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INTRODUÇÃO 

 
A exclusão social é um fenômeno tanto do passado como do presente, e se nada for feito, será também um 
fenômeno do futuro. Afeta milhões de pessoas que lutam para sobreviver nas condições de vida e de trabalho 
mais difíceis. Ao longo da história, evoluíram as formas assumidas pela exclusão, tanto no que diz respeito às 
suas características como às atitudes adotadas em relação a elas. Atualmente, a exclusão assume diferentes 
aparições nos vários continentes, e mesmo dentro deles, a nível regional e nacional. Mas afeta toda a gente. Os 
programas e medidas que abordam os seus diversos aspetos também mudaram e não são os mesmos nos quatro 
cantos do mundo.  
Uma boa prática é uma experiência de sucesso que foi testada e replicada em diferentes contextos e que, 
portanto, pode ser recomendada como um modelo. Merece ser partilhado para que um grande número de 
pessoas possa adotá-lo e adaptá-lo a ele. As boas práticas deste projeto destinam-se a servir de fonte de 
inspiração para quem quiser aprender sobre iniciativas locais pequenas que ajudem a apoiar a inclusão social.   
As seguintes boas práticas de luta contra os conteúdos de exclusão social foram criadas por todos os parceiros 
após a investigação sobre as melhores práticas seguidas nos seus próprios países e no mundo.  Vários métodos, 
práticas, projetos e políticas que ajudam os refugiados a integrar-se na sociedade de acolhimento são delineados 
e traçados.  
Os esforços na educação são fundamentais para preparar os imigrantes, e em particular os seus descendentes, 
para serem participantes mais bem sucedidos e mais ativos na sociedade. A identificação e a promoção de 
métodos, práticas, projetos e políticas que ajudam os refugiados a integrarem-se na sociedade de acolhimento 
são a chave para melhorar o seu futuro. A integração é um tema que envolve vários intervenientes fundamentais 
no combate à exclusão social de grupos marginalizados na sociedade.  Por conseguinte, foram tomadas 
diferentes medidas em cada um dos países para melhorar a situação dos refugiados.  
Este documento é uma referência abrangente para académicos, investigadores, praticantes, alunos e gestores 
com interesse em conteúdos de inclusão social sobre como ajudar os refugiados a integrarem-se na sociedade 
de acolhimento. 
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CONTEÚDO DE BOAS PRÁTICAS 

Após a recolha da investigação conduzida por todos os parceiros, esta secção fornece boas 

práticas identificadas para combater a exclusão social em países parceiros e em todo o mundo.   

1. POLÓNIA  

1.1. MÉTODOS  

“POLISH MIGRATION FORUM FOUNDATION (PMF)” foi criado em 2007 para promover os direitos 

dos migrantes na Polónia, trabalhos de PFM para a integração de estrangeiros e polacos que vivem no 

estrangeiro. Desenvolvem iniciativas e apoiam atividades que conduzam ao diálogo entre as pessoas que 

representam várias culturas. A Fundação especializa-se em atividades informativas através da 

disponibilização:   

● Apoio direto aos estrangeiros - psicológico, sobre o mercado de trabalho, no que respeita à legalização da 

estadia,   

● Formações para professores, psicólogos, funcionários do governo,   

● Atividades entre educação formal e informal - workshops, jogos da cidade.  

Métodos de Trabalho:  

Inovativo: 

● Sempre à procura de novos modos de ação  

● Analisar as necessidades dos migrantes e responder de forma flexível  

● Utilizar o conhecimento interdisciplinar da equipa no desenvolvimento de atividades  

Envolvente: 

● Colocar muito coração e empenho em cada um dos nossos encontros com beneficiários 

● Criar equipas de ativistas - as ações de apoio aos estrangeiros são pessoalmente importantes para as 

equipas  

● Envolver ativamente voluntários no trabalho de fundações  
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Operar com atenção e qualidade: 

● As fundações funcionam de forma abrangente. Asseguram-se de que os estrangeiros podem receber o 

seu apoio em vários aspetos da sua vida.  

● Melhorar sempre as competências da equipa. Voluntários e as equipas participam em formações, 

seminários e visitas de estudo.  

1.2. PRÁTICAS 

Foundation for Social Diversity (FRS)- Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)- A missão da 

Fundação para a Diversidade Social (FRS) é criar uma sociedade aberta e diversificada, apoiando o 

diálogo intercultural e a integração social, combatendo a discriminação, desenvolvendo conhecimentos e 

ferramentas no domínio da integração social e da igualdade de tratamento, e capacitando as minorias 

sociais, os migrantes e os migrantes das comunidades. O FRS está também envolvido numa análise crítica 

da história de uma sociedade diversificada na Polónia, de modo a que as conclusões e reflexões sobre 

experiências passadas tenham um contributo construtivo para o debate sobre os dilemas contemporâneos 

sobre migração, igualdade de tratamento e integração.  A visão do FRS é criar uma sociedade em que a 

diversidade social seja respeitada, valorizada e nutrida, cada pessoa se sinta livre e segura, possa 

desenvolver-se e participar na vida social de acordo com as suas necessidades e aspirações, 

independentemente de quem são e de onde vêm. 

 

As práticas de atividades do FRS concentram-se atualmente em quatro áreas: 

 

Actividades de pesquisa:  

O FRS realiza "investigação de ação" - investigação que é diretamente traduzida para a prática. Na 

investigação que realizam, o processo de consulta é particularmente importante para a fundação, graças 

ao qual não só, podem submeter os seus pressupostos à atenção crítica dos peritos em domínios 

específicos, mas também envolver um grupo mais alargado de pessoas e instituições na promoção de 

conclusões e resultados da investigação. Asseguram que estejam envolvidos no processo de consulta 

representantes de diversos sectores, incluindo instituições do sector público, instituições académicas e 

outras organizações não governamentais. Os membros da equipa do FRS também se dedicam como 

consultores na investigação levada a cabo por outras instituições. 
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Actividades educacionais: 

 

A implementação de programas educativos visa complementar ou reforçar os conhecimentos e 

competências no domínio da comunicação intercultural, o conhecimento de aspetos selecionados das 

culturas e religiões, o problema da discriminação e da exclusão social, o fenómeno da migração. Até agora, 

têm preparado formações e workshops para alunos, professores e diretores escolares, bem como 

funcionários do setor da administração pública. Oferecem programas educativos sob a forma de 

recrutamento aberto para formação ou workshops, bem como em resposta às necessidades específicas de 

um determinado grupo ou instituição. Os programas educativos de FRS são desenvolvidos e 

implementados por formadores e educadores relacionados, entre outros, com a Universidade de Ciências 

Sociais e Humanas e a Universidade de Varsóvia. 

 

A série de filmes "Narratives of Migrants":  

 

Uma das atividades prioritárias do FRS é levantar questões relacionadas com a diversidade social no 

espaço público através da organização de debates abertos, painéis, eventos culturais e palestras. Estas 

atividades destinam-se a introduzir questões relacionadas com a diversidade social no debate público. É 

também suposto criarem um espaço de discussão aberta sobre questões difíceis resultantes do choque de 

culturas, costumes e normas. Desde 2010, o FRS tem vindo a fazer uma série de filmes documentais 

intitulados "Narrativas migrantes", que mostram a situação das pessoas que vivem na Polónia, afetadas de 

várias formas pela experiência da migração. Os vídeos servem como ferramentas educativas, introduzindo 

fios interessantes na discussão da diversidade social, migração e integração.  

 

Publicações e actividades de publicação: 

 

O FRS desenvolve sistematicamente conhecimento sobre multiculturalismo, questões de migração e 

integração, contrariando a exclusão social e a discriminação baseada na origem étnica, nacional, racial, 

religiosa ou crença. Trabalham com especialistas e praticantes em várias áreas para criar uma base de 

dados abrangente de artigos, relatórios, estudos de caso e materiais educativos que sejam úteis e 

interessantes para profissionais, cientistas e pessoas envolvidas na formação da política social. Todos os 
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materiais desenvolvidos até agora estão disponíveis no site do FRS na Biblioteca. 

 

 

 

 

              

1.3. PROJECTO 

“FIRST STEPS IN POLAND”  

 

O Projecto envolve providenciar apoio compreensivo:  

 

● Psicológico,   

● Legal,   

● Integração - aos nacionais de países terceiros que se candidatam à proteção internacional na Polónia. As 

atividades são realizadas em centros para estrangeiros em Dębak, Linin, em Targówek na Varsóvia.   

OBJECTIVOS DO PROJECTO:  

I. Melhorar o bem-estar mental e emocional das crianças e dos seus tutores que procuram proteção 

internacional na Polónia.  

II. Aumentar o conhecimento dos pais sobre o acolhimento de crianças, especialmente com dificuldades 

de desenvolvimento. 

III. Melhorar o acesso à assistência jurídica a países terceiros que procuram proteção na Polónia, bem 

como aumentar o seu conhecimento dos seus direitos e obrigações.  

IV. Apoio na área da educação e pré-educação de crianças e adultos, através da realização de aulas pós-

escolares e compensatórias (para crianças), levando as famílias sob os cuidados de um assistente 

familiar e realizando reuniões de informação (para adultos).  
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V. Ativação de crianças e adultos que se candidatam à proteção internacional no sentido de aumentar o 

contacto com a sociedade polaca.  

VI. Melhorar as relações entre a comunidade local (sociedade de acolhimento) e os nacionais de países 

terceiros residentes no centro. 

VII. Melhorar a qualidade da educação disponível para as crianças com experiência de migração forçada, 

melhorando a cooperação das instituições locais: escolas, centros de aconselhamento psicológico e 

pedagógico, centros para estrangeiros (incluindo organizações que lá trabalham).  

VIII. Elevar as competências dos professores, diretores escolares, funcionários do governo local 

responsáveis pela educação, pedagogos e psicólogos na área do trabalho com uma criança com experiência 

de refugiado e de gestão de uma escola intercultural. 

 

 
“WARSAW FOR THE BEGINNERS  AND ADVANCED”  

O principal objetivo do projeto é organizar seminários em polaco e ligar dois grupos – idosos e migrantes 

– através de atividades conjuntas.  

OBJECTIVOS DO PROJECTO: 

● Ligação de dois grupos que vivem em Varsóvia: idosos e migrantes.  

● Facilitar a aprendizagem individual da língua polaca através de conversas.  

● Criação de um grupo intergeracional e intercultural que organize atividades para idosos em diferentes 

locais culturais.  

● Implementação de mini-atividades para idosos desenvolvidas pelo grupo acima referido.  
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. RESULTADOS: 

● Workshops interculturais online para idosos  

● Grupo de iniciativa sénior, reuniões para idosos e imigrantes para ajudar a aprendizagem de língua polaca 

(um a um) 

● Encontro para idosos e grupo de migrantes combinado com reuniões conjuntas de culinária 

● Workshops mistos de idosos e migrantes – desenvolvendo ideias para aulas abertas para idosos de 

diferentes origens  

● Aulas abertas para idosos em organizações e instituições que trabalham para e/ou com idosos. As 

propostas podem incluir a aprendizagem da gastronomia de diferentes países, histórias sobre costumes 

(por exemplo, relacionadas com férias), aprendizagem de danças nacionais e regionais, etc.  

NATIONWIDE COALITION ON   

STRENGTHEN THE ROLE OF   

INTERCULTURAL AND ROMA   

ASSISTANTS IN SCHOOL  

 

 

 

 

O projeto proporciona: - 5 reuniões estratégicas entre organizações e pessoas que formam a coligação, - 

criando um site e um clip encorajando as escolas a cooperar com assistentes e assistentes interculturais e 

Roma, - organização de 8 eventos em toda a Polónia, - atividades de advocacia.  
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OBJECTIVOS DO PROJECTO:  

Uma coligação de organizações e indivíduos a que se juntou o Fórum Polaco das Migrações. 

 

A Fundação esforça-se para que:   

● Hajam mais assistentes e assistentes interculturais e ciganos nas escolas, o trabalho de assistentes e 

assistentes foi apreciado e teve lugar em boas condições,   

● Escolas usam plenamente o potencial de cooperação com assistentes e assistentes,  

● Assistentes e assistentes recebem o apoio substantivo de que precisam.   

● Para que seja promovido o emprego de assistentes interculturais e ciganos e  assistentes em escolas 

polacas.  

 

   
THE WHOLE WORD IN OUR   

CLASS 2020/2021  

Este projeto constrói abertura e tolerância para com imigrantes, refugiados e pessoas culturalmente 

diversas em crianças em idade pré-escolar e precoce.  
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OBJECTIVOS DO PROJECTO: O projeto "O mundo inteiro na nossa classe" é uma resposta à 

necessidade de educação social, anti-discriminação e reforço da atitude de abertura, tolerância e respeito 

perante representantes de outras culturas que vivem ao nosso lado, bem como para prestar apoio às 

crianças (e aos seus pais) que experimentam discriminação em ambiente escolar. A atividade 

emblemática implementada no âmbito do projeto são workshops sobre competências interculturais, com 

as quais acolhemos em jardins-de-infância e escolas primárias. Mostramos às crianças que participam 

nos workshops de uma forma simples e interessante, explicamos o que é a migração e porque é que as 

pessoas se tornam refugiados.  

 

APOIAR A INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES NA MAZOVIA  

Este projeto toma ações diretas para a integração dos migrantes que vivem na Polónia.   

Fornece consultas sobre legalização de permanência, trabalho e emprego na Polónia, criação de uma 

propriedade única e uma sociedade anónima, segurança social e  seguro de saúde (ZUS), organiza apoio  

psicológico, legal, integração e apoio profissional, organiza escolas interculturais de parto e um grupo de 

apoio às mães migrantes, forma professores e outros grupos profissionais, emprega assistentes 

interculturais que trabalham nas escolas, publica publicações informativas para estrangeiros. 
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OBJECTIVOS DO PROJECTO:  

● Entidades integradoras (instituições e organizações) que operam em áreas-chave para a integração de 

nacionais de países terceiros  

● Profissionalização do pessoal e das pessoas que trabalham com nacionais de países terceiros, 

nomeadamente em matéria linguística, intercultural e jurídica  

● Aumentar o acesso dos nacionais de países terceiros aos recursos e serviços locais existentes úteis no 

processo de integração  

●  Melhorar a comunicação entre as entidades que trabalham para a integração opt e entre estas entidades e 

nacionais de países terceiros.  

