
Foi realizado em Bruxelas um
seminário de cinco dias com
profissionais da educação e
integração de adultos que trabalham
com migrantes e refugiados. A
manhã do segundo dia do seminário
foi dedicada à apresentação de uma
lista de recomendações para facilitar
a inclusão profissional de migrantes
e refugiados dos quatro países
parceiros. 
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RECOMENDAÇÕES

Os principais objetivos desta
manhã foram conhecer as
recomendações de cada país com
base nos seus contextos, nas
suas necessidades e nos seus
obstáculos analisados
previamente, bem como adaptar o
kit de módulos da plataforma
MigranTech a estas
recomendações, que foram
classificadas por temas.



Conhecimentos digitais e informáticos: De acordo com os participantes, o
mercado de trabalho está cada vez mais dependente das competências virtuais
dos empregados. Por conseguinte, para uma integração bem sucedida dos
migrantes, estes tipos de competências precisam de ser desenvolvidos.

Melhorar as oportunidades de emprego e o reconhecimento de competências
para valorizar plenamente a contribuição das comunidades migrantes, e das
mulheres em particular, e assegurar que sejam apoiadas para atingirem o seu
pleno potencial.

Competências de empregabilidade (por exemplo, saber como fazer uma
apresentação, como responder a perguntas de entrevistas de emprego, como
escrever um currículo, etc.) também são essenciais para uma procura de
emprego bem sucedida

Gestão do tempo, pontualidade e precisão 
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Aumento das competências necessárias para a
empregabilidade

Capacidade de aprender, adaptar-se e ser independente

Aumentar o nível de qualificação dos migrantes e refugiados em sectores de
atividade em tensão, a fim de facilitar o seu rápido regresso ao emprego

Motivação e auto-estima - que o nosso estudo e o feedback dos nossos
participantes demonstraram ser cruciais para encontrar um emprego

Sensibilização para a capacidade de reconhecer os seus próprios erros

Ajudar os migrantes a satisfazer os requisitos de qualificação, por exemplo,
oferecendo formação adicional e cursos de línguas

Recomendações
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Criação de um ambiente educativo, social e cívico
favorável à aprendizagem de migrantes e refugiados

 

Recomendações

Educação e formação inclusiva, desde a primeira
infância até ao ensino superior, centrada num
reconhecimento mais rápido das qualificações e da
aprendizagem de línguas, com o apoio de fundos
europeus

O acesso a instalações essenciais, tais como
habitação e cuidados de saúde, bem como emprego e
formação de competências, incluindo medidas para
promover a integração precoce no mercado de
trabalho e o espírito empresarial entre os migrantes

Criar um ambiente social e cívico favorável à sua
empregabilidade: assistência habitacional,
acompanhamento para o emprego, apoio nos
procedimentos administrativos, acompanhamento no
emprego e isto em parceria com os vários atores

Inovar criando programas adaptados às necessidades
e competências dos migrantes e refugiados
(inquéritos e diagnóstico regular das suas
competências, formação em linha, ferramentas de e-
learning, etc.)

Desenvolver capacidades e fornecer apoio técnico às
instituições governamentais nacionais e locais
durante o planeamento e implementação dos planos
de resposta socioeconómica para assegurar que os
migrantes sejam incluídos e possam contribuir
ativamente para a resposta

Programas de educação formal e não formal,
digitalização e ensino à distância podem
complementar os esforços de adaptação às
necessidades dos migrantes, refugiados e pessoas em
movimento, contribuindo assim para a continuidade
da ação. durante a resposta e recuperação da COVID-
19. Estes programas devem refletir as necessidades
das crianças no seio das famílias
migrantes/deslocadas, e das crianças
desacompanhadas e separadas

A prestação de cuidados de saúde, educação, língua e
formação ajuda os trabalhadores migrantes a
integrarem-se e, ao mesmo tempo, aumenta a sua
capacidade de contribuir para a sociedade. Ao mesmo
tempo, aumentam a sua capacidade de contribuir para
o mercado de trabalho local.

 
 

Promover oportunidades alternativas de
trabalho decente para migrantes e refugiados

Desenvolver medidas específicas para a
empregabilidade de migrantes e refugiados,
como o emprego subsidiado (por exemplo,
contratos PEC em França - "Parcours emploi
compétences" - para desenvolver
competências) e medidas de apoio financeiro
para facilitar a sua empregabilidade

A investigação e análise factual e numérica
sobre os respetivos mercados de trabalho dos
países de origem e de destino poderia mitigar
os riscos associados à migração, desemprego,
fuga de cérebros e/ou desperdício, e exclusão
social

Facilitar o reconhecimento pelos serviços
públicos das qualificações e competências
adquiridas no estrangeiro

Programas de apoio que podem ajudar a
acelerar a verificação de documentos e
diplomas em sectores-chave, em colaboração
com os países de origem

Apoiar mudanças políticas para facilitar o
reconhecimento das qualificações,
particularmente em sectores com escassez de
competências (por exemplo, saúde e cuidados,
turismo, hotelaria, agricultura)

