de 

vista da carga horária. A maioria dos migrantes tende a trabalhar mais do que as 45 horas 

semanais exigidas para ter um salário a regime de tempo inteiro e, como resultado, a maioria 

dos migrantes e refugiados empregados é ligeiramente menor em Istanbul, onde os refugiados 

aproveitam maiores salários que nas restantes regiões. No entanto, esta diferença é 

provavelmente devido a um maior custo de vida na maior cidade da Turquia e não há 

generosidade dos empregadores. 

Talvez surpreendentemente, à luz da diferença de género no salário, é o facto de uma 

maior percentagem de homens ganhar abaixo do salário mínimo, 76,8% comparado a 68,7%. 

 Este resultado deriva do padrão de distribuição do salário de cada género; empregadas 

femininas que recebem baixos salários ganham muito pouco, mas há uma maior percentagem 

das mesmas a ganhar acima do salário mínimo do que por entre os homens. Em média, os 

nativos da Turquia recebem 63,1% mais do que os migrantes e refugiados. É também óbvia 

a discriminação sofrida por este grupo-alvo por parte dos empregadores. Uma forma de 

responder a esta questão, pelo menos parcialmente, é através de uma regressão de salário. 

Esta ferramenta permite-nos controlar as características pessoais e relacionadas com o 

trabalho que possam influenciar os salários por hora; por exemplo, os baixos salários de 

migrantes e refugiados podem ser parcialmente explicados pelo facto de que trabalham 
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informalmente (Caro, 2020). Mais de 75% dos Sírios trabalham mais do que 45 horas por 

semana (o tempo legal de trabalho na Turquia; Caro, 2020). 

  

(Quais são as barreiras para a sua integração no mercado de trabalho?) 

✓ Bélgica 

Os obstáculos encontrados pelo estudo da ILO não se devem à situação económica das 

empresas ou à falta de formação dos aplicantes, mas à sua origem étnica. De acordo com o 

relatório CSE, o nível de educação explica a maioria das diferenças nas taxas de 

empregabilidade entre os nativos e migrantes. Outros fatores, como o estatuto marital ou o 

número de filhos, influenciam a decisão de integração ou não no mercado laboral. O capital 

social ou a rede social que um indivíduo possui podem também desempenhar um papel 

importante. 

Discriminação na contratação, mesmo que proibida pela lei, está sempre presente. Muitos 

dos migrantes que conhecemos reportam trabalhar para locais para os quais são sobre 

qualificados. Um dos primeiros problemas encontrados é a dificuldade de ter um diploma 

reconhecido junto das autoridades Belgas. 

As diferenças culturais também afetam a taxa de desemprego em migrantes. Comparadas 

aos homens, sendo todas as restantes características iguais, uma mulher tem uma menor 

probabilidade de ser empregada. Para mulheres nascidas fora da UE, a penalidade é ainda 

superior, sendo o dobro da que existe para mulheres nativas (-23% versus -11%). 

A diferença de taxa de empregabilidade entre homens é mais pronunciada em imigrantes 

de fora da UE do que nativos da UE. Diferenças fortes são observadas segundo grupos de 

países de origem. Por exemplo, mulheres da América Latina, África Subsariana e “outros 

países Asiáticos” têm uma diferença de taxa de empregabilidade, juntamente com os homens, 

igual ou ainda mais baixa em comparação aos nativos. Por outro lado, mulheres imigrantes 
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de Magrebe, dos países candidatos da UE (principalmente a Turquia) e o Médio e Próximo 

Oriente têm taxas de desemprego que são significativamente mais altas que as dos homens. 

A explicação reside, para estes grupos de origem, numa maior dificuldade de encontrar um 

trabalho. Uma grande proporção destas mulheres simplesmente não se encontra ativa no 

mercado de trabalho. O impacto cultural, a baixa participação das mulheres no mercado de 

trabalho nos países de origem, a composição da família, mas também os incentivos ao 

trabalho na Bélgica são fatores importantes. 61% das mulheres inativas de países fora da UE 

ocupa-se com tarefas domésticas. Isto é o caso para apenas 25% das mulheres nativas 

inativas. Mulheres imigrantes inativas têm uma menor probabilidade do que as mulheres 

nativas de serem estudantes ou de assumir uma reforma antecipada. 

O acesso ao emprego não é o único problema que os imigrantes de fora da UE enfrentam 

no mercado laboral, mas também a qualidade do emprego. 

O acesso ao emprego é um passo importante na integração no mercado de trabalho. No 

entanto, a análise do Conselho vai mais além ao olhar para as características do emprego. 

Isto mostra que os imigrantes nascidos fora da UE têm trabalhos mais precários e mais mal 

pagos do que os nativos. São os meios presentes em setores administrativos e de serviços de 

apoio e hotéis e restaurantes, que são os que têm menores salários. Na Bélgica, em 2016, o 

salário médio de pessoas nascidas fora da UE foi mais de 43% abaixo do que os salários dos 

nativos. Isto é a maior diferença dos países de comparação. 

O Conselho também mostrou que a incompatibilidade entre as habilitações necessárias 

para o trabalho e o nível de educação do trabalhador é mais frequente entre imigrantes 

nascidos fora da UE. 

Enquanto 18% de indivíduos altamente educados são sobre qualificados para os seus 

trabalhos, esta taxa sobe para 38% para imigrantes de fora da UE. Mais uma vez, de acordo 

com fontes internacionais, a Bélgica compara-se pobremente a outros países da UE em 

termos dos níveis de sobre qualificação de imigrantes. Isto suscita questões quanto ao 

reconhecimento das habilitações atingidas noutros países, mas pode também ser devido a 
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conhecimento insuficiente da língua do país anfitrião. No entanto, é importante notar que, 

exceto para profissionais regulados, os empregadores privados estão livres para contratar 

staff com base em diplomas estrangeiros sem a decisão de equivalência, mas podem pedi-la 

(Relatório CSE). 

  

✓ França 

A barreira linguística é um grande obstáculo para a integração profissional dos migrantes 

e refugiados, uma vez que o domínio da língua Francesa é necessário para trabalhar em várias 

profissões. 

Existem também restrições legais, a começar pelo período durante o qual os asilados não 

são permitidos o acesso ao mercado laboral, que é de 6 meses a partir da data da sua aplicação 

para o OFPRA. 

Quando a sua autorização é concedida, migrantes e refugiados enfrentam mais restrições 

e apenas podem aceder a uma parte do mercado laboral. De facto, alguns profissionais 

regulados são sujeitos a exigências de nacionalidade e/ou diploma. Isto acontece 

maioritariamente em trabalho de serviço civil e profissões liberais (e.g., advogados, médicos, 

etc.). Mais de 5 milhões de empregos são inacessíveis a estrangeiros de fora da UE, o que 

representa 20% do mercado laboral (Inequilities Observatory, 2019). 

Além disso, o princípio da oposição da situação de emprego autoriza que a administração 

recuse o acesso de estrangeiros a certas profissões dependendo do nível de desemprego no 

setor em questão. 

Juntamente com estas restrições, também pode ser apontada a complexidade dos 

procedimentos administrativos, particularmente o reconhecimento de diplomas estrangeiros, 

e a potencial discriminação existente no mercado laboral. 
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✓ Portugal 

Apesar da pouca informação existente, um estudo conduzido por uma Dissertação de 

Doutoramento reportou alguns obstáculos possíveis para migrantes Brasileiros em Portugal 

(que representam 21,9% de todos os migrantes a residir em Portugal; Público, 2019). 

-    Reconhecimento de diploma e procedimentos burocráticos – De acordo com a 

Dissertação, o principal obstáculo é o reconhecimento de Diploma (Brito, 2019). Uma 

vez que isto implica um processo longo e burocrático, a maioria dos migrantes não 

tem tempo, dinheiro, ou motivação para reconhecer o progresso académico atingido, 

em Portugal. Adicionalmente, uma larga percentagem dos participantes que 

reportaram não ter o seu diploma reconhecido também afirmam estar desempregados 

(39%, Brito, 2019). Processos burocráticos pouco claros são um obstáculo 

relacionado com a sua integração bem-sucedida no mercado laboral. 

-    Estereótipos percebidos – Um Segundo obstáculo identificado foi a estereotipagem 

percebida e os vieses do país recetor (Portugal). De acordo com o relatório, migrantes 

Brasileiros sentem que não são igualmente tratados, e são discriminados com 

oportunidades de trabalho desiguais. Apesar de isto não ser um obstáculo direto, a 

perceção de discriminação pode funcionar como um fator desmotivador à procura de 

oportunidades de trabalho (Brito, 2019). 

-    Habilidades linguísticas – Os migrantes também acreditam que perceber e aprender a 

língua do país anfitrião é um requisito essencial para o processo de integração. Em 

2014, a proporção de pessoas altamente habilitadas era maior entre os imigrantes do 

que nos nativos com um historial nativo. 

-    Obstáculos específicos aos migrantes como a barreiras linguísticas e de comunicação, 

carecem de reconhecimento de credenciais e experiência estrangeiras, direitos 

restritos ao trabalho, discriminação com bases sociais ou religiosas podem contribuir 

para esta desconexão (Agafiţei & Ivan, 2016). 
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✓ Turquia 

Refugiados na Turquia enfrentam desafios no acesso ao mercado laboral, e até mesmo 

quando estão empregados. Os desafios no acesso ao mercado laboral incluem: 

• baixa empregabilidade (devido a níveis baixos de educação e habilidades 

técnicas); 

• habilidades linguísticas limitadas 

• acesso restrito à informação e serviços (principalmente devido à barreira 

linguística) 

Desde 2016, refugiados podem obter uma autorização de trabalho através do seu 

empregador. No entanto, até à data, poucos obtiveram uma autorização de trabalho e poucos 

refugiados estão a trabalhar formalmente. 

Dos 2.16 milhões de refugiados na Turquia, estima-se que apenas metade deles esteja 

integrada no mercado de trabalho, a maioria informalmente em trabalho de baixas habilidades 

e mal pagos (Suporte da ILO a refugiados e comunidades anfitriãs na Turquia, 2020). 

A lenta integração pode também agrupar os refugiados em zonas pobres, potencialmente 

gerando conflito social. Por outro lado, mão de obra barata pode fomentar o que de outra 

forma constituiria atividades económicas não lucrativas, tomando recursos valiosos de 

setores produtivos, sustentáveis a longo-prazo. 

Uma forte barreira é a validação de habilitações estrangeiras e o reconhecimento de 

aprendizagem anterior, que provavelmente baixam o valor das capacidades de migrantes e 

refugiados, particularmente em profissões altamente reguladas onde os sinais importam 

tanto, ou mais, que o capital humano concreto. Juntamente às duas razões mencionadas, o 

facto de trabalhos altamente qualificados serem normalmente disponibilizados sob contratos 

formais de trabalho formam um tripla ameaça a migrantes educados e refugiados na procura 

de dar uso às suas habilidades (Caro, 2020). 
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Conclusão 

(Breve conclusão/ sumário das principais descobertas) 

✓ Bélgica 

Migrantes e refugiados enfrentam vários obstáculos quando chegam à Bélgica: o país 

conta com 3 línguas oficiais, e para encontrar um trabalho satisfatório, é exigido que se 

domine uma delas; por outro lado, o reconhecimento de diplomas não Europeus é muito 

longo e complexo, o que normalmente leva as pessoas a aceitarem um trabalho para o qual 

estão sobre qualificadas. Numerosas organizações não governamentais e instituições oficiais 

apoiam os esforços de migrantes e refugiados para aprender línguas e treinar para trabalhos 

com elevada procura. Algumas destas organizações já preparam formações à distância para 

chegar a um público mais abrangente. 

  

✓ França 

A situação económica dos migrantes e refugiados é geralmente menos favorável que 

aquela do resto da população na França e ainda enfrentam dificuldades significativas no 

acesso ao mercado laboral. No entanto, tem havido um padrão encorajador em anos recentes, 

para mobilizar os atores políticos e socioeconómicos em fomentar a integração nos 

trabalhadores, empregando numerosas medidas de apoio. 