● Aumentar as competências para facilitar a integração dos nacionais de países terceiros, nomeadamente 

no seu conhecimento da língua polaca, do mercado de trabalho, do conhecimento cívico e da cultura e 

história polacas.  

● Apoiar o ambiente educativo para trabalhar com uma criança estrangeira. 

 
 

LÍNGUAS – A CHAVE PARA  EXPLORAR O MUNDO!  

 

O projeto está a apoiar o multilinguismo dos alunos e a organizar e realizar em 15 localizações, jogos 

linguísticos. 
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OBJECTIVOS DO PROJECTO:  

● Apoiar os estudantes com um passado em migração (estrangeiros e polacos) em formação na 

aprendizagem da língua polaca.  

● Integrar os alunos migrantes com os seus colegas.  

● Geralmente criar a motivação das crianças para aprender línguas.  

● Aumentar o interesse por outras línguas e a aceitação pela diversidade linguística. 

 

Atividades em que o projeto está focado: 

● Workshop de Línguas e Integração: "Línguas da nossa classe superpotência!" – projetado para alunos mais 

novos (jardim de infância e 1-3)  

● Desenvolvimento e publicação "Dzienniczek – słowniczek" (eng. Daybook – dicionário) juntamente com 

manuais metódicos para professores e pais.  

● Formação para professores: "Estudante multilingues – como facilitar a sua integração, desenvolvimento e 

potencial linguístico."  

● Consultas individuais para crianças e pais/cuidadores de famílias multilingues (estrangeiros, polacos 

migrantes, famílias biculturais)  

● Campanha Informativa que promove o conhecimento de línguas e diversidade linguística, intitulada: 

"Línguas – superpotência!"  

 
ESCOLA DE CRISE INTERCULTURAL   
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Todas as atividades do projeto estão a apoiar as escolas durante a pandemia através da cooperação com 

assistentes culturais, voluntários do PFM e formação para professores. 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS DO PROJETO:  

Igualando as oportunidades educativas para estudantes estrangeiros apoiando os alunos, os seus pais e 

professores que trabalham em classes/escolas culturalmente diversas, especialmente em cidades mais 

pequenas perto de Varsóvia. O objetivo do projeto é eliminar as barreiras ao uso efetivo da educação por 

estudantes estrangeiros.  

Objetivos detalhados:  

● Apoio de um assistente intercultural para alunos de escolas primárias perto de Varsóvia;  

● Preparar e gerir um grupo de voluntários que ajudarão crianças estrangeiras na aprendizagem;  

● Reforço das competências dos professores e educadores que trabalham com crianças migrantes, 

fornecendo ferramentas para o trabalho intercultural online, integração em sala de aula,  apoio ao 

desenvolvimento da linguagem da criança.  

 

 
MAXIMIZAR A CONTRIBUIÇÃO DOS MIGRANTES   

PARA A SOCIEDADE  

 

O MAX é um projeto financiado pela AMIF que visa mudar as atitudes públicas em relação aos migrantes.  
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OBJETIVOS DO PROJETO:  

O objetivo é melhorar a imagem pública dos migrantes na Europa, alterando a narrativa em torno do 

discurso da imigração e colocando na frente as histórias de pessoas reais. 

Contar histórias, criação de mensagens positivas para os meios de comunicação e encontros dialógicos 

entre locais e recém-chegados são as principais figuras do projeto.  

 

 
Os resultados de todo o projeto MAX: 

● Três relatórios sobre o impacto das populações migrantes na Europa (sociais, económicas e culturais) e as 

opiniões, medos e preconceitos em relação aos migrantes na Europa.  

● Cinquenta "histórias de sucesso" sobre realizações e contribuições notáveis para a sociedade, economia e 

cultura europeias feitas pelos migrantes.  

● Um conjunto de vinte mensagens com o objetivo de melhorar a imagem pública dos migrantes na Europa.  

● Uma base de dados de boas e más práticas (sucesso e falhas na integração de migrantes), recortes de 

imprensa e monitorização dos meios de comunicação.  

● Uma formação para profissionais de mídia com base no paradigma do Jornalismo soluções.  

● A organização de quinze Diálogos de Diversidade fora e um último Festival Europeu da Diversidade e 

conferência.  

 

 
EUROPA MAIS IGUAL - JUNTOS  

prevenção islamofobia contra   

mulheres e meninas. 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

● Prevenir a islamofobia contra mulheres e meninas na Europa  

● Fomentar o diálogo e a formação de coligações entre comunidades na Europa  
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● o Incentivar o pensamento crítico dos jovens a fim de promover contra-narrativas independentes, novas 

ideias e iniciativas  

● Ativar a juventude como Defensores da Equidade contra o racismo e a discriminação 

 

 

 

 
PROJETO PARA VISITAS DE ESTUDO  E CONHECIMENTO ESPECIALIZADO  - 

TROCA  
O projeto consiste numa série de visitas de estudo e reuniões para psicólogos e assistentes sociais que trabalham 
com jovens migrantes. Um grupo internacional está a analisar métodos de trabalho psicológico e à procura de 
boas práticas.  
 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

O objetivo do projeto é trocar competências e conhecimento dos parceiros. Queremos compreender 

melhor como funciona o sistema de assistência psicológica aos migrantes e como melhorá-lo. 

 

1.4. POLICIES 

 

European Refugee Fund - Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)- A base jurídica para a 

utilização dos fundos do FED pela Polónia é a Decisão n.º 573/2007/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 23 de maio de 2007 que institui o Fundo Europeu para os Refugiados para os anos 2008-

2013, no âmbito do programa geral Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios.  

 

Objetivo Geral: O objetivo geral do Fundo é apoiar as ações dos Estados-Membros e incentivar os esforços 

de acolhimento e as consequências dos refugiados e das pessoas deslocadas, tendo em conta a legislação 

comunitária neste domínio, co-financiando as ações previstas na presente decisão.  
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O Fundo apoia acções nos estados-Membros num ou mais dos seguintes domínios:  

 

● As condições de acolhimento e os procedimentos de asilo,  

● A integração das pessoas referidas no art. 6 decisões cuja permanência no território de um determinado 

Estado-Membro seja permanente,   

● Melhorar a capacidade dos Estados-Membros para desenvolverem, acompanharem e avaliarem as suas 

políticas de asilo à luz das suas obrigações nos termos da legislação comunitária existente e futuro sobre 

o sistema comum europeu de asilo, nomeadamente com vista ao estabelecimento de uma cooperação 

prática entre os Estados-Membros;  

● A reinstalação de pessoas referidas na decisão do art. 6., e para efeitos da presente decisão, o 

reassentamento é o processo pelo qual os nacionais de países terceiros ou os apátridas, a pedido do 

ACNUR com base na necessidade de proteção internacional de uma pessoa, são transferidos de um país 

terceiro para um Estado-Membro onde lhes é permitido fixarem-se após terem sido concedidos um dos 

seguintes estatutos:   

 

o estatuto de refugiado na aceção do artigo 2.º lit. d Diretiva 2004/83 /CE do Conselho, ou o estatuto que 

proporcione os mesmos direitos e benefícios previstos no direito nacional e comunitário como estatuto de 

refugiado,  

 

A circulação de pessoas pertencentes às categorias referidas nos pontos 6 lit. a) e b) da decisão do Estado-

Membro que lhes concedeu proteção internacional a outro Estado-Membro em que lhes seja concedida 

uma proteção semelhante, bem como as pessoas pertencentes à categoria referida no artigo 6.o lit.c)  a 

outro Estado-Membro em que os seus pedidos de proteção internacional serão examinados. 
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2. REINO UNIDO 
2.1. MÉTODOS  
O Programa de Área da Integração 
 
O Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido publicou o Livro Verde da 
Estratégia das Comunidades Integradas em 2018. Este documento, referido comumente como Livro 
Verde, era um plano de ação definido pelo governo para a construção de "comunidades fortes e 
integradas".  Parte desta estratégia é o Programa de Integração em que o governo trabalha com cinco 
autarquias locais em todo o país que enfrentam diferentes desafios de integração. O governo sublinha que 
as ações devem ser conduzidas localmente, uma vez que são as populações locais que podem fazer a 
mudança mais direta e imediata para os recém-chegados. As cinco áreas escolhidas foram:  

• Blackburn com Darwen  

• Bradford  

• Peterborough  

• Walsall  

• Waltham Forest 

A razão para escolher estas áreas foi o facto de cada um ter demonstrado uma compreensão dos desafios 

específicos que enfrentam e a vontade de experimentar novos métodos para os enfrentar. São também 

áreas que são consideradas multiculturais e por conseguinte, poderia beneficiar muito de uma maior 

sensibilização e de uma nova abordagem da integração. 

Cada uma destas autoridades elaborou uma estratégia específica para a sua área e detalha todos os projetos 

ativos que têm em execução que apoiam a integração na comunidade. Por exemplo, a estratégia de 

Blackburn com Darwen baseia-se na sua história de ter reinstalado e integrado grandes comunidades de 

imigrantes irlandeses e escoceses no passado e baseia a sua estratégia em fazer as comunidades de 

imigrantes prosperarem economicamente. A estratégia de cada autoridade também garante a participação 

de organizações locais que possam ajudar muito na integração destes grupos.  Estes podem incluir centros 

de emprego, faculdades, ONG, decisores políticos, centros comunitários e outros que servem para apoiar 

a comunidade. 
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2.2. PRÁTICAS  

 

 

Iniciativa de Cidadania e Integração  

 

 
A Iniciativa de Cidadania e Integração (CII) foi fundada em 2016, depois de o prefeito de Londres, Sadiq 

Khan, ter nomeado um Vice-Presidente da Câmara para a Integração. Londres tem a maior concentração 

de migrantes no país e, por isso, é a mais necessitada de apoio para integrar estes grupos na sociedade 

londrina.  

O CII é um fundo conjunto liderado pelo Trust for London e em colaboração com a Fundação Paul 

Hamlyn, City Bridge Trust, Unbound Philanthropy e a Pears Foundation. O objetivo do CII é ajudar os 

milhares de cidadãos não britânicos que vivem em Londres a poderem contribuir e a empenharem-se 

plenamente na sociedade de acolhimento. Os objetivos da iniciativa são apoiar os londrinos a serem 

cidadãos ativos, combater as barreiras e as desigualdades e promover experiências partilhadas, criando 

assim um ambiente mais acolhedor e hospitaleiro. Conseguem-no financiando vários projetos na Grande 

Área de Londres, que servirão para promover os objetivos da iniciativa. Também financiam 

destacamentos, o que significa que transferem trabalhadores oficiais de organizações da sociedade civil 

para a Equipa de Integração Social de Londres. O CII tenta, assim, aproveitar ao máximo os recursos da 

cidade e conseguir uma mudança significativa no sector público.  
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Os migrantes organizam  

 

  

 
 
A Migrants Organize é uma organização não-governamental (ONG) em Londres que fornece uma plataforma 
onde os migrantes na área podem organizar-se para o poder, dignidade e justiça. Começaram em 1993 e, ao 
longo dos anos, lançaram muitos programas de sucesso destinados a dar voz aos migrantes, ajudá-los a 
estabelecer ligações, a construir um terreno comum entre diversos grupos e a desenvolver competências de 
liderança.   
 
O mais notável é o seu Programa Comunitário, que se centra na construção de uma comunidade entre os 
migrantes locais. Inicialmente, o programa era um programa de mentoria para combater a solidão no seu novo 
ambiente, mas expandiu-se para prestar serviços importantes como aulas de inglês e uma classe de bem-estar. 
Não só isso, mas também lideram grupos de lazer e sociais, bem como em atividades como costura, futebol, 
voz e teatro. O programa dá aos migrantes um lugar onde se possam sentir seguros e começar a estabelecer 
ligações com o seu novo ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



21        
 
 

 
 

2.3. PROJETO 

Projetos da Rede de Apoio aos Requerentes de Asilo de Leeds: 

 

 
 

A Rede de Apoio aos Requerentes de Asilo de Leeds (LASSN) começou em 1999 e iniciou-se como uma 

instituição de caridade criada para responder às necessidades dos refugiados e requerentes de asilo que 

vivem em Leeds. Ajudam mais de 400 requerentes de asilo todos os anos através dos seus diversos projetos 

e iniciativas e têm mais de 300 voluntários a trabalhar com eles. Retiram fundos de diversas fontes, 

incluindo a Cruz Vermelha Britânica, o Fundo de Dificuldades de Leeds e doações individuais que lhes 

permitem realizar projetos. Algumas notáveis pela LASSN são apresentadas abaixo. 

Projetos 

 • O projeto Befriending liga refugiados e requerentes de asilo a voluntários locais de Leeds. O "amigo", 

a pessoa local, vai andar pela cidade e conversar com a recente chegada para ajudá-los a sentirem-se mais 

bem-vindos e confortáveis na cidade.  As “amizades” podem durar entre seis semanas a um ano. Pode 

ajudar o refugiado ou requerente de asilo a começar a construir uma rede social no seu novo país. 

 

• A Connecting Opportunities centra-se no aspeto do emprego e tem como objetivo ajudar os refugiados 

e requerentes de asilo a criar confiança, melhorar o seu inglês, fazer amigos e ligações localmente, e 

descobrir que apoio adicional está disponível para eles quando procuram um emprego. Este é mais um 

projeto baseado em voluntariado e os voluntários são treinados antes de começar a garantir que eles podem 

efetivamente ajudar novos migrantes.  

 

• Apoiado pelo Tudor Trust, o projeto Grace Hosting conecta voluntários com quarto extra em sua casa 

com refugiados e requerentes de asilo em necessidade desesperada de alojamento. Desta forma, os 

migrantes recém-chegados podem ter um lugar para ficar e refeições quentes durante o tempo que 

precisarem; isto pode ser algumas noites, algumas semanas, ou até mesmo mais dependendo das 

circunstâncias. 
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• O projeto Help in Leeds desenvolveu um diretório extremamente fácil de utilizar refugiados e requerentes 

de asilo a encontrar lugares em Leeds que podem apoiá-los de alguma forma.  Isto pode incluir centros de 

emprego, locais de culto, centros comunitários, centros linguísticos, e assim por diante. O site oferece este 

diretório em dezenas de idiomas diferentes para facilitar aos utilizadores encontrar o que procuram e é 

atualizado regularmente por voluntários da LASSN.  