Envolver-se com associações de migrantes e
comunidades da diáspora para mobilizar o seu
apoio (financeiro) e transferência de
conhecimentos, tanto para apoiar a estratégia
de migração e desenvolvimento da UE

Apoiar as autoridades públicas na sua
supervisão dos fluxos financeiros
transnacionais sob a forma de remessas e
investimentos, com o objetivo de encorajar os
prestadores de serviços a manter os canais
abertos e os custos de transação baixos



Estruturação de colaborações e parcerias a longo prazo com empresas, desenvolvendo uma
política de acolhimento de refugiados através de empregos de solidariedade ou empregos
adaptados aos perfis dos migrantes e refugiados (por exemplo, empresas de Envie em
Estrasburgo)

Reforçar a colaboração com o sector privado para uma recuperação inclusiva e estabelecer
parcerias público-privadas (PPP) para assegurar padrões de trabalho e contratação seguros,
criar meios de subsistência e proporcionar programas de adaptação de competências e
formação para todos, incluindo os migrantes

As parcerias Sul-Sul serão essenciais para aumentar o impacto positivo da migração no
desenvolvimento e promover economias sustentáveis e justas em diferentes regiões.

Coordenar com as autoridades de autorização de trabalho a racionalização das regras e
processos de emissão das autorizações de trabalho necessárias, e apoiar medidas para
regularizar a situação dos trabalhadores que já trabalham de forma irregular

Incluir os migrantes e refugiados de todos os grupos de género como principais interessados e
beneficiários ao desenvolver respostas

Facilitar parcerias internacionais de competências/mobilidade para que a migração laboral
bem gerida possa contribuir para a resiliência económica dos países de origem e de destino.

Realizar ações de sensibilização com entidades governamentais relevantes sobre a ligação
entre rotas migratórias seguras e regulares e esforços para promover a economia circular,
para fomentar o crescimento verde e a neutralidade de carbono 

A correspondência de competências pode ser adaptada para inserir trabalhadores migrantes
ou estudantes internacionais no mercado de trabalho em sectores-chave que tenham sido
afetados pela COVID-19, para ajudar os governos a implementar as suas estratégias de
resposta e recuperação, e para responder às necessidades emergentes do mercado de
trabalho

Promover oportunidades e espaços para um intercâmbio intercultural positivo

Prestar apoio na verificação de documentos e diplomas, em colaboração com os países de
origem (em parceria com a IBM)
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Reforço da colaboração entre 
sectores público e privado

 

Recomendações
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Consideração estratégica do 
do fenómeno migratório e das competências individuais

dos migrantes e refugiados

Recomendações

Proporcionar transferências em dinheiro e em
espécie a trabalhadores migrantes e
populações deslocadas que anteriormente
tinham acesso a oportunidades de trabalho e
perderam os seus rendimentos devido a
restrições de mobilidade e encerramento de
empresas

O fenómeno do "desperdício de cérebros"
pode ser abordado através de um
recrutamento justo, segurança e saúde no
trabalho, proteção dos direitos dos
trabalhadores migrantes, reconhecimento de
competências e qualificações

Nos países de origem, a diáspora (incluindo os
trabalhadores da saúde) pode manter
ligações formais e informais e, assim, ser uma
fonte de formação, orientação e inovação para
as práticas nos seus países de origem (OIM)

Associar rotas de migração seguras e
regulares aos esforços para promover a
economia circular: para acelerar a realização
dos ODS, incluindo permitir o crescimento
verde e a neutralidade do carbono

A migração laboral bem gerida pode
contribuir para a resiliência económica dos
países de origem e de destino.

A melhor forma de aproveitar esta contribuição é
assegurar que os quadros legislativos nacionais
reflitam as normas internacionais sobre os
direitos dos migrantes, dos refugiados e das
suas famílias, incluindo a proteção social

 

Facilitar a migração circular ou sazonal bem
gerida como uma estratégia de adaptação
das comunidades frágeis aos impactos das
alterações climáticas. Ao reduzir a pressão
populacional e aumentar o fluxo de
remessas sociais e financeiras, promove o
crescimento económico e a resiliência nos
países de envio, ao mesmo tempo que
aumenta o PIB nos países de receção e
preenche as lacunas

Os migrantes e refugiados desempenham
um papel de liderança mundial como
trabalhadores da linha da frente na resposta
da COVID-19. Estas histórias podem ajudar
a mudar as perceções do público e o
discurso político e político sobre migração, e
servir de base para uma ação mais eficaz

Mapear as competências dos migrantes e
refugiados no país e ligá-los às
necessidades do mercado de trabalho

Criar vias legais com avaliações de saúde
específicas, tais como esquemas de
migração circular, para fazer face à escassez
de mão-de-obra em sectores-chave

Envolver-se com associações de migrantes e
comunidades da diáspora para mobilizar o
seu apoio (financeiro) e transferência de
conhecimentos, tanto para apoiar os
sistemas de saúde como para melhorar os
meios de subsistência de forma mais ampla