Por enquanto, estes programas focam os setores que têm procura, a começar pela 

construção, acomodação e serviços alimentares e pessoais. Enquanto estes setores oferecem 

oportunidades significativas de emprego para migrantes, normalmente disponibilizam 

trabalhos precários que normalmente estão desenquadrados com as competências dos 

trabalhadores, reforçando a situação social degradante. Ainda assim, mais e mais 

oportunidades existem em setores em desenvolvimento como a tecnologia digital, assim 

como no empreendedorismo. 
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A integração profissional de migrantes e refugiados é um desafio, que os países europeus 

têm interesse em encarar: representa não apenas um vetor valioso de integração destas 

pessoas, mas também uma oportunidade para as nossas sociedades. A integração bem-

sucedida de refugiados no mercado laboral pode provar-se benéfica, ao nível económico, 

social e cultural. 

  

✓ Portugal 

Portugal é considerado um bom país para acolher migrantes, refugiados e asilados na sua 

sociedade, evidente com o contínuo aumento do fluxo migratório, boas políticas de 

integração, instituições focadas na implementação dessas políticas, e dos recursos 

disponíveis para o seu apoio. No entanto, também é importante referir que ainda existe muito 

trabalho por fazer. As estatísticas relativas à sobre qualificação, desemprego e discriminação 

percebida mostram que os migrantes ainda sofrem de desequilíbrios sociais, e ainda 

encontram obstáculos na sua integração. Assim, projetos como o “MIGRANTECH” são 

esforços importantes para lutar contra estes desequilíbrios e trabalhar por uma sociedade mais 

equilibrada e justa. 

  

✓ Turquia 

A população migrante e refugiada consiste maioritariamente de Sírios. Dependendo do 

fluxo de refugiados Sírios em 10 anos, a Turquia produziu diferentes tipos de regulações para 

providenciar um ambiente seguro e compreensivo aos refugiados. Além disso, os fundos da 

União Europeia foram uma grande parte dos serviços de apoio aos refugiados. Estes fundos 

permitiram à Turquia colaborar, executar projetos grandes, compreensivos e sustentáveis. 

Por exemplo, a Cruz Vermelha Turca estabeleceu um projeto chamado Centros de Saúde 

Comunitários disponibilizando aos refugiados e outros grupos socialmente desfavorecidos, 
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diferentes tipos de apoio como apoio psicossocial, ajudas financeiras, apoio público, 

reestruturação de laços familiares, etc. 

A União Europeia financiou os projetos da Cruz Vermelha para que pudessem sustentar 

este projeto. Não só isso, como também estabeleceram mais 10 centros em novas áreas que 

estavam altamente povoadas por refugiados socialmente desfavorecidos. Por outro lado, os 

projetos e serviços, não estão integrados com o campo. Na Turquia, os projetos são 

maioritariamente baseados em escritórios e longe dos problemas reais que as pessoas 

enfrentam. Como os departamentos governamentais, ONGs e OINGs, devem trabalhar mais 

no campo e perceber o que precisam e como disponibilizar esses benefícios. 

As políticas governamentais para a integração estão a desenvolver-se, mas não são 

suficientes. Os refugiados continuam a chegar, mas não há regulação para preparar as pessoas 

local para o fluxo de refugiados. Os locais e refugiados normalmente entram em conflito 

entre si quanto ao trabalho. Empregadores contratam refugiados informalmente e pagam 

muito menos do que pagariam a um empregado turco. Os locais acreditam que os refugiados 

os impedem de obter trabalho sem considerar que os responsáveis por isso são os 

empregadores e o sistema. O governo deve regulamentar no sentido de prevenir a contratação 

de refugiados ilegalmente e devia dar melhores condições de empregabilidade aos mesmos. 

Além disso, fortes missões de integração no campo devem ser estabelecidas e mantidas 

porque os refugiados Sírios, sem qualquer dúvida, serão uma parte do público Turco, de agora 

em diante. 

 

Análise do Questionário 

Introdução aos questionários 

É importante, para este projeto, perceber a situação dos grupos-alvo, e encontrar soluções 

alinhadas com as suas necessidades. É também do interesse para o melhor desenvolvimento 

do projeto, considerar a perspetiva dos profissionais do mercado laboral e profissionais VET, 
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e o que estes entendem como sendo a situação dos migrantes e refugiados acerca da procura 

de trabalho. Adicionalmente, o objetivo central deste estudo é perceber o que foi percebido 

como sendo as competências mais úteis para a integração dos migrantes e refugiados no 

mercado laboral. Este último objetivo é central para o desenvolvimento dos resultados, e para 

a criação dos módulos virtuais de formação de competências. 

Para esta análise, o questionário foi conduzido e distribuído por 3 grupos-alvo principais 

(e.g., profissionais do mercado de trabalho/VET; migrantes e refugiados; pessoas que 

empregaram migrantes) em todos os países parceiros. Na primeira parte do relatório dos 

resultados destes questionários, serão discutidos dados demográficos; em segundo lugar, e 

mais importante, as competências-chave para a integração dos migrantes e refugiados no 

mercado laboral serão exploradas. Na terceira parte, a experiência dos migrantes na procura 

por trabalho, bem como os seus obstáculos; o grau de satisfação com o emprego será 

analisado. Finalmente, na última parte do relatório, algumas conclusões serão geradas a partir 

dos dados recolhidos. 

 

Metodologia utilizada 

O estudo levado a cabo segundo o enquadramento do projeto MIGRANTECH é o 

resultado de um questionário online baseado em questionários distribuídos nos quatro países 

dos parceiros de projeto (i.e., França, Bélgica, Portugal e Turquia). Em cada país, três 

questionários foram disponibilizados para diferentes grupos-alvo: 

-    Empresas que empregam migrantes ou refugiados; 

-    Profissionais de Formação e Educação Vocacional (VET); 

-    Migrantes e refugiados. 

De modo geral, 332 pessoas responderam aos questionários distribuídos na Bélgica, 

França, Turquia e Portugal, incluindo 89 empregadores, 134 profissionais VET e 109 

migrantes/refugiados. O objetivo deste estudo foi de recolher as perceções destes três grupos, 
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todos envolvidos na empregabilidade de migrantes e refugiados de perspetivas 

potencialmente diferentes. 

Os três questionários foram estruturados de forma semelhante, com algumas 

especificidades dependendo do público-alvo. Cada formulário era composto de vários eixos 

temáticos, cada um incluindo várias questões. Os temas principais analisados foram os 

seguintes: 

- Competências principais valorizadas no mercado laboral; 

- Procura de trabalho e empregabilidade; 

- Barreiras à empregabilidade; 

- Educação vocacional; 

- Satisfação de trabalho. 

A maioria das questões eram de resposta fechada ou de escolha múltipla. Algumas 

questões de resposta aberta permitiram aos participantes fazer sugestões e adicionar mais 

informação útil. 

 

Resultados dos Questionários 

1.1. Dados sociodemográficos e detalhes profissionais 

1.1.1. Empresas a empregar migrantes e/ou refugiados 

   A maioria da nossa amostra de Empregadores era do sexo Masculino (59,6%), e uma 

grande percentagem tinha a Licenciatura (41,6%). Adicionalmente, 23,6% tinha Mestrado, e 

2,2% Doutoramento, sendo que uma grande percentagem dos empregadores tem habilitações 

do Ensino Superior (67,4%). Retalho / distribuição foi o segundo setor de trabalho mais 

comum, representado por 13,5% da nossa amostra (fig. 1). O setor “Outros” incluía 

jornalismo, lavandaria, e outros trabalhos mais específicos. 
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1.1.2. Profissionais VET 

Apenas os participantes que tinham trabalhado como migrantes/refugiados foram 

considerados para esta análise de dados. A maioria estava a trabalhar com os mesmos há 

menos de 5 anos (54,5%). A nossa amostra VET incluía maioritariamente participantes do 

sexo Feminino (67,2%) e variava entre 26 e 42 anos (52,2%). A grande maioria tinha 

completado o Ensino Superior (81,3%), 38,1% tinha uma Licenciatura, 41,8% um Mestrado 

e 1,5% um Doutoramento. 

1.1.3. Migrantes e refugiados 

Por entre a amostra de Migrantes e refugiados, a maioria eram participantes do sexo 

Masculino (64,2%), entre os 26 e 31 anos (27,5%). Uma vasta proporção residia no país 

anfitrião há menos de 5 anos (56%). Adicionalmente, uma grande parte tinha completado 

apenas a educação básica (53,2%), com apenas 6,4% completando a escola primária, 13,8% 

a completar o terceiro ciclo e 33% a completar o secundário. Isto pode ser definido como um 

obstáculo para a procura de trabalho uma vez que as baixas habilitações académicas podem 

dificultar a procura de trabalho. 
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Figura 1. Setores de trabalho dos empregadores 
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Onze por cento afirma trabalhar em “Negócios de construção e trabalhos públicos” e 

9,2% dos participantes afirma trabalhar em “Hotéis, restaurantes e turismo”. A categoria 

“outros” inclui trabalho ambiental, áreas legais, telecomunicações, bancos e situações em 

que os participantes trabalharam em mais do que uma das áreas (fig. 2). 

  

1.2. Competências-chave exigidas e procuradas pelos empregadores no 

recrutamento de migrantes 

1.2.1 Empresas a empregar migrantes/refugiados 

As competências mais valorizadas 

Para a questão das competências, foi pedido aos participantes que classificassem, 

utilizando uma escala de Likert de 5 pontos (1= Nada importante; 5= Extremamente 
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Figura 2. Setores de trabalho dos migrantes 
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importante), a importância de uma dada competência para o processo de recrutamento. As 

competências que foram mais vezes identificadas como importantes, pelas Empresas que 

empregam migrantes e refugiados, foram a “Gestão de Tempo, pontualidade, precisão e 

exatidão” (M=4,2), “Capacidade de aprendizagem, adaptação e autonomia” (M=3,9) e 

“Capacidade de reconhecer os próprios erros” (M=3,9). Outras competências importantes 

foram agrupadas no seguinte gráfico (fig. 3). Mais competências foram adicionadas, como 

“Comportamento profissional” e “Confiança” (classificadas como “Extremamente 

importante”). Por outro lado, a competência menos mencionada foi “Expressão cultural” 

(M=2,7). 

  

As competências presentes na população de migrantes/refugiados 

Quando questionados quanto às competências presentes neste grupo-alvo, os 

empregadores responderam segundo uma escala de Likert de 5 pontos (1- Sempre ausente; 

5- Sempre presente). As competências mais presentes mencionadas foram “Comunicação na 

língua materna”, “Capacidade de aprendizagem, adaptação e autonomia” e “Competências 
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interpessoais, interculturais, sociais e cívicas” (todas com M=3,3), apesar da classificação ser 

apenas acima da média. Outras competências mencionadas foram “Comunicação em línguas 

estrangeiras”, “Expressão cultural”, “Memória” e “Orientação espacial” (todas com M=3,2). 

Nenhuma competência foi classificada como “Frequentemente ausente” ou “Sempre 

ausente” (classificados como 2 ou abaixo). 

 

1.2.2 De acordo com os profissionais VET 

As competências mais valorizadas 

 Para esta questão, mais uma vez, foi pedido aos profissionais VET que classificassem 

com base numa escala Likert de 5 pontos (1= Nada importante; 5= Extremamente 

importante) o quão valorizadas eram as competências para a integração dos 

migrantes/refugiados no mercado laboral.  
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De acordo com os profissionais VET, “Capacidade de aprendizagem, adaptação e 

autonomia” (M=4,5) foram as competências mais valorizadas para migrantes/refugiados, 

sendo que “Gestão de tempo, pontualidade, precisão e exatidão” foi a segunda mais 

valorizada (M=4,4), e “Competências de comunicação” em terceiro (M=4,3). Por outro lado, 

“Competências matemáticas e competências básicas, de ciência e tecnologia” (M=3,5), 

apesar de ter uma classificação acima da média, foi a menos apreciada, de acordo com a 

amostra dos profissionais VET (fig. 4). 

1.2.3. De acordo com os migrantes e refugiados 

As competências mais valorizadas 

“Gestão de tempo, pontualidade, precisão e exatidão” (M=4,3), “Gestão de stress”, 

“Resolução de problemas”, “Capacidade de aprendizagem, adaptação e autonomia”, 

“Competências interpessoais, interculturais, sociais e cívicas” (todas com M=4) foram 

avaliadas como sendo as competências mais importantes no mercado laboral. As 

competências classificadas como menos importantes foram as “Competências matemáticas e 

competências básicas de ciência e tecnologia'' (M=3,4).  
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1.2.4 De acordo com os profissionais VET e Empregadores 

As competências mais valorizadas 

Uma vez que o principal objetivo deste estudo é ter uma análise aprofundada das 

competências valorizadas no mercado laboral, é importante perceber que competências são 

mais valorizadas pelos profissionais VET, profissionais do mercado laboral e empregadores. 