 

Projeto Cidades Inclusivas (março 2017 - maio 2022) 

 

Este projeto, financiado pela Associação Paul Hamlyn, começou com seis cidades fundadoras do Reino Unido 

(Bristol, Cardiff, Glasgow, Londres, Liverpool e Peterborough) com o objetivo de criar uma "grande mudança 

na inclusão de recém-chegados a nível local".O Global Exchange on Migration and Diversity da Universidade 

de Oxford liderou a investigação sobre as melhores práticas internacionais, que então constituiu a base para os 

planos de ação das cidades participantes. Inspiraram-se principalmente em práticas inovadoras em toda a 

Europa e nos Estados Unidos.  

 

O Quadro de Cidades Inclusivas (2019) fornece cinco princípios fundamentais que orientam as cidades para 

construir a inclusão a nível local:  

 

1. Fornecer liderança local para criar mudança  

2. A inclusão é uma responsabilidade partilhada, entregue em parceria  

3. Trabalhar com os recém-chegados e os residentes de longa data  

4. Utilizar dados e provas disponíveis para definir metas, monitorar estratégias de impacto e atualização  

5. Tomar medidas a nível local, prestar advocacia a nível nacional, aprender com as melhores práticas a    nível 

internacional  

 

Apoiar estes princípios são também cinco domínios de ação:  

1. Liderança no desenvolvimento de uma história local partilhada de inclusão  

2. Apoiar e impulsionar o crescimento económico inclusivo  

3. Ligação das comunidades  

4. “Mainstreaming” e construção de serviços públicos inclusivos  

5. Incentivar a participação e a representação cívica  

 

 

 

 
Os planos de ação envolvem trabalhar em estreita colaboração com as partes interessadas a nível local que têm 

autoridade para assegurar que os planos avancem. O projeto desenvolveu também o Quadro de Cidades 

Inclusivas que fornece um roteiro para outras cidades que também procuram fazer uma mudança. Como 
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resultado, mais seis cidades britânicas (Belfast, Birmingham, Brighton, Newry, Mourne e Down, Newport e 

Sheffield), juntaram-se à segunda fase do programa. 

 

 

Aprender inglês em Yorkshire e no Humber 

 

 
Este projeto desenvolveu um site que os recém-chegados ao país anfitrião podem usar para encontrar aulas de 

inglês, incluindo aquelas que são livres de custos, na área de Yorkshire e Humber.  O site foi criado pelo 

Migrant English Support Hub (MESH), uma instituição de caridade que apoia os alunos adultos de língua 

migrante na área. Reconhecem que a aprendizagem da língua é um passo essencial para que estes grupos 

cumpram o seu potencial e comecem a integrar-se na sociedade de acolhimento.  

 

Os utilizadores do website são capazes de usar filtros diferentes para encontrar classes que lhes convém; podem 

pesquisar por área, preço, formato (presencialmente ou online) e dias da semana em que podem participar.  Isto 

permite-lhes ver facilmente quais as oportunidades de aprendizagem de línguas que lhes são disponibilizadas 

que se adequam às suas necessidades. Além disso, o site fornece mesmo informações sobre classes acreditadas, 

requisitos de visto e língua de imigração, certificados necessários para o trabalho e estudo, informações sobre 

o exame IELTS e onde obter conselhos sobre cidadania. Para facilitar o mais possível aos utilizadores 

entenderem o que estão a ler, o website é capaz de ser traduzido em dezenas de idiomas diferentes. 
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2.4. POLITICAS 

 

Nova Estratégia de Integração de Refugiados da Escócia (2018 - 2022) 

 

 
 
 

Esta estratégia abrangente de integração para o país da Escócia constitui um quadro para que todas as partes 

interessadas relevantes aproveitem todos os recursos e conhecimentos disponíveis à sua disposição. A 

estratégia descreve as ações que o governo irá tomar para melhor integrar os refugiados e os seus resultados 

pretendidos.Os planos de ação no âmbito da estratégia abrangem aspectos da vida que foram considerados 

essenciais para a integração dos refugiados, apoiados por uma análise aprofundada das necessidades. Estes 

aspetos são a empregabilidade e os direitos de bem-estar, habitação, educação, linguagem, saúde e bem-estar, 

e comunidades, cultura e conexões sociais. 

A estratégia define uma série de direitos para os refugiados na Escócia, garantindo que: 

 

• Os refugiados que vivem na Escócia têm direito a acesso a iniciativas de apoio empresarial  

• Refugiados e requerentes de asilo têm o direito de se voluntariar  

• Os refugiados têm o direito de aceder a prestações sociais  

• “Fair Start Scotland” (FSS), o serviço de emprego descentralizado do Governo escocês, exige que os seus 

fornecedores reconheçam as necessidades específicas de apoio de pessoas de comunidades étnicas minoritárias 

e sejam sensíveis a questões culturais que as afetam, em particular às mulheres e aos refugiados. 
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Um plano notável relativo ao apoio linguístico é apoiar o desenvolvimento, o ensaio e a avaliação de um 

módulo linguístico a utilizar no sector escolar para crianças bilíngues. Além disso, o governo planeia melhorar 

a disponibilidade e o acesso a inglês adequado à disposição dos falantes de outras línguas (ESOL) e também 

apoiar os fornecedores de (ESOL) a melhorar as ligações com os fornecedores de formação profissional.  

 

No que diz respeito ao emprego, prometem ajudar a desenvolver um modelo para um processo de 

reconhecimento e acreditação, algo com que muitos refugiados lutam quando procuram emprego. Isto ajudará 

a identificar qualificações prévias, competências e aprendizagem e a desenvolver caminhos específicos para o 

emprego no sector. Por último, a aplicação prevista do período "28 dias de 28 dias" garante que, quando o 

período de asilo terminar, já estejam em vigor os benefícios. 
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3. GRÉCIA 
3.1. MÉTODOS 
 
Os métodos mais utilizados para a integração de refugiados são os seguintes:  
 
• Aprendizagem e educação linguística  
• Consultoria de procura de emprego  
• Reconhecimento de capacidades e competências  
• Aconselhamento jurídico  
• Integração social e cultural  
• Assistência na procura de habitação  
• Apoio financeiro e psicossocial  
 

3.2. PRÁTICAS 

 

O Municipio de Atenas 

Práticas: Habitação, assistência financeira, acesso a cuidados médicos e hospitalização.  

Hóspedes / Beneficiários: 2.000 hóspedes em Eleonas, enquanto um programa temporário de alojamento 

para refugiados acomoda mais de 1.500 pessoas.  

 

Centro Nacional de Solidariedade Social 

Práticas: Hostels - Abrigos para acomodações protegidas e cuidados a pessoas vulneráveis em crise ou 

emergência, Serviço de Intervenção Social de Emergência (Intervenção imediata no local).  

Hóspedes/Beneficiários: 875 beneficiários em 2016. 

 

PAREA - Equipa De Oferta & Solidariedade 

Práticas: Apoio à Habitação / Hostel Serviços de Interconexão - abrigos, restauração, vestuário e serviços 

médicos.  

Hóspedes / Beneficiários: mais de 15.000.  

 

Movimento de Defesa  

Práticas: Apoio a serviços de habitação / interconexão com hostels  
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Abrigos, comida, roupa e serviços médicos.  

Hóspedes / Beneficiários: mais de 10.000 

 

 
 

 

Fundação Starfish:  

Práticas: Habitação, ajuda financeira, acesso a cuidados de saúde e hospitalização  

Hóspedes/Beneficiários: 131.000 beneficiários. 

 

O Municipio de Thessaloniki: 

Práticas: Prestação de habitação, apoio financeiro, acesso a cuidados médicos e hospitalização. 

Hóspedes/Beneficiários: o número de beneficiários não é mencionado.  

 

A Empresa de Desenvolvimento e Promoção Turística de Atenas: 

Práticas: Prestação de habitação, apoio financeiro, acesso a cuidados médicos e hospitalização.  

Hóspedes/Beneficiários: 2.400 beneficiários, a maioria dos quais estão em processo de deslocalização e 

ansiosos por se mudarem para outro país.  

 

Conselho Helénico para os Refugiados  

Os serviços do Conselho Helénico para os Refugiados reconhecidos são oferecidos com base no princípio 

da integração na sociedade e incluem ações de apoio o mais rapidamente possível. O objetivo é divulgar 

os resultados para os refugiados, bem como para a economia e a sociedade em geral.  

Práticas: assistência jurídica prestada por advogados da APS a refugiados e beneficiários reconhecidos de 

proteção internacional, através de uma série de ações relacionadas com informações sobre os seus direitos 

e obrigações, reagrupamento familiar, naturalização, renovação do estatuto de refugiado e regime de 

proteção subsidiária, casos de direito familiar, litígios de emprego e de trabalho, início de uma empresa, 

intervenções institucionais contra más práticas administrativas,  etc. Uma parte significativa do esforço de 

integração é realizada através de ações em áreas como a educação, a língua, a cultura, etc. mas também 

com ajuda sistemática que prestamos na orientação profissional e no desenvolvimento de competências 

para o trabalho, através de programas de integração no local de trabalho, etc.  

UNICEF Grécia 

A intervenção programática da UNICEF sobre refugiados e migrantes na Grécia proporciona às crianças 

um ambiente seguro, uma sensação de regularidade e acesso aos serviços básicos, ao mesmo tempo que 

promove a inclusão social e os capacita.  

 
Práticas: Os Centros de Apoio à Criança e à Família da UNICEF proporcionam às crianças refugiadas e 
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migrantes e às suas famílias um apoio psicossocial seguro, jogos estruturados e aprendizagem, prevenção e 

tratamento da violência baseada no género, apoio jurídico, gabinete de informação, apoio à gestão de casos, 

encaminhamento para cuidados de saúde e muito mais.  

Nestes centros, o pessoal de proteção à criança pode identificar e encaminhar as crianças que estão mais em 

risco para serviços especializados, incluindo cuidados de saúde mental e aconselhamento.  

A UNICEF também fornece alojamento e cuidados a crianças não acompanhadas através de apartamentos 

semi-autónomos apoiados, onde podem aceder a actividades de apoio psicossocial, apoio jurídico, educação, 

aconselhamento, cuidados de saúde e inclusão social.  Os centros de educação não formais da UNICEF não só 

apoiam crianças nas escolas públicas gregas com cursos auxiliares, mas também fornecem lições e 

competências de vida a quem não tem acesso ao sistema educativo grego. 

Recolhe também dados e dados fiáveis, oportunos e acessíveis necessários para compreender como a migração 

e os deslocamentos forçados afetam as crianças e as suas famílias - e para tomar decisões políticas e 

implementar programas para satisfazer as suas necessidades.  

3.3. PROJETO 

Cosmos Employment Hub – STEP Grécia 

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

• Investiga o perfil do refugiado desempregado, as suas necessidades, barreiras à integração no mercado 

de trabalho e ativa-o para determinar o seu objetivo profissional.  

• Presta serviços de aconselhamento (Aconselhamento de Orientação Profissional, Procura de Emprego   

Aconselhamento e Aconselhamento de Iniciativa Empresarial) para a integração/reintegração de   

o refugiado desempregado no mercado de trabalho.  
 

 

• Suporta o cliente na criação de uma Cv & Cover Letter, bem como na criação de um perfil no Linkedin.  

• Regista o perfil do refugiado desempregado numa plataforma especialmente concebida. • Executa o processo 

de ligação do perfil desempregado e da vaga de emprego.  

• Monitoriza o progresso do cliente durante a procura de emprego e durante a sua colocação no trabalho.  
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• Refere-se a aulas gratuitas de grego e inglês no centro intercultural do Conselho Helénico para os Refugiados 

- Bússola e com foco nos mercados de trabalho.  

• Organiza um seminário semanal intensivo "Trabalhar na Grécia" para os colaboradores selecionados, de 

forma a dar-lhes um impulso extra na procura de emprego, com cursos de especialistas em críticas à contratação 

de temas como: Direitos laborais, técnicas de emprego & entrevista, Análise de potenciais dados de candidatos 

e apresentação em CV e noutros locais, técnicas de apresentação e cursos separados para os sectores das 6 

áreas profissionais específicas.   

• Serviços de limpeza, Turismo e Hotelaria, empresas de construção, técnicos, serviços de interpretação, 

produção agrícola e tecnologia informática.  

• Colabora com atores do sector privado e outras organizações, com o objetivo de ligar mais eficazmente a 

APS ao mercado de trabalho e à comunidade local.  

• Realiza reuniões com empregadores (no âmbito da organização da APS ou na sede da empresa) com o 

objetivo de os informar sobre as ações da APS e concluir a cooperação.  

• Procura vagas de emprego oferecidas pelos empregadores.  

• Regista o perfil do trabalho oferecido.  

• Refere-se e acompanha os colaboradores para oferecer empregos para entrevistas com empregadores e apoia-

os para a sua colocação nos postos de trabalho. 

 

 

 

RefugeesIN - Cinema para a integração social dos refugiados 

 

 
Duração: 1/11/2016 - 31/12/2018  

Colaboradores: AidLearn (Portugal) Hamburger Volkshochschule (Alemanha), Centro Studi Citta 'Di 

Foligno (Itália), Universidade Eslovena da Terceira Idade (Eslovénia), IADT (Irlanda) cofinanciado pelo 

programa Erasmus + da União Europeia  

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

O RefugeesIN é uma abordagem inovadora para promover a inclusão social. Trata-se de criar um material 

educativo baseado no cinema e tem como objetivo incentivar o diálogo intercultural, eliminar estereótipos 

e promover a integração social dos refugiados. Apresenta histórias verdadeiras de refugiados integrados 
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com sucesso, capazes de inspirar e atuar como modelos para a integração dos recém-chegados. 

O pacote RefugeesIN é composto por 4 partes: 

1. O folheto "De partir para pertencer", que inclui 26 histórias verídicas de refugiados de diferentes países 

de origem que vivem a partir de um dos 6 países europeus   

que implementou o programa.  

2. O Curso e Manual, que trata de um material educativo que inclui uma parte teórica sobre a crise dos 

refugiados, o processo de contar histórias e biografias e o papel do cinema, e finalmente descreve passo a 

passo e dá instruções para   

criando documentários através de um workshop completo de filmes.  

3. O Catálogo de Filmes, que consiste em 12 curtas-metragens, criadas por cineastas amadores através de 

workshops realizados em cada país e apresentando histórias de refugiados   

e os esforços que fizeram para se integrarem nas suas novas pátrias. Também inclui 12   

Longas-metragens europeias, selecionadas pela equipa RefugeesIN sobre a integração social dos 

refugiados. 

 

 

4. O Manual do Utilizador, que inclui instruções para a utilização e utilização ótima do material educativo. 

Destina-se a educadores adultos, trabalhadores de ONG e profissionais  trabalhando com refugiados. 

Fornece sugestões adicionais sobre como o material pode ser  usado em outras atividades e eventos 

educativos.  

Resultados: O projeto e os seus resultados destinam-se principalmente a educadores adultos de refugiados, 

pessoal empregado em organizações da sociedade civil, especialistas em integração social e especialistas 

em cinema. Todo o material está disponível no site do projeto.  

 

Asilo para Famílias de Requerentes de Asilo  

Duração: 01/01/2017 - 31/12/2017  

Administração: Município de Salónica, ACNUR  

Colaboradores: Conselho Helénico para os Refugiados, ARSIS  

País: Grécia  

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

A Hotelaria é composta por 7 quartos autónomos, com capacidade para 28 camas no total. Trata-se de 

uma estrutura intermédia no processo de transição da incerteza do primeiro acolhimento e/ou detenção, 

para a vida social autônoma com o reconhecimento dos direitos políticos e sociais dos requerentes de 

proteção internacional.O objetivo é fornecer serviços de apoio para capacitar e capacitar os hóspedes. A 

Hospitalidade destina-se aos requerentes de proteção internacional na Grécia e, especificamente, às 

famílias nucleares com pelo menos um filho menor, às famílias monoparentais constituídas por mãe ou 

pai e pelo menos por um filho menor e a mulheres solteiras adultas em estado de gravidez.  



31        
 
 

 
 

Actividades: 

• Os serviços oferecidos por pessoal especializado no albergue incluem:  

• Cobertura das necessidades básicas (estadia de seis meses, alimentação)  

• Apoio (aconselhamento jurídico, psicossocial, emprego)  

• Interpretação  

• Atividades educativas para crianças, adolescentes e adultos (aulas gregas, workshops, etc.)  

• Preparação para a inclusão social e de vida independente  

• Pós-monitorização e suporte após o final do alojamento  

• Atividades de sensibilização e divulgação da comunidade  

• Participação de voluntários 

 

 
Apoio às pessoas que necessitam de proteção internacional para aceder aos Serviços de Proteção e Assistência 

Jurídica; 

  

Duração: 01/03 / 2017-31 / 08/2017  

Parceiro: CEAR com financiamento da Câmara Municipal de Madrid  

País: Grécia  

OBJETIVOS DO PROJETO: 

Assegurar a prestação de serviços de proteção eficazes a 280 pessoas vulneráveis que necessitam de 

proteção internacional na região de Attica.  

Atividades:   

• Proporcionar alternativas de habitação decentes e apoio social a pessoas vulneráveis que necessitem de 

proteção internacional. Esta ação inclui o fornecimento de vouchers para garantir necessidades básicas. 

• Garantir o acesso à informação de natureza jurídica, apoio jurídico e representação de pessoas que 

necessitem de proteção internacional.  

Resultados: Prestação de apoio social integrado e acesso à informação jurídica e apoio a pessoas 

vulneráveis . 

 

Prestação de serviços de habitação direcionados e de apoio integrado aos mais vulneráveis: 

Duração: 01/02/2017 - 31/07/2018  

Colaboradores: HELP, Child Smile e Antígona  

País de implementação: Grécia, Atenas e Salónica 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

● Aumentar o acesso à informação jurídica e social e à proteção dos indivíduos vulneráveis através da 

prestação de serviços holísticos e interdisciplinares. 

● Assegurar a integração de grupos-alvo na sociedade grega. 

Actividades:   
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● Prestação de informação jurídica, aconselhamento e apoio aos beneficiários que não residam em centros 

de alojamento e se encontram em abrigos informais e outros centros urbanos e que se dirigem aos 

escritórios da APS para prestar assistência.  

● Prestação de informação jurídica, aconselhamento e apoio aos beneficiários residentes no complexo 

habitacional urbano implementado pela HELP.  

● Fornecimento (via unidade móvel) de informação jurídica, aconselhamento e apoio aos  beneficiários 

residentes nos centros de alojamento e encaminhamento de casos vulneráveis para as casas arrendadas 

pela HELP.  

● Proporcionar apoio psicossocial, de aconselhamento e social aos beneficiários acima referidos. 
 

 

Resultados: Prestação efetiva de assistência jurídica e social aos beneficiários mais vulneráveis. 

 

Assistência Social para a Integração de Refugiados: 

 

Duração: julho 2012 - junho 2013, setembro 2013 - junho 2014  

Administração: Conselho Helénico para os Refugiados  

Colaboradores: Fórum Helénico para os Refugiados  

País: Grécia  

Categoria: Fundo Europeu para os Refugiados (ERF) - Ações Nacionais  

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

O reforço dos esforços das pessoas do grupo-alvo para integrar, sem problemas, na sociedade grega através 

de ações complementares de capacitação dos refugiados. 

 

Atividades: Apoio social e psicológico e aconselhamento em áreas como: 

• meios de subsistência  

• integração do mercado de trabalho  

• a prestação especializada de assistência jurídica para questões de adesão e proteção dos direitos sociais 

(indicativamente, litígios laborais, naturalização, reagrupamento familiar)  

• Aulas de língua grega e atividades de aprendizagem  

 • Advocacia a favor dos refugiados  

 

Resultados: 1100 pessoas vão beneficiar de serviços de apoio à consultoria e 350 pessoas serão 

promovidas no mercado de trabalho. 

 

 
Assistência Social para a Integração Social dos Refugiados  
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Data: julho 2011 - junho 2012  

Colaboradores: ΕΡΓΓΟΝ – KEK, BRIDGE Union of African Women - Bridge - Union of African Women, 

Association of Afeganistão Refugees and Migrants in Grécia - A Comunidade de Refugiados e Migrantes 

Afegãos na Grécia  

País: Grécia  

Categoria: Fundo Europeu para os Refugiados (ERF) 2010 - Ações Nacionais  

Prioridade: integração do grupo-alvo (requerentes de asilo e refugiados) cuja permanência na Grécia é 

permanente e tem um carácter estável. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

Melhorar os esforços dos indivíduos do grupo-alvo para a sua integração suave na sociedade grega. 

 

Atividades: As ações propostas incluem a prestação de assistência social, psicológica e médica, bem como 

aconselhamento em matéria de alojamento, subsistência, integração no mercado de trabalho, bem como 

atividades culturais e educativas.  

 Ação 1: Prestar aconselhamento e assistência em questões como habitação, meios de subsistência, 

integração do mercado de trabalho e assistência médica, psicológica e social.  

Ação 2: Atividades que ajudarão o grupo-alvo a adaptar-se à sociedade grega a nível social e cultural.  

Ação 3: Atividades que enfatizem a educação e a formação profissional (por exemplo, cursos de língua 

grega, etc.) que visam reforçar e desenvolver as competências do grupo-alvo. 

 

Resultados: Como resultado, o apoio oferecido melhora a mobilização e as capacidades dos refugiados, 

estimula a autoconfiança, a dá assistência na resolução de problemas, a aprendizagem de técnicas de 

resolução de problemas em caso de crise, a mobilização dos refugiados no seu ambiente.  

 
 

 

Programa Helios (Apoio à Integração Helénica para Beneficiários de Proteção Internacional)  

 

Duração: junho 2019 - fevereiro 2021  

Parceiros de execução: Catholic Relief Services (CRS), Danish Refugee Council Grécia (RDC Grécia), Greek 

Council for Refugees (GCR), Solidarity Now, INTERSOS, Agência Municipal de Desenvolvimento Salónica 

SA (MDAT), Metadrasi, PLOIGOS, Empresa de Benefícios Públicos do Município de Levadia (KEDIL)  

Áreas de implementação: O programa é implementado em toda a Grécia.  

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

Em colaboração com as autoridades nacionais e organismos experientes - parceiros, através do programa 

HELIOS, a OIM visa promover a integração dos beneficiários da proteção internacional na sociedade 
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grega, que residem em estruturas de alojamento temporário, através das seguintes ações:  

 

• Cursos de Integração: Realização de cursos de integração em Formação de Integração Centros por todo 

o País. Cada curso terá a duração de 6 meses e incluirá   

módulos relacionados com a aprendizagem da língua grega, orientação cultural, grau de prontidão para o 

trabalho e outras habilidades.  

• Apoio à habitação: Apoio aos beneficiários de habitação independente em arrendamento apartamentos 

em seu próprio nome, fornecendo-lhes com contribuições para o aluguel e custos de deslocalização e 

networking com proprietários de apartamentos.  

• Apoio ao Emprego: Proporcionar oportunidades individuais de emprego e reforço da prontidão no 

emprego através de aconselhamento, acesso a certificações relacionadas com o emprego e networking 

com potenciais empregadores. 

• Monitorização do processo de integração: Avaliação regular do progresso da integração dos 

beneficiários, a fim de garantir que são capazes de negociar com sucesso com os Serviços públicos gregos 

após a conclusão do programa HELIOS e que será capaz de viver independentemente na Grécia.  

 
 

• Sensibilização das comunidades anfitriãs: Organizar workshops, atividades e eventos e realizar uma 

campanha de informação pan-helênica, a fim de criar oportunidades de interação entre os hóspedes e a 

sociedade anfitriã, enfatizando a importância da integração dos imigrantes na sociedade grega.  

 

O objetivo do programa é duplo: 

  

• Reforçar as perspectivas de independência e autonomia dos beneficiários, tornando-os membros ativos da 

sociedade grega.  

• Criar um mecanismo de integração para os grupos específicos que será um mecanismo de habitação rotativo 

no já existente sistema de habitação temporária da Grécia. 
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Grupo alvo: O grupo alvo do programa são beneficiários da proteção internacional reconhecido após 

01/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestação de Educação e Alojamento Imediato a Crianças Migrantes na Grécia (PEDIA)  

 

Duração: 16 Julho 2018 - 30 Abril 2020  

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

Através deste programa, a OIM (Organização Internacional para as Migrações) em colaboração com a 

UNICEF e outros parceiros experientes (ARSIS, Iliaktida, Médicos do Mundo, O Sorriso da Criança) 

toma medidas decisivas para garantir que as crianças imigrantes/refugiadas necessitadas sejam oferecidas 

assistência imediata e personalizada, bem como para apoiar as autoridades nacionais nas intervenções de 

proteção à criança. 

A Ação visa especificamente as crianças migrantes não acompanhadas (RAM) que se encontram 

atualmente em condições precárias e que necessitam urgentemente de habitação e proteção, para as 

crianças migrantes em risco devido ao aumento das necessidades médicas ou à exposição à violência, bem 

como às crianças em idade escolar que estejam em risco de serem excluídas do ensino formal, a menos 

que sejam dotados dos meios e recursos necessários.  

 

Acções:  

1- Hospitalidade e proteção de menores não acompanhados. Colaboradores: UNICEF e parceiros, 

METAdrasi, ARSIS, IRC, SYN-eimos & MERIMNA,ARSIS, Sunbeam, MDM.A OIM garante 

alojamento direto em hotéis para muitos menores não acompanhados que vivem nas ilhas, na fronteira 

terrestre e sob detenção policial. Todas as ações são totalmente coordenadas com as autoridades nacionais 

e outros organismos internacionais e nacionais especializados, no âmbito da implementação das atividades 

do programa, nomeadamente ARSIS e Iliaktida, e com o contributo dos Médicos do Mundo para a 

prestação de assistência médica. (16 julho 2018 - 30 setembro 2019)  

Em estreita cooperação com a UNICEF e os seus parceiros (METAdrasi, ARSIS, International Rescue 

Committee), a OIM apoia a operação e o reforço do programa De vida autónoma apoiada (SIL), para dotar 
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menores não acompanhados de alojamento alternativo em apartamentos e apoia-os gradualmente na 

obtenção da sua independência e autonomia (1 de novembro 2019 - 30 de abril de 2020)  

O reforço das normas de proteção nas instalações de alojamento hoteleiro, bem como o desenvolvimento 

de competências do pessoal de campo e das autoridades nacionais (EKKA, Ministério da Política de 

Imigração) é promovido pela UNICEF e seus parceiros (SYN-eimos & MERIMNA) através de atividades 

direcionadas (sessões de formação, relatórios de peritos sobre proteção de crianças) (1 de novembro de 

2019 - 31 de março de 2020) 

 
O apoio é prestado pela UNICEF através do seu parceiro (METAdrasi) no programa Guardianship 

temporariamente, a fim de colmatar uma lacuna de financiamento e garantir a continuação dos cuidados a 

crianças menores não acompanhadas. (1 novembro 2019 - 31 dezembro 2020). 

 

 2- Facilitar o acesso das crianças à educação  

A OIM apoia o transporte diário e a escolta de estudantes imigrantes/refugiados de estruturas de alojamento 

aberto e hotéis para escolas públicas. Os cabazes escolares para crianças que frequentam jardins-de-infância e 

escolas primárias também são distribuídos aos beneficiários para apoiar a sua inclusão nas aulas formais de 

educação. (1 setembro 2018 - 30 junho 2019)  

 

3- Apoio médico e psicossocial a crianças de imigrantes que enfrentam riscos para a saúde e proteção. 