Apesar de a maioria dos empregadores ser maioritariamente responsável pelo processo de 

recrutamento dos empregados (neste caso migrantes e refugiados), estes podem procurar por 

competências específicas do emprego (e.g., orientação espacial pode ser importante para 

trabalhos de construção). Os profissionais VET foram assim adicionados à análise para uma 

visão mais geral das competências importantes da integração laboral dos migrantes. 

De acordo com os profissionais VET e os empregadores, as competências mais 

valorizadas são “Gestão de tempo, pontualidade, precisão e exatidão” (M=4,3), “Capacidade 

de aprendizagem, adaptação e autonomia” (M=4,25) e “Capacidade de reconhecer os 

próprios erros” (M=4,07). A partir destas descobertas, é evidente que as competências mais 
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valorizadas são soft skills, que podem ser trabalhadas e desenvolvidas através da experiência 

e formação. Mais uma vez, a expressão cultural foi vista como a competência menos 

importante para o mercado laboral (M=3,19). 

 

 1.3. Treino vocacional e apoio à empregabilidade 

1.3.1. De acordo com migrantes e refugiados 

Pela nossa amostra de refugiados e migrantes, apenas 31,5% tinha participado em 1 ou 

mais formações no seu país de origem. Desses, 42,9% tinham tido formação no seu local de 

trabalho, como catering, empregado de mesa, operador de empilhadora, etc. (fig. 7). Quase 

26% tinham tido formação linguística, e 11,4% tinham tido outro tipo de formação, como 

pintura, ou formação em desporto. 
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1.4. Pesquisa de trabalho para migrantes e refugiados 

Mais de metade dos nossos participantes migrantes e refugiados encontrou trabalho 

dentro de um ano a contar da sua chegada ao país anfitrião (72,4%; fig. 8). Durante a sua 

procura por trabalho, apenas 23% afirma ter tido apoio de uma ONG, serviço público, ou 

outras Organizações. 
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No que toca aos elementos que os ajudou a encontrar um trabalho, foi pedido aos 

participantes que classificassem o quão importante consideraram cada variável. De acordo 

com a nossa amostra, o elemento mais valorizado para encontrar um trabalho foi acreditar no 

seu próprio sucesso, estar motivado e ter confiança em si mesmo, sendo criativo e adaptável 

a novas situações (todas com M=3,9; fig. 9). Em segundo lugar, “Era capaz de trabalhar de 

forma independente”, “Eu sabia o que se esperava de mim na empresa” e “Eu sabia como me 

autoavaliar” foram também valorizadas na procura de trabalho no país anfitrião (todas 

classificadas com M=3,8). As variáveis menos importantes foram “muitas oportunidades 

profissionais nesta cidade” e “reconhecimento de diploma” (M=3,1). Assim, o grupo-alvo 

raramente atribui o seu sucesso a oportunidades existentes para eles ou ao reconhecimento 

do seu diploma, o que na maioria das vezes, não acontece. 

 

3,5 3,6

3,1

3,6
3,9 3,9

3,4 3,3
3,5

3,3
3,6

3,1

3,6 3,6 3,6 3,6 3,7
3,9 3,8 3,8 3,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Figura 9. Elementos importantes da procura de trabalho (migrantes e refugiados) 



 

 
This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

39 

1.5. Obstáculos à empregabilidade de migrantes e refugiados 

1.5. Obstáculos para empregabilidade de migrantes/refugiados 

1.5.1. De acordo com os migrantes e refugiados 

A partir dos resultados dos questionários, 35,8% dos migrantes refugiados sentiram que 

“não haver oportunidades de trabalho suficientes” foi um grande problema quando 

procuravam um trabalho (fig. 10). O segundo obstáculo mais citado foi uma rede de contacto 

fraca (33%). A barreira linguística (32,1%) e a falta de informação (30,2%) também foram 

mencionadas como obstáculos, apesar de não serem a maior barreira reportada. Por outro 

lado, não parecem identificar-se como desmotivados, uma vez que este foi o obstáculo menos 

mencionado no grupo-alvo. 
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1.5.2. De acordo com os profissionais VET 

Na perspetiva dos profissionais VET, os obstáculos percebidos para os migrantes e 

refugiados para atingir o seu sucesso foram diferentes. De acordo com os nossos resultados, 

o maior obstáculo percebido para a integração dos migrantes no mercado laboral foram as 

dificuldades em falar a língua do país anfitrião (82,8%; fig. 11). A falta de oportunidades 

profissionais vem em segundo lugar, com 59,7% dos participantes. O terceiro obstáculo, 

apesar de não ter sido muito reportado, foram as responsabilidades familiares (38,1%). 

 

1.6. Grau de satisfação com o emprego 

1.6.1. De acordo com os empregadores 

   Para as classificações de satisfação, foi pedido aos participantes que classificassem 

numa escala de Likert de 5 pontos (1 – Muito insatisfeito; 5 – Muito satisfeito) a sua 

satisfação com os seus trabalhadores migrantes. Esta amostra de empregados mostrou uma 

experiência favorável com o empregar de migrantes/refugiados (50,6% - Satisfeitos (4); 

Figura 11. Obstáculos para atingir objetivos profissionais (VETs) 
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22,5% - Muito satisfeito (5)). Apenas 5,6% tiveram classificações negativas acerca do 

empregar de migrantes/refugiados (1,1% - Muito insatisfeito; e 4,5% - Insatisfeito). 

1.6.2. De acordo com migrantes e refugiados 

A mesma questão foi feita aos migrantes e refugiados, acerca da sua satisfação com o 

trabalho atual. Nem todos os participantes responderam a esta questão, assim os dados foram 

analisados apenas com os participantes que responderam. A classificação de satisfação dos 

migrantes não foi tão favorável face às respostas dos empregadores, com uma grande 

percentagem a responder “Moderadamente satisfeito (3)” (40,2%, fig. 12). Dezassete por 

cento revelou classificações desfavoráveis acerca da sua satisfação em torno do seu emprego 

(8% Muito insatisfeito; e 9,2% Insatisfeito). Por outro lado, 42,5% deram classificações 

positivas. 

 

8,0%
9,2%

40,2%

31,0%

11,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Very unsatisfied Unsatisfied Mildly Satisfied Satisfied Very satisfied

Figura 12. Satisfação laboral (migrantes e refugiados) 
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Feedback do focos-grupo 

Todas as organizações parceiras desenvolveram focos-groups acerca dos resultados dos 

questionários do projeto MIGRANTECH, especificamente identificando as competências 

mais exigidas e procuradas pelos empregadores que recrutam migrantes e/ou refugiados 

(públicos-alvo, metodologia e resultados principais). 

A apresentação dos resultados do estudo foi uma oportunidade de recolher opiniões dos 

envolvidos, na forma de trocas de ideias e partilha de experiências pessoais e profissionais. 

Foi discutido se os resultados do questionário coincidiam com as experiências de vida dos 

participantes. A investigação avaliou as principais competências desejados pelos 

empregadores para refugiados. Representantes de grupos de refugiados locais, empregadores 

e refugiados que encontraram trabalho partilharam as suas experiências e usaram esta 

oportunidade para discutir temas que devem ser abordados nos módulos digitais do projeto. 

✓ Bélgica 

Discussão acerca das competências chave mais relevantes 

As principais competências reportadas pelos empregadores que recrutam 

migrantes/refugiados foram: gestão de tempo e pontualidade; comunicação em línguas 

estrangeiras; capacidade de reconhecer os próprios erros; atenção ao detalhe; e autonomia na 

organização do trabalho. Capacidade de aprendizagem, adaptação e autonomia foram 

também apontados como competências-chave no mercado de trabalho. 

Para os profissionais VET, bem como os migrantes e refugiados, as competências digitais 

e informáticas foram também consideradas muito importantes. 

Os participantes concordaram com os resultados, especialmente na Bélgica que conta 

com 3 línguas oficiais, e para muitos setores de trabalho, 2 ou 3 línguas são exigidas. 

Pontualidade é também uma exigência na Bélgica, não só para migrantes como para 
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trabalhadores locais. Estas soft skills são consideradas como mais importantes até que outras 

competências que podem precisar de formação específica. 

  

Discussão acerca das barreiras à empregabilidade de migrantes/refugiados 

De acordo com os resultados do questionário, as principais dificuldades reportadas pelos 

migrantes/refugiados em encontrar trabalho foram: falta de oportunidades de trabalho; não 

ser capaz de reconhecer o seu diploma académico; falta de informação acerca de carreiras, 

trabalhos e centro de formação vocacional; e falta de rede de contactos. O quinto obstáculo 

estava ligado a barreiras linguísticas. 

Os participantes concordaram, de acordo com a sua experiência: as competências 

linguísticas são essenciais, especialmente, as mencionadas acima, empregadores Belgas 

exigem algumas competências linguísticas para qualquer trabalho. Adicionaram ainda: “Os 

processos longos e pesados de reconhecimento de diplomas levam os migrantes e refugiados 

a aceitar trabalhos para os quais estão sobre qualificados”. Adicionalmente, acerca do 

reconhecimento de competências e qualificações durante o procedimento de seleção para a 

formação ou emprego, vemos que a maioria das ferramentas aplicadas não considera o leque 

completo de competências dos migrantes/refugiados. De facto, as ferramentas necessárias 

estão baseadas na cultura nacional ou europeia de pessoas que procuram trabalho e são assim 

adaptadas à forma de pensar e habilidades desenvolvidos em países Europeus e geralmente 

ocidentais. O MIGRANTECH deve assim propor ferramentas mais abertas à diversidade de 

outras culturas e perfis profissionais de migrantes/refugiados. 

A rede de contactos é também importante para encontrar emprego, uma vez que 

migrantes e refugiados podem com ela encontrar apoio de ONGs e outras instituições que 

podem ajudar na sua procura de trabalho, melhores condições, e até apoiar em termos legais. 

Por exemplo, migrantes/refugiados de língua francesa conseguem mais facilmente arranjar 
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trabalho porque falam a língua local, e assim têm o apoio de uma maior comunidade do seu 

país de origem. 

Outro ponto é que os migrantes/refugiados podem ser tratados de forma diferente 

dependendo do tipo de centro de receção e região onde estão colocados. Essas discrepâncias 

podem ocorrer entre as condições de acesso à formação criadas pelos profissionais VET. 

Estes poucos exemplos mostram a importância de coordenar os esforços de todos. O 

projeto MIGRANTECH pode ajudar a dar a conhecer as iniciativas de todos e contribuir para 

uma melhor coordenação entre os envolvidos. 

À chegada, migrantes e refugiados regularmente sofrem traumas psicológicos 

dependendo das experiências vividas no seu país de origem que precisam de ser abordadas. 

Isto é também conhecido como o luto da integridade física. Estes traumas psicológicos devem 

ser abordados antes ou mais tardar durante a formação profissional para garantir que as 

pessoas realmente adquirem as competências dadas. A saúde mental é necessária para 

garantir o sucesso das competências necessárias. Para atingir este resultado essencial, os 

profissionais VET devem ter ligações aos centros especializados em lidar com este tipo de 

problemas. Durante as entrevistas iniciais, este aspeto da vida de migrantes e refugiados tem 

de ser investigada. 

Estudos mostram que a integração no mercado laboral de migrantes e refugiados é mais 

difícil que a dos nacionais; sendo ainda pior para mulheres com crianças pequenas. A falta 

de instalações adequadas juntamente com o sofrimento psicológico que já passam representa 

outro obstáculo à sua procura de trabalho. 

Os empregadores estavam relutantes em responder a este questionário, mas podemos ver 

que não sabem muito sobre migração, ou mesmo sobre os benefícios que podem obter ao 

empregar migrantes ou refugiados, que é outro obstáculo à integração destes grupos de 

pessoas no mercado laboral. Gestores podem também ser influenciados pelos preconceitos 

do seu staff acerca da migração. 
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O MIGRANTECH também planeia abordar os empregadores através dos seus módulos 

online que é um dos seus principais resultados. 

 

Considerações finais 

Os participantes deram ênfase aos benefícios que podem ser obtidos para o nosso grupo-

alvo bem como para a sociedade em si se os migrantes e refugiados conseguirem um melhor 

trabalho em menos tempo. Mantendo os contactos com pessoas bem-sucedidas na sua vida 

profissional pode facilitar a procura de oportunidades de trabalho para migrantes e 

refugiados. 