Colaboradores: Sorriso de criança  

A OIM presta assistência às crianças imigrantes e às suas famílias que enfrentam doenças crónicas/graves, 

nomeadamente através da prestação de apoio social e psicológico, tratamento domiciliário pediátrico e material 

médico. As intervenções também são direcionadas para proteger as crianças imigrantes em risco de violência, 

tráfico, exploração ou desaparecimento de crianças (por exemplo, apoio psicossocial 24 horas e 

aconselhamento através da Linha Nacional de Apoio às Crianças SOS 1056).  (16 de março de 2019 - 30 de 

abril de 2020). 
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Re-Health 2  

Contribuindo para a integração de migrantes e refugiados recém-chegados nos sistemas nacionais de saúde 

dos Estados-Membros da UE. upport para os Estados-Membros da UE na melhoria da prestação de 

serviços de saúde aos migrantes, bem como a sua integração no sistema nacional de saúde. 

 

OBJETIVOS DO PROJETO:  

Uma gestão adequada da migração, o acesso universal aos serviços de saúde, os compromissos dos 

Estados-Membros contra a exclusão (não deixem ninguém para trás).  

O programa de resaúde visava apoiar os Estados-Membros da UE que enfrentam pressões migratórias 

crescentes na abordagem das questões de saúde dos migrantes nos primeiros pontos de acolhimento, 

visando igualmente prevenir e abordar a propagação de potenciais doenças contagiosas e outros incidentes 

relacionados com cuidados de saúde transfronteiriços. O projeto consistiu em três componentes principais: 

a base de dados eletrónica de saúde e a história eletrónica de saúde pessoal (PHR), a fase exploratória e a 

aplicação piloto de PHR/e-PHR na área, em vários países europeus.  

 

No âmbito do programa Re-Health2 - Implementação da História da Saúde Pessoal (PHR), a OIM 

implementará a ação destinada a contribuir para a integração de migrantes e refugiados recém-chegados, 

incluindo os que serão transferidos, para os sistemas nacionais de saúde dos países com a UE através da 

implementação do PHR/e-PHR.  

 

• Base de dados de saúde electrónica: Após a primeira fase piloto de PHR/e-PHR no contexto da Re-Saúde 

e da base de dados de saúde electrónica relevante na Croácia, Grécia,  Itália e Eslovénia e de acordo com 

as conclusões e propostas de estudo realizadas  fora durante a fase piloto do projeto, PHR/e-PHR e a base 

de dados electrónica  será revisto para melhor responder às necessidades das partes interessadas na 

prestação de cuidados de saúde  cuidados aos migrantes e à população em geral (autoridades locais e 

nacionais, sociedade civil, etc.) bem como as necessidades dos migrantes e refugiados.  

• Tradução automática em dois idiomas pelo menos, de acordo com a designação geográfica de cada 

utilizador 

• Acesso electrónico adicional a documentos, como resultados de exames médicos.  

• Áreas adicionais para acompanhamento médico e exame microbiológico. 
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3.4. POLITICAS 

 

Estratégia Nacional de Integração 

De acordo com a Estratégia Nacional de Integração de 2019, a integração social dos imigrantes foi adotada 

como conceito e política, tal como formulado no âmbito do Conselho da Europa e da União Europeia. 

Para a implementação bem sucedida do modelo de integração grega, a consciencialização, mobilização e 

participação de cada comunidade local e comunidade no processo de integração desempenha um papel 

fundamental. Neste contexto, o Governo Local é o principal mecanismo executivo de iniciativas de 

integração. Ao mesmo tempo, é um co-formador fundamental na formulação das políticas de adesão, que 

são supervisionadas e coordenadas pela administração central, promovendo assim uma cooperação 

estreita, aberta e construtiva entre as estruturas administrativas públicas do Estado.  

Por último, é igualmente necessário e importante a participação ativa e o contributo da sociedade civil 

(associações e associações de imigrantes, ONG) e organizações internacionais na implementação das 

ações previstas para o acolhimento e integração. 

 

De acordo com a Estratégia Nacional de Integração 2019, o modelo de integração grega: 

• cria e mantém uma sociedade aberta que respeite a diversidade,  

• assegura os direitos e obrigações das pessoas que nela residem com condições e respeito, respeitando as 

condições e restrições que também se aplicam aos indígenas cidadãos do país de acolhimento, 

• fomenta a interação, cooperação, diálogo e crítica construtiva entre comunidades diferentes (étnicas, 

culturais, etc.) em termos de democracia e igualdade,  

• melhora a compreensão e aceitação mútuas, bem como a coesão social,  

• promove o desenvolvimento do país de acolhimento a todos os níveis, com a participação de todos os 

seus habitantes, que percebem que o interesse público e o futuro do anfitrião na sociedade os preocupa 

tanto individualmente como coletivamente. 
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4. PORTUGAL  

4.1. MÉTODOS 
 

Portugal está no grupo de dez países com as melhores políticas de integração de migrantes, segundo a uma 

avaliação de 52 Estados que destaca a luta contra a discriminação ou o reagrupamento familiar como 

pontos fortes. Portugal tem melhorado as políticas de integração de migrantes nos últimos anos, 

especialmente na saúde e na educação. As políticas de integração portuguesa melhoraram ligeiramente 

em todas as dimensões da igualdade de direitos, oportunidades e segurança para os imigrantes. Portugal 

também começou a abordar as suas pequenas áreas de fragilidade, como a saúde e a educação dos 

migrantes. O sistema de saúde está a melhorar o acesso aos cuidados e à informação, enquanto o sistema 

educativo apoia melhor a diversidade nas escolas. Para a opinião pública, garantir a igualdade de direitos, 

oportunidades e segurança incentiva o público a ver a integração como uma oportunidade e a tratar os 

imigrantes como iguais, vizinhos e potenciais cidadãos. Dentro de políticas inclusivas como a de Portugal, 

tanto os imigrantes como o público são mais propensos a interagir e a sentir-se à vontade uns com os 

outros como iguais. 

Em Portugal, todos os migrantes, independentemente da categoria de migração, beneficiam de uma série 

de serviços de integração oferecidos pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM). Embora os 

requerentes de asilo e os refugiados possam utilizar estes serviços, não são o seu principal alvo, dado o 

número historicamente reduzido de migrantes humanitários no país.  No entanto, desde 2016, a ACM 

adaptou todos os seus serviços às necessidades específicas dos requerentes de asilo e refugiados.  

Portugal tem também um sistema de integração específico para as chegadas humanitárias, que é bastante 

complexo e fracionado, apesar dos pequenos números envolvidos. Para receber e integrar os requerentes 

de asilo ao abrigo dos regimes da UE, Portugal introduziu em 2015 um programa de integração 

descentralizada de 18 meses. As entidades de acolhimento, que na maioria dos casos são municípios, 

fundações ou ONG, são responsáveis pela integração do requerente de asilo ao longo das diferentes 

dimensões – habitação, saúde, educação, emprego e linguagem. Estas entidades são coordenadas pela 

ACM (Alto Comissariado para as Migrações / High Commission for  Migration). Dentro destas entidades, 

há quatro principais atores da sociedade civil que, juntos, representam três quartos de todas as entidades 

de acolhimento. Contrariamente ao programa de requerentes de asilo no âmbito dos regimes da UE, a 

integração dos requerentes de asilo espontâneos depende das instituições públicas portuguesas e é 

coordenada pelo Instituto de Segurança Social (ISS). 
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Os requerentes de asilo espontâneos também estão dispersos por todo o país, mas não beneficiam do apoio de 

uma entidade de acolhimento. Além disso, não existem medidas específicas de integração direcionadas para 

elas. Em vez disso, o escritório local do ISS direciona-os para os serviços públicos existentes (como os centros 

de emprego locais) e para os programas de integração dos migrantes (como as classes de língua portuguesa 

para imigrantes). Portugal é um dos poucos países da OCDE em que todos os requerentes de asilo podem 

aceder ao mercado de trabalho já dentro de um mês após a chegada.  Os requerentes de asilo também não 

enfrentam restrições geográficas, setoriais ou profissionais no mercado de trabalho. No entanto, o acesso aos 

serviços públicos e ao mercado de trabalho dos requerentes de asilo está condicionado à autorização de 

residência temporária válida (ARP). Esta licença é inicialmente válida por seis meses e deve ser renovada até 

que haja uma decisão final sobre o pedido de asilo. 

  

Na prática, os requerentes de asilo podem ter de renovar o seu ARP várias vezes devido ao longo 

processamento dos pedidos de asilo. As renovações de ARPs são feitas nos escritórios locais do Serviço de 

Imigração e Fronteiras (SEF) e há uma ampla heterogeneidade na duração do processamento em todos os 

escritórios regionais. Isto afeta o acesso dos requerentes de asilo aos cuidados de saúde, ao emprego e ao apoio 

à subsistência. Além destes obstáculos administrativos, os requerentes de asilo e os refugiados enfrentam três 

grandes desafios na preparação para entrar no mercado de trabalho português: aprender a língua, obter as suas 

credenciais reconhecidas e validar as suas competências. Existe um programa de aprendizagem da língua 

portuguesa que está livremente disponível para todos os migrantes – incluindo requerentes de asilo. No entanto, 

requer um número mínimo de participantes para abrir um curso. Uma vez que os requerentes de asilo e os 

refugiados estão dispersos por todo o país, isto implica que, muitas vezes, há poucos participantes para abrir 

uma aula de línguas. No âmbito dos regimes da UE, o ACM encontrou soluções alternativas, como o 

desenvolvimento de uma plataforma online para aprender português ou a criação de novas parcerias para o 

ensino de línguas. Foram implementados vários programas e iniciativas para combinar os requerentes de asilo 

e os refugiados com oportunidades de emprego. 

A ACM lançou em 2018 uma plataforma de pesquisa de emprego online direcionada aos refugiados e adaptou 

os seus programas existentes à recente vaga de requerentes de asilo, como um empreendedorismo e um 

programa de mentoria.  

 

 

 

4.2. PRÁTICAS 

Em Portugal, tal como na maioria dos países da OCDE, os requerentes de asilo têm acesso imediato a 

cuidados de saúde, alojamento e apoio à subsistência. Abaixo veremos algumas especificidades do 

acolhimento de requerentes de asilo em Portugal no que diz respeito a estes serviços.  

 

Saúde 

Os requerentes de asilo e os refugiados têm acesso total ao SNS e estão isentos do pagamento das taxas 

de utilização. Tal como noutros países da OCDE, a principal barreira aos cuidados de saúde é a linguística 
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e, em alguns casos, a cultura. Para ultrapassar a barreira linguística, o ACM contratou tradutores árabes, 

farsi e tigrinya para o seu Serviço de Tradução Telefónica (TTS). O TTS foi criado em 2006 e pode ser 

utilizado no local se houver um tradutor disponível, ou por marcação pré-reservada. 

Os prestadores de serviços médicos podem utilizar o TTS mas, contrariamente ao serviço de tradução e 

interpretação telefônico australiano, não beneficiam de uma linha prioritária.  A saúde mental é uma 

preocupação específica e principal para a saúde dos requerentes de asilo e dos refugiados.  A nível 

nacional, não existe uma disposição especial para as questões de saúde mental destinadas a requerentes 

de asilo e refugiados. Nos últimos dois anos, foram implementadas algumas iniciativas em pequena escala. 

Por exemplo, em Lisboa, no Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados (Centro de Acolhimento 

para Refugiados), o encontro com um psicólogo faz parte da rotina de acolhimento. 

 

O encontro com um psicólogo como parte da rotina de recepção é um exemplo de boas práticas nos países 

da OCDE, pois permite o rastreio precoce de problemas de saúde mental - evitando a escalada de 

problemas não tratados, e contribui para desestigmatizar os cuidados de saúde mental. Como prestar tais 

cuidados num ambiente descentralizado continua a ser um desafio. Uma iniciativa recente para abordar 

esta questão foi a criação, em 2016, de um protocolo entre a ACM e a Ordem Profissional Da Psicóloga 

Portuguesa. Este protocolo criou uma rede de psicólogos dispostos a apoiar o ACM e a acolher entidades 

numa base de necessidades no contexto dos regimes da UE.  

 

Acomodação 

Ao contrário de vários outros países da OCDE, os requerentes de asilo não aguardam a decisão sobre o 

seu pedido de asilo nos centros de acolhimento. Os requerentes de asilo espontâneos podem permanecer 

no centro de acolhimento da RCP, a RCA, enquanto aguardam a decisão sobre a admissibilidade do seu 

pedido e a subsequente transferência do seu processo para o ISS ou para a SCML. A duração média da 

estadia é de aproximadamente 90 dias.  

 

 
O SEF demora, em média, 45 dias a tomar uma decisão sobre a admissibilidade do pedido de asilo. 

No entanto, pode demorar mais um mês até que o comité diretor liderado pelo ISS se reúna e decida sobre o 

programa de integração adaptado e o requerente de asilo saia efetivamente do centro de acolhimento e passe 

para o alojamento privado. O CAR tem uma capacidade de 52 lugares. Tem sido altamente subscrito nos 

últimos anos. Para resolver o constrangimento de capacidade da RCA, um novo centro de acolhimento de RCP, 

Car II, abriu em dezembro de 2018 com uma capacidade de 90 lugares. 

Os requerentes de asilo que chegam a Portugal através dos regimes da UE vão diretamente para habitação 

privada que é organizada e financiada durante a duração do programa de integração, pela entidade de 

acolhimento.  Uma exceção é a receção de requerentes de asilo acolhidos pela Câmara Municipal de Lisboa. 

O Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados (Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados) 

com capacidade para 26 vagas abriu em fevereiro de 2016 para prestar acolhimento transitório aos requerentes 
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de asilo realojados. Em contrapartida, os requerentes de asilo espontâneos precisam de encontrar alojamento 

privado e de o pagar do apoio à subsistência.  

 

 

 

Suporte de Subsistência 

 

Os requerentes de asilo dos dois canais de migração humanitária e nas diferentes fases do processo de 

asilo beneficiam de diferentes apoios financeiros e em espécie. Isto aumenta a complexidade do sistema 

de integração em vigor. O Conselho Português para os Refugiados (CPR) apoia os requerentes de asilo 

espontâneos à chegada e antes que o Instituto de Segurança Social (ISS) assuma a sua integração. O 

subsídio de vida é de 150€ por pessoa e de 50 a 75€ por criança, dependendo da idade da criança. O CPR 

disponibiliza ainda habitação, roupas em segunda mão e comida com o apoio da ONG Food Bank (Ajuda 

Alimentar). Uma vez que os requerentes de asilo espontâneos iniciem o seu programa de integração 

individual decidido pelo comité diretor liderado pelo ISS, têm direito a um subsídio de vida diferente.  O 

abono é superior ao previsto pelo CPR (269€ para o cabeça de família, 202€ por adulto adicional, 75€ por 

criança), no entanto destina-se a cobrir todas as despesas, incluindo habitação. 