  

✓ França 

Discussão acerca das competências-chave mais importantes 

As competências chave identificadas no questionário foram: gestão de tempo e 

pontualidade; competências interpessoais, interculturais, sociais e civis; resolução de 

problemas; capacidade de aprendizagem, adaptabilidade e autonomia; e a capacidade de 

reconhecer os seus próprios erros. 

Os envolvidos presentes no workshop geralmente confirmaram este resultado: todos os 

participantes enfatizaram a importância de competências comportamentais ao contrário de 

competências técnicas (hard skills), que são consideradas menos importantes porque podem 

ser adquiridas “on the job”. 

A gestão do tempo e pontualidade parecem ser os critérios primários para os 

empregadores que recrutam migrantes e refugiados. De facto, estes refletem tanto a 

segurança, seriedade, motivação e dedicação dos recrutadores. 
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Outro elemento enfatizado foi a importância de dominar os códigos sociais do país 

anfitrião, mas também do mundo dos negócios (e.g., competências interpessoais, 

interculturais, sociais e cívicas). Foram referidas competências como “ser amigável e 

sociável”. 

  

Discussão das barreiras à empregabilidade de migrantes e refugiados 

As principais dificuldades levantadas durante o estudo foram apresentadas (e.g., barreira 

linguística, falta de informação acerca de trabalhos e formações, falta de um projeto 

profissional claro, etc.). 

Os participantes também confirmaram estes resultados. Primeiro, o domínio da língua 

francesa foi descrito como uma exigência central e um pré-requisito indispensável para a 

empregabilidade do público migrante e refugiado (pelo menos ser capaz de comunicar com 

os empregadores e colegas, e perceber o vocabulário específico ao setor de atividade 

escolhido). 

Também deram ênfase à importância da rede de contactos e apoio aos migrantes e 

refugiados, tanto pelos conselheiros de integração profissional do Pôle Emploi como pelos 

mentores da sociedade civil, de modo a direcioná-los para as formações relevantes e setores 

de trabalho adequados, de forma a dar a todos a informação necessária. 

Considerações finais 

Em conclusão, os envolvidos referiram o efeito multiplicador que pode ser atingido 

através da integração profissional de migrantes e refugiados. De facto, algumas pessoas 

anteriormente mentoradas agora acompanham e informam outros migrantes s(ao tornarem-

se mentores e conselheiros eles próprios). A entrada de migrantes/refugiados para o emprego 

leva a resultados positivos tanto para os mesmos, como para empregadores e outros 

potenciais beneficiários. 



 

 
This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

47 

✓ Portugal 

Os participantes de Portugal deram um feedback de modo geral positivo para os 

resultados apresentados aos mesmos no focos-grupo. Estes afirmam que os resultados 

informam a sua própria experiência na integração de migrantes, alguns deles migrantes. 

 

Discussão acerca das competências-chave mais relevantes 

Concordaram com todas as competências apresentadas no estudo como valorizadas para 

a integração no mercado laboral. No entanto, algumas foram realçadas como mais 

importantes para a integração de migrantes e refugiados. 

De acordo com os participantes, o mercado laboral está a tornar-se mais dependente das 

competências virtuais dos empregados. Assim, para a integração bem-sucedida dos 

migrantes, competências digitais e informáticas devem ser desenvolvidas. 

Apesar de não ser uma competência-chave, a motivação e uma boa autoestima, de acordo 

com o feedback dos nossos participantes, provaram ser cruciais na procura de emprego. 

Fatores internos, como motivação, autoestima, acreditar no seu próprio sucesso, provaram 

ser muito importantes para a procura de trabalho. 

Os participantes também adicionaram que as competências de empregabilidade (e.g., 

conhecimento de como fazer um pitch, responder a questões da entrevista de emprego; fazer 

um CV, etc..) são também centrais para o sucesso na procura laboral. 

  

Discussão acerca das barreiras à empregabilidade de migrantes/refugiados 

Os participantes do workshop vêm de diferentes partes de Portugal e contactaram com 

diferentes realidades. Assim, as barreiras à integração de migrantes no mercado laboral 

dependem muito do contexto situacional. 
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No entanto, todos reconheceram a barreira linguística como uma grande dificuldade para 

a integração de migrantes, e devem ser postos esforços para eliminar este obstáculo. Este 

obstáculo linguístico, por si, pode complicar os procedimentos burocráticos e a papelada 

necessária para a integração dos migrantes (e.g., registo de residência, reconhecimento de 

diploma). Os participantes propuseram que uma possível solução para diminuir as taxas de 

desistência de formações linguísticas seria ter um nível 0 de formação, onde os formandos 

seriam introduzidos à língua. Também se acrescentou que a eliminação do número mínimo 

de formandos para abrir as formações seria uma solução para lutar contra as taxas elevadas 

de desistência das formações. 

Como mencionado anteriormente, a falta de competências digitais (e.g., criar um CV; 

entrevistas online) podem ser um grande obstáculo para encontrar um trabalho hoje em dia. 

Com a digitalização do processo de procura de trabalho, devido à pandemia, é importante 

equipar os migrantes com competências digitais (uma vez que a falta desta competência foi 

referida como uma grande barreira). Adicionalmente, é também importante dar aos técnicos 

as ferramentas corretas e conhecimento para trabalhar online. Os participantes referiram que 

alguns sentiram dificuldades em entrevistar pessoas online, ou ao telefone. 

  

Considerações finais 

Para o melhor desenvolvimento do projeto, é importante integrar diferentes perspectivas 

evidenciadas nestes workshops. Com isto dito, as principais conclusões das sessões foram: 

• O feedback do projeto e dos seus resultados foi, de modo geral, positivo, e congruente 

com as perspetivas dos participantes. 

• Os nossos participantes realçaram o seguinte: 

o o   Motivação e autoestima são cruciais para encontrar trabalho, como 

evidenciado no nosso estudo e com os nossos participantes. 
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o o   As competências digitais e informáticas são essenciais para a integração de 

migrantes e devem ser desenvolvidas. O mercado laboral está cada vez mais 

dependente de competências virtuais dos seus empregados 

o o   Competências de emprego como por exemplo, conhecimento sobre como 

fazer um pitch; responder a questões de entrevistas de trabalho; fazer um CV, 

etc.., são também essenciais para o sucesso na procura de emprego. 

o o   Concordaram que as competências apresentadas são valorizadas para a 

integração laboral. 

• Também se notou que a barreira linguística é vista como uma grande dificuldade para 

a integração dos migrantes, e devem ser postos em prática esforços para eliminar este 

obstáculo. Apesar de não ser central nos objetivos do MIGRANTECH, pode ser 

brevemente abordado para incluir links de outras ferramentas linguísticas na nossa 

plataforma. 

O projeto vai então abordar outros tópicos como: 

• Competências digitais e informáticas 

• Gestão de tempo, pontualidade e precisão 

• Capacidade de aprendizagem, adaptação e autonomia 

• Sensibilização para a capacidade de reconhecer os próprios erros 

• Motivação e autoestima 

• Competências de emprego 

É importante incorporar estas descobertas principais para os resultados do 

MIGRANTECH. Esforços serão empregues para incluir as competências acima mencionadas 

nos módulos online do projeto. 
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✓Turquia 

Discussão acerca das competências chave mais relevantes 

De acordo com os resultados do estudo, as competências mais essenciais são: 

competências interpessoais, sociais e cívicas; a capacidade de comunicar eficientemente na 

língua materna; gestão de tempo e pontualidade, resolução de problemas; e competências de 

comunicação. 

As pessoas presentes na reunião geralmente confirmaram estas características. 

Empregadores referiram que algumas destas estão já presentes no grupo-alvo. Por exemplo, 

não tiveram problemas com pontualidade. Foi referido que os refugiados mostram atitudes 

severas entre si acerca da comunicação na sua língua materna. Além disso, as competências 

de resolução de problemas e comunicação podem mudar dependendo da indústria. Indicaram 

que estão satisfeitos com os resultados de empregar refugiados. 

As associações de trabalho, bem como os voluntários que acompanharam os refugiados 

na sua procura de trabalho, enfatizaram a importância da formação linguística. Também 

sugeriram que o acesso à informação acerca dos direitos dos trabalhadores e petições deve 

ser melhorado. 

Discussão acerca das barreiras à empregabilidade de migrantes/refugiados 

A incapacidade de interagir com os donos das residências é o obstáculo mais significativo 

dentro das fronteiras do país, de acordo com os resultados do questionário. Na análise do 

questionário, verificou-se que opiniões sobre como divulgar oportunidades de carreira e 

formação foram expressas. Os participantes validaram estes obstáculos ao darem exemplos 

da sua vida profissional e pessoal. Por exemplo, não existem oportunidades suficientes para 

aprender turco e têm de ficar dentro de certos setores de trabalho porque não têm um bom 

domínio da língua. Um dos problemas é que não há uma instituição para apoiá-los a encontrar 

um trabalho.  
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Considerações finais 

Como resultado da reunião, foi decidido que o apoio psicológico e motivação são 

importantes, que as competências que os empregadores estão à procura nos módulos online 

que irão surgir no processo do projeto devem ser categorizados segundo setores, negócio, e 

oportunidades de formação linguística devem ser divulgadas. Os resultados das cinco 

principais respostas ao questionário foram representativos da experiência das pessoas 

presentes na reunião. Também foi apontado que histórias de ex-refugiados são os meios de 

obtenção de conhecimento acerca de condições de trabalho. Porém, não é uma fonte de 

informação objetiva, pois pode incluir interpretações e comentários. Uma plataforma com 

informação real e científica seria mais útil. Foi particularmente sugerido que nos módulos, 

deveria haver informação para refugiados com dificuldades ou deficiências. A necessidade 

de uma versão árabe da plataforma foi realçada. 

 

Conclusão 

Antes de se retirarem conclusões deste estudo, é importante sublinhar que estes dados 

servem os objetivos primários deste relatório, que pretendem trazer à luz possíveis 

tendências, e não necessariamente caracterizar a situação atual do grupo-alvo. Todas as 

conclusões destes dados servem como especulações e possíveis padrões. 

Com isto dito, os principais resultados deste estudo podem ser resumidos em três padrões: 
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1.  Primeiro, percebemos que existe alguma congruência entre as competências-

chave do grupo-alvo quanto às competências para a integração de migrantes e 

refugiados. Todas as competências apresentadas foram reconhecidas como 

importantes para o mercado laboral uma vez que todas foram avaliadas com 

pontuação acima da média. De forma decrescente, o seguinte gráfico apresenta as 

competências valorizadas (fig. 13). 

 

Este é um dado importante porque estas competências serão centrais para o 

desenvolvimento dos próximos resultados, especificamente na criação de 

módulos online para a formação de competências. É também importante 

mencionar que uma vez que todas as competências são soft skills, podem ser 

exercitadas através de formação e experiência. Assim, a sua inclusão numa 
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plataforma de educação de adultos é relevante para o propósito deste projeto de 

promover a integração laboral da população migrante e refugiada. 

2.  Segundo, as atividades linguísticas foram consideradas tipos de apoio úteis para 

o grupo-alvo. Na perspetiva dos migrantes, a barreira linguística pareceu ser um 

obstáculo para encontrar trabalho também. 

3.  Terceiro, acerca da satisfação de emprego, é notável que as classificações dos 

empregadores acerca dos seus empregados migrantes foram mais favoráveis que 

as classificações dos migrantes empregados acerca do seu trabalho. Estes dados 

sugerem que apesar de o último grupo não estar satisfeito com o seu emprego, 

ainda assim são capazes de trabalhar e ter um bom desempenho. Por outro lado, 

é também evidente que os migrantes desejam mais, e trabalhar em melhores 

condições. Isso suporta a importância de esforços contínuos como o 

desenvolvimento de projetos semelhantes ao MIGRANTECH, para dirigir-se no 

sentido da integração bem-sucedida de migrantes e refugiados nos países 

anfitriões. 

As principais conclusões deste relatório serão utilizadas como pilares para o 

desenvolvimento dos seus resultados. As competências reportadas como valorizadas pelo 

mercado laboral serão incluídas na criação dos módulos online, alinhados com as 

necessidades e tipos de apoio úteis relatados para migrantes e refugiados. Este relatório 

pretende fazer a ponte para o IO2, que envolve a identificação de boas práticas educacionais 

e de integração para migrantes adultos e refugiados. 
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ANEXO 

(Quais são as leis que promovem a integração de migrantes no seu país?) 

✓ Bélgica 

Lei para Estrangeiros 

A principal lei que governa a imigração é a lei de 15 de Dezembro de 1980 acerca do 

acesso a território, estadia, permanência ou retirada de estrangeiros. Refugiados: art 48. 

Acerca de concessões de trabalho para estrangeiros há uma lei de 30 de Abril de 1999 

acerca da empregabilidade de trabalhadores estrangeiros. Capítulo III refere a concessão de 

ocupação e trabalho, o Capítulo IV as condições e procedimentos para obter concessão de 

ocupação e trabalho; 

Lei de Nacionalidade 

No que concerne à nacionalidade, o Código de Nacionalidade Belga foi recentemente 

revisto pelo Ato de 4 de Dezembro de 2012, alterando o Código de Nacionalidade Belga para 

tornar a aquisição de nacionalidade Belga neutra a imigração. É o Capítulo III que regula a 

aquisição de nacionalidade, a segunda forma de obter nacionalidade além da atribuição 

(Capítulo III). 

Lei do Asilo 

A lei de 12 de Janeiro 2007 sobre a receção de asilados e outras categorias de estrangeiros; 

Lei anti discriminação 

Lei de 10 de Maio 2007 para combater certas formas de discriminação 

Lei de 15 de Fevereiro de 1993 [estabelecendo o Centro Federal para a análise de fluxos 

de migrantes, a proteção de direitos fundamentais e a luta contra o tráfico de humanos]. 
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Lei de 25 de Fevereiro de 2003 para combater a discriminação e alterar o Ato de 15 de 

Fevereiro de 1993 estabelecendo o Centro para Oportunidades Iguais e Oposição ao Racismo. 

 

✓ França 

Lei n°2018-778 de 10 de Setembro, 2018 para a imigração controlada, um direito 

efetivo de asilo e integração bem sucedida. 

A “Lei de Asilo e Imigração” tem três objetivos: reduzir o tempo necessário ao processo 

de aplicações de asilo; reforçar a luta contra a imigração ilegal; e melhor a receção de 

estrangeiros admitidos pelas suas competências e aptidões. Em particular, esta lei permite 

que requerentes de asilo entrem no mercado laboral após 6 meses de começarem os 

procedimentos (comparado com 9 meses anteriormente). 

Lei n°2016-274 de 7 de Março, 2016 sobre direitos dos estrangeiros 

Os objetivos desta lei são receber e integrar melhor, para tornar a França mais atrativa a 

talento internacional, e combater melhor a imigração ilegal. Estabelece uma alteração do 

Sistema de receção e integração, baseado no Contrato de Integração Republicana (CIR). Isto 

substitui o anterior Contrato de Receção e Integração (CAI). É assinado por todos os recém-

chegados que desejam estabelecer-se na França. 

Lei n°2015-925 de 29 de Julho, 2015 para a reforma do direito de asilo 

Esta lei transpõe as diretivas europeias adotadas em Junho de 2013 (o “pacote de asilo”) 

e reforma a lei de asilo Francesa. Em particular, pretende reforçar as garantias às pessoas em 

necessidade de proteção internacional em todas as etapas do processo (registo mais rápido da 

sua aplicação; presença no conselho durante a entrevista com o oficial de proteção; melhor 

consideração das vulnerabilidades). Também define os objetivos para o exame de aplicações 

de asilo dentro de uma média de nove meses. Finalmente, procura tornar as condições de 

receção para requerentes de asilo mais justas e mais diretivas, com um sistema de atribuição 
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de acomodação permitindo ao requerente de asilo ser designado uma região diferente à que 

foi apresentado. 

 

✓ Portugal 

Lei de Estrangeiros 

A Lei de Estrangeiros Nº 102/2017 aprova o regime legal de entrada, estadia, saída e 

remoção de estrangeiros do território nacional. A autorização de residência deve ser requerida 

ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o que pode ser temporário ou permanente, e 

o cidadão estrangeiro que é autorizado a residir em território Português obtém uma licença 

de residência. Adicionalmente, a nova atualização de regulamento de 2018, introduz um 

regime mais simplificado que facilita, torna menos burocrático e mais flexível o processo de 

aplicação para visas e licenças de residência. 

Lei Nacional 

De acordo com a Lei da Nacionalidade (Lei Orgânica nº2/2018), a nacionalidade 

Portuguesa pode ser atribuída de duas maneiras, aqueles que são cidadãos por origem ou 

através de aquisição de nacionalidade que resulta de três situações: por efeito de herança, por 

adoção ou por naturalização. 

Lei do Asilo 

A Lei nº 26/2014 estabelece as condições e procedimentos para conseguir proteção de 

asilo ou subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, refugiado ou proteção subsidiária. 

Lei anti discriminação 

A Lei nº 93/2017 estabelece o regime legal para a prevenção, proibição e combate da 

discriminação de base na origem étnica ou racial, cor, nacionalidade, descendência ou 

território de origem. 
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Lei de integração 

Compilando todos os três documentos para a integração de migrantes estabelecidos pelo 

governo Português aprovados em Conselho de Ministros 12-B / 2015 no que toca ao Plano 

de Integração de Migrantes 2010-2013; e o 63-A/2007 relativo ao Plano de Integração de 

Imigrantes 2007-2009. 

 

✓ Turquia 

Lei de Residência 

Entre 1934 e 2006, a Lei Turca de Residência, Lei No. 2510, regulada pela residência 

formal de estrangeiros na Turquia, “[restringindo] o direito de asilo e imigração apenas a 

pessoas de “descendência ou cultura Turca”. Quando uma nova Lei de Residência foi adotada 

em 2006, a ênfase nesse fundo foi mantida, e assim “é entendido que na Turquia, o canal de 

residência facilitada formal, que também leva a cidadania num curto período de tempo, está 

ainda reservada a indivíduos destes grupos.” (Zeldin, 2016). 

Lei de Estrangeiros e Proteção Internacional 

Não foi antes de 1950, quando a Turquia se juntou à recentemente criada Convenção 

Relativa aos Estatutos de Refugiados das Nações Unidas (e também adotou 

subsequentemente o Protocolo de 1967 da Convenção), que a Turquia teve qualquer 

legislação específica à gestão de migração além da Lei de Residência de 1934. Em 1999, a 

Turquia atingiu um ponto de viragem na sua tentativa de acesso à união Europeia, e assim 

começou o processo de introduzir novas políticas e leis, entre elas o Plano Nacional para a 

Adoção de Acquis no Asilo e Migração de 2005, com o objetivo de modernizar a estrutura 

legal do país acerca da migração. Em Abril de 2013, a Lei de Estrangeiros e Proteção 

Internacional (LFIP), “o primeiro ato inclusivo e atualizado acerca de questões de migração”, 

foi adotado; e tornou-se ativo em Abril de 2014. O propósito do LFIP é regular os princípios 
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e procedimentos de implementação de proteção para ser dada a estrangeiros que procuram 

proteção na Turquia, e o estabelecimento, deveres, mandatos e responsabilidades da Direção 

Geral de Gestão de Migração sob o Ministério do Interior (Zeldin, 2016). 

Regulação de Proteção Temporária 

Em 22 de Outubro de 2014, a Regulação de Proteção Temporária foi declarada. 

Concerne, entre outras questões, a proteção temporária que pode ser dada a estrangeiros, que 

foram forçados a deixar os seus países e são incapazes de regressar aos países de onde 

partiram e chegaram, a quem atravessou fronteiras para procurar proteção temporário e 

urgente e cujos pedidos de proteção internacional não podem ser pedidos sob avaliação 

individual (Zeldin, 2016). 

Lei de Licenças de trabalho para Estrangeiros 

A Lei de Licenças de Trabalho para Estrangeiros declara que o Ministério do Trabalho e 

Segurança Social tem de tomar a decisão final sobre a aplicação do estrangeiro para licença 

de trabalho dentro de trinta dias. Se a decisão for negativa, o aplicante pode contestar dentro 

de 30 dias a um tribunal administrativo. Para aceder ao mercado laboral, o requerente de asilo 

e o seu potencial empregador devem juntamente submeter os papéis para a licença de 

trabalho. Podem aplicar-se restrições, no entanto, para um certo período, “onde a situação do 

mercado laboral e desenvolvimentos na vida de trabalho bem como as condições do setor e 

económicas o exigirem”, ou para certos setores ou áreas administrativas/geográficas. O 

Ministério do Trabalho e Segurança Social decide sobre aprovar ou não os pedidos de licença 

de trabalho na base de certos “critérios de avaliação”, por ex. “para um local de trabalho ser 

elegível para contratação de nacionais estrangeiros, pelo menos cinco cidadãos Turcos têm 

de estar empregados no mesmo local. Por cada nacional estrangeiro empregado, o local de 

trabalho é obrigado a empregar outros 5 nacionais Turcos” (Zeldin, 2016). 
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(Quais são as principais políticas que promovem a integração de migrantes no seu 

país?) 

✓ Bélgica 

No sistema federal Belga, as políticas de imigração mantiveram-se uma competência 

federal, mas a política de imigração é mais uma competência das Comunidades, Regiões e 

Cidades. A integração de estrangeiros é uma responsabilidade da comunidade. Nas regiões 

de Bruxelas e Valónia, a Comissão da Comunidade Francesa (COCOF) é responsável pela 

integração, mas no lado de Flandres, é o Governo de Flandres (Vlaamse Regering). Assim, 

os processos de receção ou integração são geridos de forma diferente em Flandres (e em 

zonas de língua Holandesa em Bruxelas), em regiões da Valónia e em zonas de língua 

Francesa de Bruxelas. 

Em cada região, os departamentos de receção tornam possível fazer avaliação social e 

linguística a recém-chegados e direcioná-los para as estruturas (internas ou com parceiros) 

para implementar vários aspetos do programa. 

 

Flandres 

O trajeto de integração cívica ou “Inburgering” está ativo desde 2003. O trajeto de 

integração está atualmente implementado por seis Departamentos Provinciais (parte da 

agência Inburgering en Integratie) que reposiciona as suas atividades em Flandres e Bruxelas, 

em colaboração com "Het Huis van het Nederlands" para os cursos de língua Holandesa. 

O esquema está dividido em duas partes, a primeira que é obrigatória à chegada para 

alguns grupos específicos. Está incluída a orientação social, o curso de língua Holandesa e a 

orientação de carreira (para o emprego), orientação educacional (para mais estudos ou 

formação ou orientação social) ou em torno de participantes da vida sociocultural, trabalho 

voluntário de forma a determinar a atividade mais adequada à luz do perfil pessoal da pessoa. 
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No fim desta fase, a pessoa recebe um certificado e pode decidir estender o curso de 

forma voluntária pelos vários aspetos presentes na primeira fase (e.g., procura de trabalho, 

cursos de língua Holandesa, etc.). 

Valónia 

O curso de receção foi lançado em Maio de 2014 e evolui em 2016 para um curso de 

integração obrigatório. É gerido pelos 8 Centros de Integração Regional (CRI) e desenvolve-

se em associações locais aprovadas. 

O sistema disponibiliza o assinar de um acordo obrigatório, que é dividido em quatro 

partes: o módulo de receção de forma a fazer a avaliação social, para dar informação 

relativamente a direitos e deveres de todas as pessoas residentes na Bélgica e, se necessário, 

assistência administrativa ou referências a instalações ou serviços; formação de cidadania; e, 

dependendo da análise de necessidades feita na avaliação social: treino de Francês ou 

orientação vocacional. 

Bruxelas 

Na zona da capital Bruxelas, o programa de língua Holandesa "Inburgering" e o programa 

de receção de língua Francesa coexistem. O último adotado em Setembro de 2013, foi 

implementado em Março de 2016 pelos departamentos de receção para recém chegados 

(BAPA). 

No programa de receção de língua Francesa, os recém-chegados são inicialmente dados 

um apoio individual, que consiste em receber, informar acerca de direitos e deveres, 

avaliação de linguagem, avaliação social e, quando adequado, ajuda a completar certos 

procedimentos (relativos a habitação, cuidados de saúde, educação, reconhecimento de 

aprendizagem anterior incluindo diplomas, etc.). 