O subsídio de vida dos requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da UE é semelhante ao dos requerentes 

de asilo espontâneos, enquanto inicialmente são apoiados pelo RCP (150€ para o chefe do agregado 

familiar, 107,5€ por adulto adicional, 75€ por criança). As entidades de acolhimento também fornecem 

habitação, incluindo serviços públicos, e em muitos casos para ajuda em espécie através de ONG locais.  

Por exemplo, a Cruz Vermelha Portuguesa usa os seus bancos de alimentos e roupas para complementar 

o apoio aos requerentes de asilo e aos refugiados que acolhe. Uma vez que os requerentes de asilo 

espontâneos recebem proteção internacional, passam a ter os mesmos benefícios que os nacionais. No 

caso dos requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da UE, esta transição ocorre no final do programa de 

integração de 18 a 24 meses, e não quando recebem o estatuto de refugiado ou a proteção subsidiária. 

 
Aprender a língua do país anfitrião  

 

Portugal é um dos países da OCDE em que os requerentes de asilo têm acesso às aulas portuguesas 

praticamente à chegada. Os requerentes de asilo espontâneos têm primeiro acesso às aulas ministradas por 

voluntários no centro de acolhimento da RCP. Uma vez que o seu pedido de asilo seja considerado admissível 

e recebam a autorização de residência temporária (ARP), têm direito a aulas portuguesas oferecidas a todos os 

imigrantes em Portugal pelo IEFP através do programa Português Para Todos (PPT). Não há aulas específicas 

de línguas para refugiados. Os requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da UE têm frequentemente acesso 

às classes portuguesas organizadas pela sua entidade de acolhimento, para além do seu direito ao PPT. Com 

efeito, a formação linguística insere-se nos compromissos assumidos pela entidade de acolhimento durante a 

duração do programa de integração. O tipo de formação linguística fornecida é deixado à discrição da entidade 
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de acolhimento. 

 

Em alguns casos, os requerentes de asilo inscrevem-se nas classes PPT e, noutros casos, participam em 

formação não formais, fornecida principalmente por voluntários. A participação nas classes portuguesas do 

programa PPT é voluntária e gratuita. Os cursos seguem o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas e visam os termos A2 (utilizador básico) e B2 (utilizador independente). Além disso, a oferta 

linguística é limitada. Existem alguns cursos técnicos portugueses disponíveis para os sectores do retalho, 

hotelaria, beleza e construção civil, com uma duração total de 25 horas, bem como um programa de literacia 

não formal dirigido a indivíduos com pouca ou nenhuma escolaridade.  

 

O reconhecimento das qualificações estrangeiras é mais difícil para os refugiados do que para outros migrantes.  

Portugal ratificou a Convenção de Reconhecimento de Lisboa que estabelece o direito a uma avaliação do 

ensino superior obtida num dos países signatários ou detida por refugiados. No entanto, a maioria dos países 

de origem dos requerentes de asilo não são signatários da convenção. 

 

Além disso, não existe um processo estabelecido em Portugal para o reconhecimento das qualificações quando 

os migrantes não podem apresentar os seus diplomas originais. Trata-se de uma grande limitação para os 

refugiados que, em muitos casos, não dispõem de documentos para provar as suas qualificações.  As 

dificuldades em reconhecer as credenciais estrangeiras afetam uma parte maior dos requerentes de asilo e 

refugiados espontâneos do que os requerentes de asilo e os refugiados que chegaram até agora através dos 

regimes da UE, dada a sua maior realização educacional.  

 

 

 

A baixa realização educativa dos requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da UE não significa que estes 

indivíduos trabalhem principalmente em profissões pouco qualificadas. De facto, de acordo com os dados 

recolhidos pelo NAIR sobre os títulos de emprego dos requerentes de asilo no país de origem, cerca de um 

terço dos homens que trabalhavam no país de origem trabalhavam em profissões qualificadas, como alfaiate, 

mecânico, canalizador ou barbeiro. Trata-se de competências na procura em Portugal – como noutros países 

da OCDE – que podem ser avaliadas e certificadas sem necessidade de qualificações formais.  

Os programas de reconhecimento da aprendizagem prévia certificam as competências adquiridas através de 

uma aprendizagem informal e não formal, como acontece frequentemente com os requerentes de asilo e os 

refugiados. Em muitos países da OCDE, esses programas existem, mas não são frequentemente utilizados por 

imigrantes, particularmente não por refugiados. Em Portugal, existe uma rede de centros de avaliação de 

qualificações (Centros Qualifica). A rede é gerida pela Agência Nacional para as Qualificações e Ensino 

Profissional, a filial do IEFP que avalia e certifica competências e oferece ofertas de pontes para o final do 

ensino secundário e formação profissional.  
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4.3. PROJECTO 

Interação para a Inclusão 

01.05.2020 - 31.12.2022  

Este Projeto visa promover a formação de candidatos e beneficiários de proteção internacional através do 

desenvolvimento de ações integradas de ensino-aprendizagem do português como língua estrangeira e 

familiarização dos códigos socioculturais da sociedade portuguesa.  

Os seus objetivos específicos são:   

• Promover a aquisição e desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas em português.  

• Promover a aquisição de competências de leitura e escrita, apoiando o processo de alfabetização. 

• Estimular o desenvolvimento da linguagem e das competências comunicativas através de métodos e 

estratégias de ensino não formais.  

• Consolidar o método de alfabetização, com base na metodologia criada e implementada pelo CPR através 

da edição atualizada de um Caderno da Pedagógica Literacia Records.  

• Sistematizar as estratégias utilizadas no desenvolvimento da componente sociocultural no campo do 

ensino-aprendizagem da PLE no RCP através de uma publicação para divulgação a organizações 

semelhantes. 

 

Step 1: Welcome! 01.02.2020 - 31.12.2022  

Este projeto visa contribuir para aumentar e melhorar a capacidade de alojamento do sistema nacional de 

acolhimento através da criação de novos equipamentos para o acolhimento de candidatos à proteção 

internacional (com capacidade entre 80 a 150 beneficiários a cada quatro meses).  

O elemento inovador deste projeto será a implementação de um projeto para um equipamento de acolhimento 

baseado nos seguintes conceitos-chave:  

 – Sustentável (dar prioridade à sustentabilidade, proteger o ambiente, promover a eficiência na utilização dos 

recursos energéticos e apoiar a transição para uma economia de baixo carbono, bem como garantir padrões de 

acessibilidade e inclusão).  

– Participação (que, além de responder às exigências do programa de ocupação, incorpora um conjunto de 

inputs, tanto nos seus utilizadores, como nas entidades públicas e privadas envolvidas no processo). 

– Saúde (prestando especial atenção e reforço na defesa da saúde pública na coabitação comunitária transitória, 

nas suas dimensões de eficiência física e mental e tendo em conta a vulnerabilidade particular destes grupos, 

mas também a sua adaptabilidade e resiliência).  

 

e-CPR: proximidade – conhecimentos – práticas 01.05.2020 - 31.08.2022 
A situação internacional de emergência de saúde pública derivada da pandemia de coronavírus covid-19 teve 

um possível impacto negativo no acolhimento e integração dos candidatos à proteção internacional e 

refugiados pela sociedade de acolhimento e pela população em geral (por exemplo, discriminação e 
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estereótipos associados não só à sua nacionalidade, mas também ao seu estatuto jurídico em Portugal).  

 

Vivemos atualmente num tempo de incerteza, ao qual todos tivemos de nos adaptar e reorganizar as nossas 

vidas perante uma situação excecional. Isto coloca-nos novos desafios, nomeadamente no que se refere aos 

serviços que o Conselho Português para os Refugiados (PrC) oferece aos candidatos à proteção internacional 

e à forma como esses serviços são prestados.  

Este projeto visa, por conseguinte, neste contexto específico, readaptar e tomar medidas especiais para poder 

continuar a apoiar eficazmente o acolhimento e a integração dos beneficiários do Conselho Português para os 

Refugiados (RCP), com os seguintes objetivos:  

 

• Assegurar o envolvimento dos intervenientes locais na promoção da integração de candidatos e beneficiários 

da proteção internacional e refugiados realojados, através da sua formação e melhoria contínua através da 

divulgação de novos recursos técnico-pedagógicos de apoio e boas práticas de trabalho com esta população. 

 

 

• Melhorar/reforçar o sistema nacional de acolhimento através da divulgação e transferência de boas práticas 

tecnológicas pioneiras e inovadoras desenvolvidas e testadas pelo RCP ao longo dos anos (nomeadamente 

através de técnicos de formação para a utilização e divulgação da plataforma online de sensibilização e cursos 

de língua estrangeira portuguesa).  

• Proporcionar formação para apoiar e acompanhar profissionais das autarquias locais e de outras autarquias 

locais para desenvolver serviços mais eficazes de apoio à integração duradoura desta população na sociedade 

portuguesa (através da criação de um Curso de Português de língua estrangeira online, a ser divulgado aos 

professores portugueses que o utilizarão para que os refugiados possam aprender português em qualquer lugar 

através da utilização de um curso de língua estrangeira online, a ser divulgado aos professores portugueses que 

o utilizarão para que os refugiados possam aprender português em qualquer lugar através da utilização de um 

curso de língua estrangeira na plataforma online).  

• Impulsionar uma rede de excelentes autarquias locais no apoio ao acolhimento e integração de candidatos e 

beneficiários de proteção internacional e refugiados realojados. 

  • Promover o diálogo intercultural e a coesão social nos territórios onde os candidatos à proteção internacional 

e os refugiados foram acolhidos, no contexto dos compromissos assumidos pelo Governo português, com vista 

à prevenção e combate à discriminação em razão da nacionalidade e da história da migração do público-alvo.  

 

READY-SET-GO 01.05.2020 - 31.12.2022 

 

O Projeto "Ready-Set-Go" tem como objetivo apoiar a integração socioprofissional de jovens menores 

não acompanhados (MNA) que chegam a Portugal e iniciam apoio com o Conselho Português para os 

Refugiados (CPR). Este projeto baseia-se em três pilares: 
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• "Ready"(Pronto) - Capacitação da Juventude  

• "SET" - Criação de uma Troca de Parceiros empresariais  

• "Go" – Realização 

 

Acreditamos que este projeto é essencial porque se centrará num dos momentos mais importantes da vida 

destes jovens: a transição para a idade adulta e consequente autonomia da vida.  

 

 

 
Na primeira fase de estudo, tentaremos perceber quais são as dificuldades e os medos. Serão realizadas classes 

de língua portuguesa, uma ferramenta essencial para a sua integração. Ações de formação adequadas para os 

jovens e workshops de aprendizagem, bem como o incentivo às suas competências empresariais, 

proporcionando-lhes os instrumentos básicos para que possam estar preparados para os desafios do mercado 

de trabalho. Serão realizadas visitas a centros de formação, empresas, eventos de promoção do emprego e 

outras atividades, a fim de assegurar um primeiro contacto com a realidade do mercado de trabalho em 

Portugal.  

A segunda e terceira fases passam depois pela criação de uma bolsa de estudos de entidades parceiras sensíveis 

à questão dos jovens refugiados em Portugal.  

O objetivo é promover uma cultura empresarial de apoio à integração de refugiados em Portugal, sensibilizando 

a sociedade de acolhimento para a integração destes jovens na comunidade envolvente e garantindo o acesso 

às oportunidades que muitas vezes são esquecidas.  

Acreditamos que este projeto terá um impacto social a vários níveis, desde o outcenter no desenvolvimento de 

competências socioculturais e interculturais dos jovens que lhes permitam entrar no mercado de trabalho do 

país de acolhimento e consequente autonomia. 

4.4. POLITICAS 

 

A política de integração dos migrantes em Portugal  

 

Em Portugal, todos os migrantes, independentemente da categoria de migração, beneficiam de uma série 

de serviços de integração oferecidos pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM). Estes serviços 

são oferecidos a pedido. Os Centros Nacionais de Apoio aos Migrantes (CNAIM) ilustram esta abordagem 

a pedido. Os centros são lojas únicas para serviços de integração que operam em Lisboa, Porto e Faro. Os 

migrantes vão aos centros para se reunirem, por exemplo, com representantes do Ministério da Educação, 

do Ministério da Saúde, do Serviço de Imigração e Fronteiras ou da Inspeção-Geral do Trabalho, de acordo 

com as suas necessidades individuais. Além disso, a ACM desenvolveu medidas de integração em 

diferentes áreas, que estão à disposição de todos os migrantes.Um dos principais exemplos é o Programa 
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da Língua Portuguesa (Português para Todos, PPT) oferecido pela ACM em conjunto com o Instituto 

Português do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Outras medidas incluem uma linha de tradução 

telefónica e programas de apoio ao emprego e ao autoemprego. Embora os requerentes de asilo e os 

refugiados possam utilizar estes serviços, não são o seu principal alvo, dado o número muito reduzido de 

migrantes humanitários no país.  No entanto, desde 2016, a ACM tem feito algumas alterações na oferta 

de serviços para os adaptar às necessidades dos requerentes de asilo e dos refugiados.  

 
Por exemplo, o ACM adaptou o seu programa de empreendedorismo aos refugiados oferecendo o curso em 

árabe. Paralelamente a estes serviços de integração, existe um sistema de integração para requerentes de asilo 

e refugiados. Desde a participação de Portugal nos regimes da UE em 2015,  este sistema de integração foi 

composto por dois sistemas paralelos de acolhimento e integração, o sistema já existente para requerentes de 

asilo espontâneo e um novo sistema para os requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da UE.  

O sistema de acolhimento e integração dos requerentes de asilo das duas principais vias humanitárias:  

 

 

 
 

Os principais intervenientes no acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados: O Serviço 

de Imigração e Fronteiras (SEF – Imagem 2 abaixo), uma agência do Ministério do Interior, é responsável 

pelo processamento e decisão sobre os pedidos de asilo. O SEF é também membro do comité de direção para 

a integração de requerentes de asilo espontâneos e refugiados. O SEF comunica com o RCP sempre que for 

apresentado um novo pedido de asilo, a fim de garantir que o requerente de asilo beneficie dos serviços de 

aconselhamento jurídico e de acolhimento da RCP.   
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O SEF é também responsável pela deslocação de requerentes de asilo e refugiados para Portugal no âmbito da 

deslocalização e realojamento. 