Numa segunda fase, e se as avaliações sociais e linguísticas tiverem realçado 

necessidades em termos de formação específica, os recém chegados têm acesso a cursos de 

língua Francesa e cursos de cidadania. 
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Na Bélgica, a integração de recém-chegados é da responsabilidade das regiões (o país 

está dividido em 3 regiões): Bruxelas através de ordens e decretos, tem definido os trajetos 

de receção e integração que são agora obrigatórios. 

Em Valónia, por exemplo, atividades organizadas como parte do percurso de integração, 

incluindo os serviços de interpretação, são livres de custos para recém-chegados e para 

estrangeiros não sujeitos à obrigação referida no Artigo 152/7 (Art. 7 do Decreto de Valónia 

citado acima). 

  

✓ França 

Anos recentes têm marcado um investimento público forte na integração profissional de 

migrantes e refugiados. De acordo com o relatório do Mecanismo de Avaliação de Integração 

Nacional (NIEM) publicado em 2020, a França está entre os países Europeus com as políticas 

e leis mais favoráveis a desenvolvimentos na integração desde 2017 e 2019 (Duvernoy & 

Soupios-David, 2020). 

Em 2018, uma Estratégia Nacional para a Receção e Integração de Refugiados foi 

adotada pelo Governo. Esta revisão da política de integração Francesa é baseada em 4 níveis 

de integração: mestria da língua Francesa; treino cívico, acesso a emprego, e consideração 

de certas situações especiais. Os seus objetivos são reforçar a orientação de políticas de 

integração de refugiados; direcionar cada refugiado para um processo de integração 

reforçado; melhorar o domínio da língua Francesa por parte do refugiados e o seu acesso a 

formação e emprego; garantir habitação, cuidados de saúde e direitos; e promover ligações 

entre os refugiados e a França (DIAIR, 2018). 

De acordo com o relatório do NIEM, que pretende avaliar os resultados iniciais desta 

estratégia nacional, este último permitiu o “desenvolvimento de mecanismos de apoio 

integrado, treino vocacional e apoio para o emprego, bem como para o reforço de políticas 

de captura de habitações para refugiados”. 
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Em 2019, novas medidas relacionadas com a integração foram anunciadas pelo governo: 

durante o conselho interministerial sobre a imigração e integração a 6 de Novembro, o 

Primeiro-Ministro Edouard Philippe revelou “20 decisões para melhorar as nossas políticas 

de imigração, asilo e integração”. Estas decisões pretendem melhorar o reconhecimento de 

diplomas estrangeiros, facilitar o acesso à habitação, e promover melhor acesso ao mercado 

laboral para mulheres. 

  

✓ Portugal 

Políticas de Integração 

O Plano Estratégico para a Migração (PEM) prevê a implementação e integração de 

políticas de 2015 a 2020, apontando para um guia político para o país através de uma 

realidade mais complexa e exigente, adaptando-se para a “abordagem global de migração e 

mobilidade” definida pela União Europeia. 

Este plano favorece a migração legal e presta atenção a fluxos de migração, prevendo 

novas formas de gestão de fronteiras, e permitindo uma maior conveniência para os seus 

utilizadores e maior segurança da zona Europeia, tornando Portugal num pioneiro do projeto 

“Fronteiras Inteligentes”. O PEM propõe soluções transversais e articuladas para diferentes 

desafios, como a luta transversal contra o défice demográfico; consolidação da integração e 

formação de comunidades imigrantes a residir em Portugal; inclusão e formação de novos 

nacionais; mobilidade internacional; gestão de talentos e melhoria da atratividade do país; 

melhor controlo entre a imigração e emigração; e apoio para o regresso e reintegração de 

emigrantes Portugueses. 

Livro Branco sobre a Educação e Formação 

O Livro Branco sobre a Educação e Formação apresenta um discurso muito pragmático, 

identifica três grandes desafios sociais e as medidas necessárias por parte dos Estados 
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Membro da União Europeia. A aprendizagem e formação contínua são considerados uma 

ferramenta fundamental para ultrapassar e prevenir problemas de desemprego e exclusão 

social – percebidos como importantes problemas da Europa. A educação e formação são 

utilizadas como ferramentas ao serviço do desenvolvimento económico, confirmados na 

afirmação “educação e formação são os últimos recursos face ao problema do desemprego” 

(COMISSÃO EUROPEIA, 1995, p-15). 

Memorando para Aprendizagem Contínua 

O Memorando para a Aprendizagem Contínua (COMISSÃO EUROPEIA, 2000) é um 

documento que pretende implementar orientações para o Livro Branco sobre a Educação e 

Formação. 

Subjaz a importância de uma nova abordagem da educação e formação intrinsecamente 

ligadas aos problemas de desemprego, crescimento económico e inclusão social. Para 

implementar esta nova abordagem, seis políticas foram identificadas como guias para vários 

Estados Membro na implementação de medidas baseadas na perspetiva da aprendizagem 

contínua. A perspetiva das políticas da União Europeia sobre a aprendizagem contínua 

defende que cada cidadão deve ter a responsabilidade de aprender, e em todos os contextos 

de vida, garantir o seu emprego e inclusão social. 

 

✓ Turquia 

As políticas de integração da Turquia para o acesso a direitos de educação e saúde ainda 

estão em desenvolvimento. Com a ajuda da Lei de Estrangeiros e Proteção Internacional, ao 

mostrar identificação, os refugiados têm direitos básicos como saúde, educação, acesso ao 

mercado de trabalho e ajuda social. Dar acesso a direitos fundamentais é um dos fatores mais 

básicos da continuação bem-sucedida do processo de integração. O processo de integração 

dos migrantes e refugiados muda devido à diferença no seu estatuto. O processo de integração 

de refugiados com um estatuto precário é mais lento do que o de refugiados com um estatuto 
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seguro, porque está a ficar mais difícil para os mesmos fazer planos. Por esta razão, o estatuto 

legal desempenha uma parte muito importante na integração dos refugiados (ŞİMŞEK, 

2018). 

As políticas que visam controlar o fluxo de migrantes incluem a integração de refugiados 

considerando que estes não estão na Turquia temporariamente, podendo até deixar 

descendentes. A Turquia desenvolveu políticas de migração em Abril de 2012 durante o 

debate da pertença à União Europeia e relatou que os refugiados estão sob “proteção 

temporária”. Dentro do estatuto de proteção legal, o governo permitiu aos refugiados 

atravessar as fronteiras, garantir as suas necessidades básicas, e dar proteção. Com a 

regulamentação e lei de proteção temporária em Outubro de 2014, estes deram uma 

identificação de proteção temporária para as suas necessidades sociais e legais. Os refugiados 

tiveram direitos básicos e acesso à educação, saúde, mercado laboral e um cartão de proteção 

temporária. (Zeldin, 2016). 

Dentro da regulamentação da lei número 4817 “Licenças de trabalho para Estrangeiros”, 

6 meses depois de terem a sua identidade temporária, os refugiados têm o direito de trabalhar 

legalmente para setores específicos que são determinados em Conselho de Ministros. Os 

requerimentos para ter cidadania são; 

1.  Ter uma licenciatura 

2.  Ter o potencial para beneficiar a indústria, economia e tecnologia Turcas, etc. 

3.  Ter uma licença de trabalho 

(Quais são algumas das instituições que promovem a integração de migrantes no seu 

país? Por favor, identifique organizações públicas e privadas...) 
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✓ Bélgica 

-    Centros Regionais para a Integração (por ex. https://cripel.be/), espalhados pela 

Valónia, os Centros Públicos de Apoio Social 

(https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas), 

-    FOREM (https://www.leforem.be/), é a secção de língua holandesa da VDAB 

(https://www.vdab.be/) e ACTIRIS para a região da capital Bruxelas 

(https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/), etc. 

-    Secretariado de Estado da Migração (https://ibz.be/fr/sammy-mahdi-

secr%C3%A9taire-etat-a-asile-et-migration) 

-    Conselho de Litígio Estrangeiro (https://www.rvv-cce.be/fr) 

-    Departamento do comissariado geral para refugiados e apátridas (CGRS - 

CGRA; https://www.cgra.be/fr) , administração federal independente. É a autoridade 

central de asilo na Bélgica. 

-    Myria (https://www.myria.be/fr) Analisa a migração, defende os direitos dos 

estrangeiros e luta contra o tráfico humano. Promove políticas baseadas no 

conhecimento factual e respeito pelos direitos humanos. A Myria é uma instituição 

pública independente. 

-    Departamento de Estrangeiros (https://www.ibz.be/fr/office-des-etrangers) garante 

a gestão dos fluxos migratórios em colaboração com vários parceiros. Toma todas as 

decisões relacionadas com o acesso a território, residência, permanência e expulsão. 

-    A Cruz Vermelha, um envolvido chave no setor humanitário. A Cruz Vermelha Bela 

luta constantemente contra o sofrimento humano e previne crises humanitárias. 

-    Fedasil (https://www.fedasil.be/fr) recebe as aplicações dos requerentes para 

proteção internacional e garante a qualidade e conformidade das várias estruturas de 

https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas
https://www.leforem.be/
https://www.vdab.be/
https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/
https://ibz.be/fr/sammy-mahdi-secr%C3%A9taire-etat-a-asile-et-migration
https://ibz.be/fr/sammy-mahdi-secr%C3%A9taire-etat-a-asile-et-migration
https://www.rvv-cce.be/fr
https://www.cgra.be/fr
https://www.myria.be/fr
https://www.ibz.be/fr/office-des-etrangers
https://www.fedasil.be/fr
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receção e coordena a organização de regressos voluntários para os países de origem. 

Informam os migrantes e os parceiros via www.retourvolontaire.be. 

-    Ciré (https://www.cire.be/) trabalha há mais de 65 anos pelos direitos de pessoas 

exiladas, com ou sem licenças de residência. 

-    BAPA (http://www.bapabxl.be/) é um departamento de receção para recém-

chegados, responsável por implementar o programa de receção livre na Região de 

Bruxelas, como parte da política social para aumentar a sua participação social, 

económica e cultural. 

✓ França 

-    Diretorado Geral dos Estrangeiros na França (DGEF), que faz parte do Ministério 

do Interior, concebe e gere as políticas francesas de imigração e integração. 

-    O papel da Delegação Interministerial para a Receção e Integração de 

Estrangeiros na França (DIAIR) é participar na definição e coordenação das 

políticas de acolhimento e integração de refugiados. 

-    Departamento Francês para a Imigração e Integração (OFII), criado em 2009, é 

o principal operador da DGEF para a implementação de políticas de integração. Em 

particular, é responsável pela realização de entrevistas personalizadas com os recém-

chegados, no final dos quais os estrangeiros assinam o seu contrato de integração 

republicana, e pela organização da formação prevista no contrato. O OFII tem uma 

rede de escritórios regionais que lhe permitem cobrir todo o país. 

-    A Comissão Interministerial para a Habitação de Populações Imigrantes 

(CILPI) é responsável pela coordenação e realização de ações de promoção do acesso 

à habitação para migrantes. 

-    Os prefeitos, representantes de Estado, são responsáveis pela implementação da 

política de acolhimento e integração de estrangeiros a nível territorial. 

http://www.retourvolontaire.be/
https://www.cire.be/
http://www.bapabxl.be/
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-    Autoridades locais (municipalidades, conselhos departamentais e regionais) 

participam na integração dos recém-chegados de acordo com as suas competências 

(matricular crianças na escola, ação social ou financiar a formação profissional). 

-    A nível territorial, são principalmente as agências Pôle Emploi, à Maisons de 

l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Employment and Vocational 

Training Centers) and the Missions Locales (Local Missions) que atuam como 

ligação entre o sistema nacional e os refugiados no processo de integração 

profissional. 

-    Sociedade Civil Francesa está também muito envolvida na integração de migrantes 

e refugiados. Em todo o país, cerca de 1.000 associações são financiadas neste quadro 

para apoiar as ações do Estado e das autarquias locais nesta área. Finalmente, nos 

últimos anos, os agentes económicos têm-se envolvido cada vez mais na integração 

profissional dos recém-chegados. Fundada em 2015, a coligação Tenda Parceria para 

Refugiados trabalha para mobilizar o setor privado para promover a inclusão de 

refugiados. Reúne mais de 140 empresas multinacionais, incluindo grupos franceses 

como l'Oréal, Sodexo e BNP Paribas. Além disso, um número crescente de empresas 

francesas estão a implementar programas destinados a integrar refugiados nas suas 

equipas. Estes programas assumem várias formas: patrocínio, cursos de imersão ou 

formação. Algumas empresas também apelam a agências de recrutamento 

especializadas para que os coloquem em contacto com refugiados com base nas suas 

competências e projetos. 

✓ Portugal 

Setor Público 

-    Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR)- 

Composta por representantes da Assembleia da República, membros do governo, 

associações de imigrantes antirracismo e outros, visa assegurar a aplicação da 
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legislação portuguesa no combate a todas as formas de discriminação. 

(https://www.acm.gov.pt/-/comissao-para-a-igualdade-e-contra-a-discriminacao-

racial#:~:text=The%20CICDR%20(Commission%20for%20Equality,color%2C%2

0nationality%20or%20ethnic%20origin.)   

-    Unidade de Diálogo Intercultural (NDI) - procura implementar projetos de 

interação positiva entre diferentes comunidades culturais. (link: 

https://www.acm.gov.pt/parceiros/escolas) 

-    Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de Migrantes (GAPLIM) - 

fornece ferramentas para garantir o aprofundamento das políticas locais e a 

sensibilização para as questões de acolhimento e integração. 

(https://www.acm.gov.pt/-/rede-claii-centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-

imigrant-3). 

-    Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo Migrante (GAEM) - gere várias 

iniciativas de apoio ao empreendedorismo migrante. (link: https://www.acm.gov.pt/-

/gabinete-de-apoio-ao-empreendedor-migrante) 

-    Unidade de Políticas Migrantes (NPM) - centra-se na monitorização e gestão dos 

fluxos migratórios. 

-    Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) - criados para 

resolver as várias dificuldades sentidas pelos imigrantes, trabalhar como balcão único 

na prestação de serviços legais, educativos, de saúde, de habitação e de vários outros 

serviços. A sua presença é garantida por mediadores culturais de diversas origens e 

conhecimento de diferentes línguas. Além disso, fornece também informações 

através de uma linha de apoio aos migrantes, serviços de tradução telefónica, equipas 

que se concentram nas comunidades através da prestação de cuidados, e dos 

Gabinetes de Inserção de Ocupação (RGI) que cooperam em estreita colaboração com 

os Centros de Emprego. (link: https://www.acm.gov.pt/-/cnai-porto). 

https://www.acm.gov.pt/-/comissao-para-a-igualdade-e-contra-a-discriminacao-racial#:~:text=The%20CICDR%20(Commission%20for%20Equality,color%2C%20nationality%20or%20ethnic%20origin.)
https://www.acm.gov.pt/-/comissao-para-a-igualdade-e-contra-a-discriminacao-racial#:~:text=The%20CICDR%20(Commission%20for%20Equality,color%2C%20nationality%20or%20ethnic%20origin.)
https://www.acm.gov.pt/-/comissao-para-a-igualdade-e-contra-a-discriminacao-racial#:~:text=The%20CICDR%20(Commission%20for%20Equality,color%2C%20nationality%20or%20ethnic%20origin.)
https://www.acm.gov.pt/parceiros/escolas
https://www.acm.gov.pt/parceiros/escolas
https://www.acm.gov.pt/-/rede-claii-centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-imigrant-3
https://www.acm.gov.pt/-/rede-claii-centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-imigrant-3
https://www.acm.gov.pt/-/gabinete-de-apoio-ao-empreendedor-migrante
https://www.acm.gov.pt/-/gabinete-de-apoio-ao-empreendedor-migrante
https://www.acm.gov.pt/-/cnai-porto
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-    Observatório de Migração (OM) - tem como ponto focal o estudo e o 

acompanhamento científico das migrações e das comunidades étnicas, bem como a 

divulgação de informação estatística sobre os fluxos migratórios e de refugiados. 

(link: https://www.acm.gov.pt/-/observatorio-das-migracoes) 

-    Unidade de Apoio à Integração de Refugiados (NAIR) - foca-se em mapear a 

disponibilidade de abrigos, apoios e apoios locais das instituições de acolhimento, e 

ajudar a sensibilizar o público. (link: https://www.acm.gov.pt/pt/-/apoio-a-

integracao-de-pessoas-refugiadas) 

-    Gabinete de Apoio Técnico para Associações Imigrantes (GATAI) - apoia as 

associações nas suas iniciativas, formação e promoção. (link: 

https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-

imigrantes-)   

-    Alto Comissariado para a Migração, I.P. (ACM, I.P.) - é a agência pública 

responsável pela intervenção ativa na implementação de políticas públicas de 

migração, com o objetivo central de satisfazer as necessidades de integração de 

diferentes migrantes (Decreto-Lei n.º 31/2014). Desde 1996, tem procurado 

responder às necessidades dos migrantes e das comunidades étnicas, incluindo Roma, 

colaborando em articulação com outras autoridades públicas competentes na 

conceção e implementação das prioridades da política de migração. Para isso, este 

organismo atua através do desenvolvimento de políticas transversais de centros e 

gabinetes de apoio. (link: https://www.acm.gov.pt/68). 

  

Setor Privado 

-    Casa do Brasil de Lisboa- Desde a sua fundação, a CBL tem trabalhado ativamente 

na reflexão e implementação de políticas públicas, assumindo um papel fundamental 

no ativismo e exigindo políticas iguais para as comunidades imigrantes em Portugal. 

https://www.acm.gov.pt/-/observatorio-das-migracoes
https://www.acm.gov.pt/pt/-/apoio-a-integracao-de-pessoas-refugiadas
https://www.acm.gov.pt/pt/-/apoio-a-integracao-de-pessoas-refugiadas
https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-imigrantes-
https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-imigrantes-
https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-imigrantes-
https://www.acm.gov.pt/68
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Desenvolvem projetos com ações que visam promover o acesso a direitos e serviços 

de forma igualitária para os imigrantes. Além do trabalho de intervenção social e 

ativismo, promovem o multiculturalismo, o interculturalismo e a integração através 

da cultura. 

-    Conselho Português para Refugiados - é uma organização bem consolidada, com 

vários projetos em curso, financiados por diversos, destinados a apoiar e integrar 

refugiados, promover políticas humanitárias e sustentáveis de asilo, formação e 

sensibilização sobre os direitos humanos em geral (link: https://cpr.pt/). 

-    eSolidar - é uma equipa motivada para construir ferramentas online que otimizam o 

impacto gerado entre a comunidade e organizações sem fins lucrativos. O eSolidar é 

uma nova forma de as pessoas apoiarem as causas sociais, ajudando organizações 

sem fins lucrativos com as quais mais se identificam. É como uma loja de 

solidariedade online. Pode comprar, vender, doar e muito mais (link: 

https://www.esolidar.com/pt). 

-    Associação Imigrante Mundo Feliz - O "MUNDO FELIZ" é uma associação sem 

fins lucrativos de âmbito nacional, reconhecida pelo Alto Comissariado para as 

Migrações desde 2013. Foi fundada em 21 de setembro de 2011 por Cecília 

Minascurta juntamente com um grupo de imigrantes da Roménia que, dada a sua 

própria história, quiseram ajudar imigrantes de todas as nacionalidades na sua 

integração em Portugal. (link: https://www.mundofeliz.pt/). 

-    Cruz Vermelha Portuguesa - Como entidade responsável pelo acolhimento e 

integração de refugiados, a Cruz Vermelha Portuguesa acolhe, desde 2015, cidadãos 

que procuram a proteção internacional de várias nacionalidades, apoiando os seus 

processos de integração. Este serviço é prestado no âmbito do Grupo de Trabalho 

para a Agenda Europeia das Migrações, coordenado pelo Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras e pelos Programas de Deslocalização e Reinstalação de Refugiados. (link: 

https://cpr.pt/
https://www.esolidar.com/pt
https://www.esolidar.com/pt
https://www.mundofeliz.pt/
https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-vulner%C3%A1veis/migrantes-e-refugiados.html
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https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-vulner%C3%A1veis/migrantes-e-

refugiados.html).   

-    Plataforma de Apoio a Refugiados (PAR) - A Plataforma de Apoio aos Refugiados 

teve origem na liderança e iniciativa da Sociedade Civil para dar uma resposta 

conjunta à atual crise global de refugiados, em particular face à situação na Europa. 

(link: https://www.refugiados.pt/a-par/). 

✓ Turquia 

A União Europeia financia projetos humanitários na Turquia para ajudar refugiados 

vulneráveis e as suas comunidades de acolhimento recebem o apoio de que necessitam, em 

estreita coordenação com as autoridades turcas. A UE financia os projetos que estabelecem 

com organismos governamentais, ONGs, IONGs,  etc. 

Além disso, o Facilidade para Refugiados da UE na Turquia foi criado em 2016 para 

ajudar a Turquia nos seus esforços de apoio aos refugiados. Com a Facilidade, a UE investiu 

2,4 mil milhões de euros em ajuda humanitária na Turquia. Além dos projetos em curso 

financiados através do Mecanismo, a UE atribuiu 32,5 milhões de euros entre 2012 e 2014, 

bem como mais 531,7 milhões de euros em financiamento humanitário para 2020. Isto inclui 

485 milhões de euros para garantir que o CCTE e a ESSN continuam a apoiar os refugiados 

mais vulneráveis na Turquia até ao início de 2022 (Operações Europeias de Proteção Civil e 

Ajuda Humanitária, 2021). 

A Organização Internacional do Trabalho coloca um trabalho digno, incluindo a 

promoção de normas laborais internacionais, no centro das suas intervenções. Sendo a única 

agência tripartida das Nações Unidas, a ILO colabora estreitamente com o governo, as 

organizações patronais e de trabalhadores para apoiar o acesso a oportunidades económicas 

que são fundamentais para restaurar a esperança, a dignidade e a segurança humana aos 

refugiados. Na Turquia, isto significa apoiar o governo e os parceiros sociais para gerir a 

pressão crescente sobre o mercado de trabalho e apoiar o acesso a um trabalho decente – 

https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-vulner%C3%A1veis/migrantes-e-refugiados.html
https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-vulner%C3%A1veis/migrantes-e-refugiados.html
https://www.refugiados.pt/a-par/
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tanto para refugiados como para comunidades de acolhimento (apoio da ILO aos refugiados 

e comunidades de acolhimento na Turquia, 2020). 

A Cruz Vermelha Turca também apoia refugiados na Turquia. No restauro de ligações 

familiares inclui três temas diferentes para os parentes de primeiro grau e/ou pessoas com 

necessidades especiais para reuni-los, ou para encontrar o seu paradeiro e/ou fornecer 

comunicação regular. Os quadros jurídicos do Direito Humanitário Internacional e da 

declaração dos direitos humanos e também o direito que é dado pelas leis da República turca 

permitem que a Cruz Vermelha Turca seja o transmissor com os seus trabalhos de 

reagrupamento familiar, rastreio e mensagens familiares. A KIZILAYKART, que pode ser 

utilizada através de todas as máquinas de POS e multibanco em todo o país, é uma ferramenta 

de assistência baseada em dinheiro fornecida aos estrangeiros que vivem na Turquia sob 

proteção internacional ou temporária. O Programa de Apoio Psicossocial e Saúde visa 

recuperar o funcionamento social dos beneficiários e permitir que a população especialmente 

deslocada regresse à sua vida anterior, reforçando os mecanismos para lidar com possíveis 

influências psicológicas negativas após a migração. (CRESCENT, 2021). 

A SGDD-ASAM tem prestado apoio social e jurídico aos refugiados e requerentes de 

asilo para alcançar os seus direitos e serviços; apoio psicossocial e organização de inúmeras 

formações e atividades com o objetivo de integrá-los na vida social desde a sua criação e 

atualmente prossegue as suas atividades em mais de 60 escritórios em mais de 40 províncias 

da Turquia. A SGDD-ASAM oferece serviços de aconselhamento social e jurídico gratuitos 

e apoio psicossocial a todos os grupos de refugiados e requerentes de asilo através dos seus 

30 escritórios de campo que operam em 35 províncias e apoiam-nos no acompanhamento 

dos seus processos no ACNUR. A SGDD-ASAM também presta apoio aos intérpretes para 

refugiados e requerentes de asilo para ultrapassar a barreira linguística e contactos com 

autoridades locais e organizações não governamentais, a fim de reforçar os mecanismos de 

proteção local (Associação de Solidariedade para Requerentes de Asilo e Migrantes, 2017). 
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(Que outros tipos de apoio fornece o seu país a Migrantes (e.g., formação)?) 