 
O Conselho Português para os Refugiados (CPR – Imagem 3 abaixo) é uma ONG criada no início da 

década de 1990. É um parceiro operacional do ACNUR em Portugal. Um papel principal do RCP é oferecer 

aconselhamento jurídico aos requerentes de asilo espontâneos. O RCP acolhe requerentes de asilo no seu centro 

de acolhimento à chegada a Portugal e presta os primeiros serviços de integração. 

É também uma entidade de acolhimento nos regimes da UE em parceria com os municípios, acolhendo quase 

um quarto dos requerentes de asilo realojados. O RCP também desempenha um papel na sensibilização da 

opinião pública para as questões ligadas aos refugiados e é responsável pelo relatório da Base de Dados de 

Informação sobre Asilo (AIDA) de Portugal, coordenado pelo Conselho Europeu para os Refugiados e 

Exilados (ECRE).  

 

 

 
O Alto Comissariado para as Migrações (ACM – Imagem 4) é o órgão governamental responsável pela 

integração dos migrantes. Gere as CNAIMs e CLAIMs, centros de balcão único onde os migrantes podem 

aceder a diferentes serviços, como os prestados pelo SEF, pelo ISS, pelo Ministério da Educação ou pela 

Autoridade para as Condições de Trabalho.  

 

 

 
A ACM alargou todos os seus serviços e programas de integração desde 2016, incluindo também os 
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requerentes de asilo e os refugiados como populações-alvo. Em 2016, a ACM criou uma nova divisão, a 

Unidade de Apoio à Integração de Refugiados (NAIR), que coordena o programa de integração descentralizada 

para requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da UE. Em particular, o NAIR é  responsável pelo jogo entre 

os requerentes de asilo e as entidades de acolhimento. Também faz visitas de acompanhamento e recolhe dados 

das entidades de acolhimento.  

 

 

 

Além disso, o NAIR organiza reuniões regionais para que as entidades de acolhimento possam partilhar as 

melhores práticas e reunir-se com representantes das principais instituições governamentais envolvidas na 

integração de refugiados. Finalmente, parte da missão da ACM é contribuir para a sensibilização da opinião 

pública para os temas da imigração e dos refugiados.  

 

O Instituto de Segurança Social (ISS – Imagem 5 abaixo) lidera o comité de direção para o acolhimento e 

integração de requerentes de asilo espontâneos. É responsável pelo acompanhamento da integração dos 

requerentes de asilo fora da zona de Lisboa através dos seus escritórios locais. Também segue-se os requerentes 

de asilo a quem foi concedido o estatuto de refugiado e a proteção subsidiária se necessitarem de assistência 

social. O ISS é também membro do Grupo de Trabalho para a Agenda Europeia para as Migrações e é 

responsável pela eliminação progressiva do período de integração dos requerentes de asilo no âmbito dos 

regimes da UE. Isto implica que o ISS se reúna com os participantes do programa de integração nos últimos 

seis meses do programa para determinar se necessitam de assistência social no final do programa e, em caso 

afirmativo, para assegurar a transição entre programas. 

 

 

  
 

 

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP – Imagem 6 abaixo) é o instituto público português 

responsável pelo reconhecimento de competências para profissões técnicas, baixas e médias qualificadas, e de 

formação profissional e profissional.   
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É também responsável pela formação em língua portuguesa através do programa "Português para todos, 

PPT"). 

 

A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR – imagem 7 abaixo) é uma plataforma de organizações da 

sociedade civil criadas no outono de 2015 para ajudar os migrantes que procuram proteção internacional. Mais 

de 300 instituições são membros da PAR. Estas incluem ONG, associações, fundações, universidades e 

escolas, entre outras. Uma atividade principal do PAR é o PAR. Programa Famílias através do qual acolheu 

mais de um terço dos requerentes de asilo que chegaram a Portugal entre 2016 e 2021 através dos regimes da 

UE. Entidades de acolhimento membros da PAR comprometem-se a prestar apoio a famílias 

realojadas/realojadas ao longo das mesmas dimensões que outras entidades de hospedagem (habitação, saúde, 

educação, formação linguística e trabalho). As entidades PAR comprometem-se a 24 meses de apoio em vez 

dos habituais 18 meses e acolhem exclusivamente famílias com crianças.  

 

 

 
 

 

O Serviço Jesuíta Português para os Refugiados (JRS – Imagem 8 abaixo) é responsável pela coordenação 

entre entidades do PAR. O PAR também oferece apoio às entidades de acolhimento através da organização de 

reuniões entre entidades de acolhimento ou através da formação. Tem também um papel ativo nos meios de 

comunicação social para sensibilizar a opinião pública para as questões dos refugiados. O Serviço Jesuíta aos 

Refugiados (JRS) desempenha um papel em várias dimensões da receção e integração das diferentes faixas 

dos requerentes de asilo. O JRS é um membro fundador do PAR. 
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O JRS é responsável pela coordenação e prestação de formação às entidades de acolhimento do PAR, bem 

como pela recolha de dados e monitorização do processo de integração. O CCI integrou também o comité de 

direção para a integração de requerentes de asilo espontâneos em 2014. Além disso, oferece aconselhamento 

profissional e de formação e apoio aos refugiados e requerentes de asilo. Entidades de acolhimento em todo o 

país participam no programa de integração descentralizada para requerentes de asilo ao abrigo dos regimes da 

UE. Os principais intervenientes são os municípios (autónomos ou embora o PAR), AS ONG e Fundações. As 

maiores ONG que acolhem requerentes de asilo foram o CPR, a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) 

e a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). 

 

A UMP e a CVP estão em posição privilegiada para acolher requerentes de asilo no programa descentralizado. 

Com efeito, estas duas ONG dispõem de uma rede de escritórios locais espalhados por todo o país e utilizam 

os seus programas, recursos e atividades existentes para complementar a ajuda prestada aos requerentes de 

asilo.  

 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) é a maior e mais antiga instituição de caridade portuguesa. 

É supervisionado pelo governo português. A SCML é responsável pelo apoio à integração aos requerentes de 

asilo espontâneos que vivem na zona de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52        
 
 

 
 

 

5. BELGICA 

5.1. MÉTODOS 

A Bélgica é um Estado Federal com competências distribuídas por regiões. Desde a década de 1980, a 

maioria das questões de integração têm sido geridas pelas comunidades linguísticas do país: francófona, 

alemã ou flamenga. Estabeleceram prioridades para determinados períodos e estabeleceram programas 

de integração para os recém-chegados nacionais de países terceiros (TCNs). No entanto, o governo 

nacional continua a organizar vários programas de integração, principalmente em apoio das políticas 

regionais.  

Estratégia de Integração  

 

Para integrar ou promover a inclusão destas populações migrantes, os governos regionais  criaram juntos 

11 planos de integração: 1 em Bruxelas, 7 na Flandres e 3 na Valónia.  

A Valónia foi a primeira a emitir um decreto que estabeleceu prioridades de integração em 1996 durante 

13 anos, seguido de um segundo decreto. Ambos foram concebidos pela direção-geral das Autarquias 

Locais e dos Assuntos Sociais e implementados pelos Centros Regionais de Integração e através de 

iniciativas locais levadas a cabo por serviços públicos ou ONG. As três principais áreas prioritárias são:  

• coesão social dentro de uma sociedade intercultural  

• acesso igual aos serviços  

• participação social e económica  

 

O terceiro decreto (2014) organiza a integração de nacionais de países terceiros em torno de um programa 

de integração recém-introduzido (Parcours d'intégration) que inclui 120 horas de formação em língua 

francesa, 20 horas de formação em cidadania e orientação profissional. O programa tornou-se obrigatório 

para os recém-chegados em 2016. 

 

O Ministério do Interior flamengo foi o segundo a conceber uma estratégia de integração em 2004.  Os 

gabinetes de acolhimento locais implementaram o documento quinqueal e organizaram o primeiro 

programa de integração obrigatória da Bélgica com quatro prioridades:  

• orientação social, incluindo valores e normas  

• cidadania ativa, incluindo direitos e deveres  

• Holandês como segunda língua  

• Emprego 

 
Seguiram-se outros planos, incluindo o dossier "Política de Integração e Integração Cívica", que abrange 2014 

- 2019. O Ministério do Interior flamengo também o desenhou. Ainda assim, foi implementado por vários 
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intervenientes e a diferentes níveis de governo: a agência regional para a integração (cívica), as organizações 

locais de aprendizagem de línguas e os escritórios de recepção. As três principais áreas prioritárias são:  

• lutar contra a divisão étnica e a fraca realização educacional dos TCNs  

• melhorar a igualdade de acesso aos serviços  

• aumentar o conhecimento do holandês como segunda língua  

 

Bruxelas, região da capital, tem uma estratégia de integração de migrantes desde 2017. A Ordem, aprovada 

em abril de 2017, foi desenhada pela Comissão da Comunidade Comum e deverá ser implementada pelos 

serviços de acolhimento BON, VIA e Bapa. A estratégia organiza um programa de integração obrigatória com 

as três principais prioridades:  

• formação em cidadania  

• Francês ou Holandês como segunda língua  

• participação social e económica  

 

No entanto, dado que Bruxelas acolhe as comunidades flamengas e francófonas, a legislação de Bruxelas e as 

comunidades flamengas e francófonas coexistem em Bruxelas.  Isto significa que os programas de integração 

flamenga e valónia permanecerão voluntários em Bruxelas até que as três autoridades tenham assinado um 

acordo para a execução da Ordem de abril de 2017, o que tornaria os programas obrigatórios para os recém-

chegados de países terceiros.  

5.2. PRÁTICAS  

 

Programa de Integração 

Em teoria, os estrangeiros recém-chegados não comunitários devem seguir programas de integração 

obrigatória nas três regiões. Na prática, continua a ser voluntário em Bruxelas por razões administrativas 

acima explicadas.  

Os programas incluem:  

● cursos de línguas  

● educação cívica  

● formação profissional  

 

 
 

 

Avaliação  

Nem os Programas de Integração nem as Estratégias de Integração são oficialmente avaliados.  No entanto, o 

Centro de Coesão Social de Bruxelas realizou uma avaliação nacional das viagens de integração de migrantes 
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em março de 2016 e publicou relatórios locais em 2016 e 2017. O governo da Valónia está atualmente a analisar 

um relatório de avaliação. 

 

 

Autoridades públicas  

A nível federal, o Secretário de Estado do Asilo e das Migrações, sob o Ministério do Interior, lidera a 

governação da integração de migrantes. Nesta estrutura, o Gabinete de Imigração concede acesso ao território 

belga, bem como autorizações de residência. O Gabinete do Comissário-Geral para os Refugiados e Apátridas 

avalia os pedidos de asilo e emite decisões de asilo, enquanto a Agência Federal para o Acolhimento de 

Requerentes de Asilo é responsável pelo seu acolhimento e integração precoce.  

 

Há também três autoridades regionais encarregadas da integração na Bélgica. Na Flandres, é a Agência para a 

Integração Cívica, que também analisa as estatísticas de integração e organiza cursos de línguas e orientação 

sócio-profissional. A integração é da responsabilidade da direção-geral das Autarquias Locais e dos Assuntos 

Sociais da Valónia e da Comissão da Comunidade Francesa em Bruxelas. Além disso, as autoridades locais 

estão envolvidas em todos os programas de integração, nomeadamente na conceção de cursos de cidadania e 

línguas. Em alguns casos, estão também envolvidos na seleção de projetos a financiar no âmbito da estratégia 

de integração.  

 

Sociedade civil  

O Comité Consultivo para os Estrangeiros é o órgão consultivo da Bélgica para a integração. É constituída por 

21 indivíduos, alguns dos quais são representantes de ONG.  

Financiamento  

Organizações sem fins lucrativos e autoridades locais podem candidatar-se ao financiamento através de vários 

fundos da UE. Além disso, são disponibilizados fundos nacionais, regionais e privados para prestadores de 

serviços e outras partes interessadas para melhor integrarem a população migrante. 

 

 

5.3. PROJECTOS 

 

 
Presta assistência essencial à inclusão dos refugiados que chegam à Bélgica, acompanhando-os 

individualmente para recomeçarem e viverem de forma independente. 
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O projeto surgiu espontaneamente no outono de 2015, por iniciativa de um grupo de voluntários do 

Parlamento Europeu, chocados com o facto de centenas de famílias que procuram asilo terem sido 

obrigadas a passar noites frias lá fora. À medida que novas pessoas aderiram ao projeto, a RANA reúne 

hoje dezenas de cidadãos motivados da Bélgica, da Europa e não só. RANA tem sido registado junto das 

autoridades belgas como uma organização sem fins lucrativos (ASBL) desde julho de 2016.  

Se a abordagem original da RANA foi a procura de abrigos de emergência em hotéis e casas, também 

recolheu doações de roupa ou comida. Mas desde então, as necessidades evoluíram, e a RANA também!  

Hoje, as nossas actividades fazem parte a longo prazo: ajudar os refugiados a integrarem-se nesta nova 

sociedade que se tornará deles e das suas famílias. Compreendendo as suas necessidades, acompanhamo-

las individualmente nos seus procedimentos administrativos, médicos, profissionais ou linguísticos, desde 

a investigação da habitação à orientação acadêmica. Mas RANA é, acima de tudo, apoio moral e 

psicológico para que estas pessoas não se sintam sozinhas.  

 

BUDDY 

O projeto «Buddy» é o pilar central da RANA. É um sistema de patrocínio que funciona com base no 

indivíduo que acompanha um refugiado por um voluntário da RANA. Os refugiados são acompanhados 

na sua busca por cursos de habitação ou de línguas, nos seus procedimentos administrativos,  a sua 

inscrição na escola para crianças pequenas ou na universidade para crianças mais velhas, e os seus esforços 

para encontrar um emprego ou para tomar um café e conversar um pouco! O objetivo é, como e quando, 

sentirem-se o mais independentes possível. No entanto, autonomia não significa solidão: concebemos 

RANA  como uma grande família, onde todos encontram o seu lugar. É por isso que encorajamos os 

refugiados que foram ajudados a tornarem-se patrocinadores assim que se sentirem prontos. 