✓ Bélgica 

A rede de associações é muito densa e diversificada na Bélgica. Numerosas associações 

prestam apoio aos migrantes/refugiados na sua integração na Bélgica, cada associação tem o 

seu próprio grupo-alvo, a sua própria abordagem ao problema. Algumas associações cuidam 

de mulheres migrantes, outras de pessoas vindas de várias regiões do mundo. As instituições 

oficiais organizam formações, reuniões entre os diferentes envolvidos: empregadores e 

migrantes/refugiados, etc. 

  

✓ França 

Cursos de formação cívica e linguística oferecidos pela OFII 

No âmbito do Contrato de Integração Republicana, os recém-chegados recebem dois 

tipos de formação: 

- Formação cívica obrigatória, constituída por dois módulos de seis horas (um sobre 

instituições francesas e valores da República, outro sobre a vida na França). 

- Um curso de formação linguística de 200 horas se os resultados do recém-chegado 

estiverem abaixo do nível A1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas no 

teste da língua francesa. 

  

A oferta online de formação complementar do CIR 

Desde 2017, a formação ministrada através da CIR tem sido complementada através de 

várias ferramentas digitais que permitem aos recém-chegados aprender francês e obter uma 

melhor compreensão de como a sociedade francesa funciona. Como exemplo, a Alliance 

Française Paris Ile-de-França desenhou o MOOC "Working in France", focado na 
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aprendizagem do francês para fins profissionais. Este curso visa fornecer as chaves 

linguísticas e os códigos sociais do mundo profissional, assente no vocabulário de cinco 

setores profissionais em tensão: serviços pessoais e empresariais, construção, saúde, 

tecnologia da informação e hotéis e restaurantes. 

  

O Programa “HOPE” (Housing, Orientation, Pathways to Employment) 

Lançado em 2017, é um programa de apoio ao emprego para refugiados liderado em 

conjunto pelos Ministérios do Interior e do Trabalho. Gerido pela Agência Nacional de 

Formação Profissional para Adultos (AFPA), sob a forma de uma ampla parceria entre 

intervenientes públicos e privados, o seu objetivo é formar refugiados e facilitar a sua 

integração em setores de tensão (construção, indústria, fast food ou distribuição em massa). 

Em 2019, o regime foi alargado para apoiar 1.500 refugiados por ano. 

  

Concursos Nacionais para projetos de integração de refugiados 

O concurso nacional de projetos Fai'R, lançado pelo DIAIR em 2019 e renovado em 

2020, visa desenvolver a mobilização de jovens franceses com idades compreendidas entre 

os 18 e os 30 anos a favor da integração de refugiados. Baseia-se em três objetivos: promover 

a vida em conjunto, lutar contra o isolamento social dos refugiados, e contribuir para 

transformar as opiniões sobre os refugiados. 

Para dar outro exemplo, no âmbito do Plano de Investimento de Competências (PIC) e 

da sua componente de "Integração Profissional de Refugiados" (IPR), o Ministério do 

Trabalho lançou em 2018 um convite a projetos para a integração de refugiados através do 

emprego. Este último permitiu a subsidiação de cerca de sessenta projetos destinados a 

promover a integração profissional de quase 8.000 refugiados. Este programa permitiu o 

surgimento de novos atores de integração e o desenvolvimento de percursos integrados 

baseados no programa HOPE. 
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Programa Fórum Réfugiés' “Accelair Rhône” 

Em 2002, a associação Fórum Réfugiés lançou o programa de integração "Accelair 

Rhône", oferecendo aos refugiados apoio personalizado durante 24 meses na área de acesso 

ao emprego, formação e habitação. Implementado na Occitânia em 2018, o regime abrange 

agora cerca de dez departamentos franceses. 

  

A Plataforma Action Emploi Réfugiés 

Em 2016, a associação Action Emploi Réfugiés (AERé) estabeleceu-se como um ator 

central no apoio aos refugiados no sentido do emprego, desenvolvendo uma plataforma 

digital para reunir refugiados e empregadores à escala nacional. Esta plataforma centraliza 

mais de um milhão de ofertas de emprego em vários setores (indústria, construção, saúde, 

comércio, TI, creches, etc.). 

 

✓ Portugal 

Tem havido um esforço contínuo para potenciar a integração dos migrantes na UE. 

Portugal ocupa o 1º lugar nas políticas do mercado de trabalho, ao lado da Alemanha e dos 

nórdicos. Portugal garante igualdade de tratamento e apoio direcionado tanto para os 

cidadãos portugueses como de fora da UE. A longo prazo, estas políticas estão associadas a 

resultados mais justos do mercado de trabalho, já que os imigrantes beneficiam de melhores 

empregos, competências e aceitação pública. 

Estes resultados positivos devem-se à implementação de muitas boas políticas; a ajuda 

de instituições focadas na integração dos migrantes; o apoio das associações locais; o 

desenvolvimento de um quadro jurídico para os migrantes; e acima de tudo, uma sociedade 

civil, disposta a integrar e respeitar comunidades estrangeiras. 
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Ofertas formativas 

Ofertas de formação para entidades privadas e públicas (“Bolsa de Formadores”) 

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM). I.P.) fornece vários recursos de 

formação e ofertas dirigidas a cidadãos, profissionais e entidades que estejam relacionadas, 

direta ou indiretamente, com questões de Interculturalidade e Migração. Estes materiais de 

formação foram criados no âmbito da missão ACM, I.P., que se baseia no fomento de uma 

gestão positiva e enriquecedora da diversidade cultural, através de um diálogo intercultural e 

inter-religioso, baseado no respeito pela Constituição e pela legislação em vigor, valorizando 

a diversidade cultural num quadro de desenvolvimento e respeito mútuo. 

  

“Kit Intercultural Escolas” 

O Kit Intercultural Escolas procura dotar as escolas, e todos os profissionais do setor da 

educação, de um conjunto de materiais relativos à interculturalidade, que foram inicialmente 

concebidos e divulgados pelo Gabinete Intercultural e pela ACM, I.P., em estreita 

colaboração com outros parceiros. Estas ferramentas focam-se na forma como os 

profissionais, os currículos, os métodos pedagógicos e as políticas públicas respondem aos 

desafios atuais. Promover o questionamento constante, a descentralização e a avaliação 

crítica das práticas são outros objetivos relevantes destas ferramentas. 

  

Programa de educação Linguística “Português Para Todos” 

O Programa PPT - Português Para Todos é uma iniciativa destinada ao desenvolvimento 

de cursos de língua portuguesa para cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, incluindo 

nacionais de países terceiros, cidadãos da UE, refugiados ou asilados e luso-descendentes. 

Este curso certifica-se no nível A2 - Utilizador Elementar e B2 - Utilizador Independente, do 
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Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas – CEFR. Os cursos que integram o 

Programa PPT são gratuitos e são executados pela Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE), nas escolas públicas, e pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP, I.P.), através dos centros de emprego e formação profissional. 

 

Plataforma Online Portuguesa 

A Plataforma Online Portuguesa, disponível em https://pptonline.acm.gov.pt/, 

disponibiliza conteúdos para a aprendizagem do português europeu por falantes adultos de 

outras línguas. Esta plataforma é uma ferramenta que permite ao utilizador praticar o idioma 

nas atividades de compreensão auditiva, compreensão de leitura e atividades de escrita, bem 

como aprender e expandir o vocabulário e o conhecimento gramatical, útil para o dia-a-dia. 

Os conteúdos são organizados em dois níveis - nível A e nível B - descritos nos dois 

documentos de referência "Português para Falantes de Outras Línguas - Utilizador Elementar 

no País anfitrião" e "Português para Falantes de Outras Línguas - Utilizador Independente no 

País anfitrião". Estes dois documentos interpretam as descrições dos níveis apresentados no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (CEFR) produzido pela Unidade de 

Política Linguística do Conselho da Europa. A plataforma está organizada em 24 módulos 

temáticos funcionais, apresentados em formatos de texto, áudio, vídeo e imagem, e está 

disponível em Português, Inglês, Árabe e Espanhol. 

  

Plataforma de Recursos de Aprendizagem 

A Plataforma de Recursos Pedagógicos, disponível em http://ppt.acm.gov.pt/, é uma 

plataforma de e-learning desenvolvida num software Moodle de apoio ao ensino da língua 

portuguesa a estrangeiros em contextos de formação, dirigidos a professores e formadores 

que ensinam cursos de língua portuguesa a estrangeiros que certificam no Nível A2 - 

Utilizador Elementar. 
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Esta iniciativa visa disponibilizar recursos pedagógicos digitais, de forma a 

complementar os materiais/ferramentas já existentes no ensino da PFOL - Português para 

Falantes de Outras Línguas. 

  

Serviço de Tradução Telefónica (STT) 

A ACM criou o Serviço de Tradução Telefónica (STT) para ajudar a ultrapassar a barreira 

linguística, que é uma das grandes dificuldades sentidas pelos imigrantes em Portugal. 

O STT oferece um conjunto de 60 tradutores/intérpretes que, além do português, têm um 

domínio perfeito de uma ou mais línguas, e destina-se a todos os interlocutores 

portugueses/estrangeiros que necessitem de comunicar com estrangeiros e cidadãos ou 

entidades Portuguesas. 

 Fundo de Asilo, Migração e Integração (AMIF) 

O Fundo de Asilo, Migração e Integração contribui para a gestão eficaz dos fluxos 

migratórios e para a definição de uma abordagem comum ao asilo e à migração. O 

financiamento do AMIF apoia os esforços dos Estados-Membros para promover as suas 

capacidades de acolher imigrantes, melhorar a qualidade dos procedimentos de asilo de 

acordo com as normas da União, integrar os imigrantes a nível local e regional e aumentar a 

sustentabilidade dos programas de retorno. A Comissão Europeia aprovou o Programa 

Nacional em Março de 2015, permitindo que Portugal receba apoio financeiro do Fundo de 

Asilo, Migrações e Integração, integrado no Quadro Financeiro Plurianual (MFF) para o 

período 2014-2020. 

Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (EFITN) 

O Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de países terceiros visa apoiar os dos 

Estados-Membros da UE para facilitar a integração de nacionais de países terceiros, em 
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particular os recém-chegados, de diferentes origens económicas, sociais, culturais, religiosas, 

linguísticas e étnicas nas sociedades europeias e melhorar as suas condições de residência. 

  

✓ Turquia 

Na Turquia, diferentes tipos de apoios como apoio psicossocial, ajuda financeira, ajuda 

pública, regulamentos políticos sobre direitos básicos, obras de integração são fornecidos por 

organismos governamentais, ONG, OING, etc. Por exemplo, a OMS trabalha em colaboração 

com o Ministério da Saúde da Turquia para prestar serviços de saúde cultural e 

linguisticamente sensíveis aos refugiados. Do seu gabinete na Turquia, a OMS: 

•  apoia 7 centros de formação em saúde para refugiados, onde médicos e enfermeiros 

migrantes e refugiados recebem formação no local de trabalho, prestando simultaneidade 

serviços de saúde aos doentes da Síria; treina intérpretes de língua árabe-turca para servirem 

de guias para doentes nos níveis primário, secundário e terciário; 

• fornece educação médica contínua aos trabalhadores turcos e refugiados no diagnóstico 

e tratamento de condições de saúde mental, tais como depressão, ansiedade e distúrbios pós-

traumáticos; 

• treina e emprega pessoal de apoio à saúde da comunidade de refugiados para prestar 

cuidados domiciliários a pessoas idosas e deficientes. 

Desde o início do Programa de Saúde para os Refugiados da OMS, quase 2000 

profissionais de saúde sírios foram formados em 7 centros de formação em saúde para 

refugiados de modo a trabalhar numa rede de até 178 centros de saúde de refugiados em toda 

a Turquia. O Ministério da Saúde turco já contratou mais de metade dos mesmos para prestar 

serviços de saúde a refugiados (serviços de saúde para refugiados sírios na Turquia, 2020). 

Durante a COVID19, a Cruz Vermelha Turca e o ACNUR-Turquia também produziram 

panfletos e vídeos em árabe sobre a proteção contra o COVID-19, e estes foram 
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disponibilizados aos refugiados em todas as províncias da Turquia. A Direção-Geral de 

Gestão das Migrações da Turquia também elaborou anúncios, brochuras e pequenos vídeos 

especificamente para refugiados e migrantes na Turquia, produzindo-os e divulgando-os em 

diferentes línguas, incluindo o árabe (Southern Responses to Displacement, 2021). 

  

  

  

 

 

 