 
PASSEIOS CULTURAIS 

 

A RANA está também a desenhar um programa de passeios culturais, reunindo refugiados, voluntários e 

pessoas que querem juntar-se à aventura e conhecer pessoas. Estes passeios são momentos únicos de troca e 

partilha, fazendo RANA a grande família em que se tornou. São uma oportunidade para aqueles que fugiram 

dos seus países e, por vezes, vivem durante vários meses de necessidade. Deixar este ambiente diário para um 

momento amigável no cinema, no museu ou visitar a herança belga.  

EVENTOS  

Os membros da RANA estão convencidos da riqueza de uma sociedade plural, marcada pelo diálogo e 

pelo intercâmbio, onde todos encontram um lugar onde podem desempenhar um papel. É a esta imagem 

que a família RANA foi criada e é essa riqueza que deseja promover. Para tal, a RANA organiza 

periodicamente eventos culturais, misturando música, dança e outras disciplinas artísticas, muitas vezes 

acompanhadas pela descoberta de riquezas culinárias de outros países. Os refugiados que a RANA 
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acompanha participam ativamente na organização destes eventos.  

 

O RWAN é uma iniciativa liderada por Lama Jaghjougha, um refugiado sírio residente na Bélgica, e foi 

lançada em 2018. A iniciativa resulta de uma forte acreditação no direito à educação de todas as mulheres 

e na ajuda às mulheres refugiadas e imigrantes a envolverem-se nas sociedades através da procura de 

trabalho e de estágios.  

A RWAN tem como missão ajudar as mulheres refugiadas e imigrantes a terem acesso à educação e a 

terem uma oportunidade profissional para se tornarem indivíduos produtivos na sociedade belga. 

  
Ajudamo-los a preparar-se para os novos desafios, baseando-se nas suas experiências passadas e fornecendo 

orientação sobre as novas ferramentas necessárias para um futuro mais brilhante. 

 

Curso de literacia digital 2021  

Os workshops anteriores da RWAN identificaram as necessidades dos participantes. Muitos participantes 

expressaram a sua necessidade de ter um curso digital básico, na sua língua materna. Porquê? A maioria nunca 

lidou com computadores nos seus países de origem, nem no país de acolhimento devido a barreiras linguísticas 

e dificuldade em registar-se, nem compreender. O COVID-19 tornou esta necessidade uma prioridade. Assim, 

como uma iniciativa destinada a apoiar migrantes e refugiados, direcionamos os nossos esforços para que os 

cursos de literacia informática abordassem as necessidades urgentes e desejadas. 50 mulheres inscreveram-se 

neste curso, e muitas mulheres ainda estão à espera para ingressar nos próximos cursos. O nosso curso de 

literacia digital inclui os seguintes passos de aprendizagem: 

• Aprenda as competências básicas na utilização de um computador e no tratamento de ficheiros e 

configurações.  

• Aprenda competências básicas relacionadas com o internet e pesquisas na Internet.  

• Aprenda a enviar e receber e-mails e correspondência e use o Google Drive.  

• Aprenda habilidades básicas para utilizar o Microsoft Word - PowerPoint.  
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Workshops de Acesso à Educação 2019 - 2020  

A Iniciativa RWAN organizou workshops de apoio às mulheres com formação em migrantes e refugiados na 

Bélgica. Convidamos representantes de várias universidades belgas a participarem, especialmente 

universidades com um gabinete de apoio aos refugiados. Pretendemos fornecer informações necessárias às 

mulheres que enfrentam dificuldades em candidatar-se a programas através das plataformas de candidatura das 

universidades.  

Explicamos as especializações oferecidas pela universidade, as condições de candidatura e o apoio de que 

dispõem para prosseguir os seus estudos. Várias universidades que oferecem programas especiais de apoio a 

refugiados e imigrantes na Bélgica, como a VUB e a ULB Antuérpia, juntaram-se a nós.  

Além disso, acolhemos kiron como uma solução alternativa. O "Open Higher Education for Refugees Kiron" 

permite o acesso ao ensino superior e a aprendizagem bem-sucedida dos refugiados através de soluções 

digitais. Kiron é uma solução incrível para aqueles que foram impedidos de começar a Universidade. Apenas 

duas das mulheres tiveram a experiência de estudar online através da plataforma COURSERA. Acreditamos 

que foi muito útil que a KIRON partilhasse o seu projeto no nosso workshop, especialmente porque a 

aprendizagem e-learning é essencial durante a pandemia COVID-19.  

 
Através dos nossos workshops, descobrimos que as mulheres precisavam de apoio para aceder à informação. 

A barreira linguística, a falta de competências digitais e a falta de contacto com a comunidade local 

aumentaram os obstáculos à realização dos seus estudos ou à expressão das suas necessidades. 

Os seguintes representantes universitários são aqueles que se juntaram a nós: 

1. Université libre de Bruxelles (ULB)  

2. Universidade de Antuérpia – Linguapolis  

3. Vrije Universiteit Brussel (VUB)  

4. Universidade Gent  

5. Universidade de Antuérpia – Opções de estudo e o projeto THEA  

6. Kiron Open Higher Education for Refugees  

 

Acesso às oficinas do mercado de trabalho 2019  

Muitas mulheres enfrentam dificuldades em entrar no mercado de trabalho, especialmente mulheres com 

formação de imigrantes ou refugiados. Muitas organizações prestam assistência para facilitar a sua entrada no 

mercado de trabalho, fornecendo as informações necessárias e as oportunidades disponíveis, bem como 

proporcionando diversas formações profissionais em francês e holandês. No entanto, devido às barreiras 

linguísticas, muitas mulheres ainda lutam. Durante os nossos workshops, ficámos a saber que os nossos 

participantes desconheciam o apoio que lhes é disponibilizado na sua comunidade. Portanto, ter um  tradutor 

na sua língua materna é essencial para que o apoio seja eficaz. A eliminação da barreira linguística apresenta 

informações claras e permite a oportunidade de perguntas. Além disso, todos os participantes tiveram a 

oportunidade de se comunicar diretamente com um delegado de cada uma destas organizações. As 

organizações beneficiam de trabalhar connosco porque tiveram a oportunidade de aprender sobre as 

necessidades e desejos directos desta população, avaliando lacunas nos serviços, compreendendo obstáculos. 
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A maioria das mulheres, especialmente as que têm formação em refugiados ou migrantes, enfrentam 

dificuldades no acesso à educação, ao trabalho e à integração devido à falta de literacia digital e de 

equipamentos. Estas questões são exacerbadas pelas barreiras linguísticas, especialmente porque a maioria dos 

sites das organizações só estão disponíveis nas duas línguas oficiais (holandês e francês).  

A participação da DLA Piper nos nossos workshops foi de grande interesse para os participantes. A DLA Piper 

apresentou a sessão "Conheça os seus direitos". Esta sessão teve como objetivo ensinar mulheres refugiadas e 

imigrantes sobre "O mercado de trabalho belga" e "Contratos e regulamentos específicos de emprego na 

Bélgica". Entre os temas abordados contam-se "onde procurar emprego?", "Como escrever o seu Currículo?", 

"como se preparar para uma entrevista?", "Que tipo de contrato de trabalho?", "rescisão de contratos de 

trabalho", e "subsídio de desemprego". 

 

 

 
 

Caritas Internacional  
Enquanto organização belga sem fins lucrativos para a solidariedade internacional, a Cáritas apoia as 
vítimas da violência, das catástrofes naturais e da pobreza. Existem três organizações da Cáritas na Bélgica 
que constituem a Cáritas na Bélgica (ou Cáritas Católica Bélgica).  
 
A Cáritas International Belgium é a organização responsável pela solidariedade internacional, incluindo 
ajuda, ajuda ao desenvolvimento e assistência aos migrantes e requerentes de asilo. É também o maior e 
operacional membro da Cáritas na Bélgica.  
A Cáritas Internacional de Bruxelas emprega cerca de 100 efetivos e 200 voluntários para a realização dos 
seus serviços e missão.  
A Católica Flandres (Cáritas Vlaanderen) e a Cáritas Católica na Bélgica francófona e germanófona 
são organizações regionais que, por um lado, lidam com questões temáticas relacionadas com a identidade, 
a pastoral, o trabalho voluntário e o combate à pobreza, e ao mesmo tempo reúnem diocesanos. 
Organizações da Cáritas, organizações de solidariedade (incluindo a Cáritas Internacional Bélgica), bem 
como outras federações de serviços sociais e de saúde (como hospitais, residências de idosos, centros de 
acolhimento de crianças e outros).  
A Cáritas apoia os migrantes oferecendo uma resposta humanitária e individualizada para todos durante 
o processo de migrantes utilizando:  
• Receção em pequena escala e apoio social aos requerentes de asilo.  
• Primeira linha de acolhimento para imigrantes  
• Apoio à integração dos refugiados  
• Apoio ao reagrupamento familiar  
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• Supervisão e apoio a menores estrangeiros não acompanhados  
• Auxílio ao regresso voluntário e à reintegração sustentável no país de origem  
• Visitas a centros de detenção 
 

 
Em 2016, em Bruxelas, um grupo de cidadãos locais reconheceu como era difícil para os recém-chegados, 

requerentes de asilo, refugiados, imigrantes ilegais, etc, conhecerem os nativos de Bruxelas. Não estar em 

contacto com nativos impede os recém-chegados de se sentirem plenamente integrados em Bruxelas e 

influenciam muito os fatores de inclusão, tais como:  

• Aprender e praticar línguas.  

• Descobrir a cidade e a sua cultura.  

• Oportunidades de emprego.  

• Moradia.  

• Desenvolvimento pessoal e autoestima.  

 

A SINGA é o facilitador de ligação entre os recém-chegados e os nativos de Bruxelas. Estas reuniões podem 

tomar as formas de um grupo de pessoas, duos ou colegas de quarto, fomentar oportunidades para os recém-

chegados, e enriquecer a sociedade com diversidade onde cada um e cada um encontra um lugar para 

desenvolver o seu potencial.  

 

A SINGA é uma comunidade profissional para artistas, atletas, estudantes, etc. É uma comunidade de seres 

humanos disposta a conhecer-se e a entender-se. A magia funciona rapidamente: novas amizades surgem, fim-

de-semana e após-trabalho organizam-se, batalhas são travadas por habitação e empregos encontrando, sessões 

de aprendizagem de línguas francesas ou árabes que estão sendo realizadas, receitas de culinária e culturas são 

partilhadas! Do encontro as pessoas vêm para a participação social assim incluir!  

 

Na SINGA, todos podem estar envolvidos. Pode ser um par de horas por ano ou semana. Você pode ter um 

quarto vazio ou quer dividir um jogo de futebol para jogar bateria? Antes que perceba, está a mudar a vida de 

novas pessoas.  
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EDUCAR e sensibilizar a sociedade de acolhimento sobre os ativos dos recém-chegados da Bélgica, mudar 

mentalidades para os requerentes de asilo, estereótipos e preconceitos. Em vez de caricaturar a questão da 

migração, a SINGA considera globalmente a difusão de informação fiável, valiosa e rica. 

 

 
A DUO for a JOB combina jovens candidatos a emprego com formação de imigrante com pessoas com mais 

de 50 anos que usam a sua experiência profissional para acompanhá-los e apoiá-los na sua procura de emprego. 

Assim que a dupla tiver sido igualada, o jovem e o seu mentor reúnem-se durante um mínimo de duas horas 

por semana durante um período de seis meses.  

DUO para um JOB presta serviços a jovens candidatos a emprego e futuros mentores em Bruxelas, Liège, 

Gent, Alost, Antuérpia e Mechelen.  

 

DUO para um JOB nasceu de uma observação dupla:  

Existe uma desigualdade comprovada de acesso ao mercado de trabalho para jovens com formação em 

migrantes na Bélgica. As pessoas com mais de 50 anos na Bélgica têm uma das taxas de emprego mais baixas 

da Europa e enfrentam uma falta de apreciação das suas competências.  

Ao juntar estes dois grupos, o DUO for a JOB visa ajudar a eliminar as desigualdades no acesso ao mercado 

de trabalho para jovens com formação em migrantes,  reconhecer o conhecimento dos nossos 50+, e combater 

a discriminação recriando coesão social, compreensão e solidariedade local. A DUO for a JOB organiza 

mentoria intergeracional e intercultural para facilitar o acesso ao mercado de trabalho dos mais jovens 

candidatos ao emprego, reconhecendo ao mesmo tempo o valor da experiência com mais de 50 anos.  

 

 

Praticamente isto significa uma relação em que uma pessoa experiente, "o mentor", partilha os seus 

conhecimentos e conhecimentos com um jovem, "o mentee", de forma a permitir-lhes desenvolver as suas 

competências e autonomia, e permitir-lhes identificar e atingir objetivos profissionais. Esta relação ("a dupla") 

baseia-se na troca, aprendizagem e confiança permanente e recíproca.  

Uma vez emparelhados, o jovem e o seu mentor encontram-se duas horas por semana durante seis meses. 
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5.4. POLITICAS 

Governação das políticas relacionadas com a integração na Bélgica A integração dos imigrantes na Bélgica 

está sujeita a políticas que podem referir-se a toda a população (por exemplo, ao sistema de segurança 

social e às políticas ativas do mercado de trabalho) ou diretamente dirigidas aos imigrantes (por exemplo.  

critérios de admissão, regulamentos de cidadania e requisitos de integração cívica).  As políticas relevantes 

existem a nível federal, regional e municipal. A figura 1 ilustra os níveis de governação e os principais 

intervenientes no processo de integração de imigrantes na Bélgica. O governo Federal estabelece as regras 

para a obtenção da autorização de residência ou cidadania belga, bem como para a liquidação ou expulsão 

de imigrantes irregulares. De um modo mais geral, o governo federal é responsável pela regulação da 

segurança social (Centro Público de Bem-Estar Social), impostos e, em certa medida, emprego. No 

entanto, o governo federal não define diretamente as políticas explícitas de integração; estas são definidas 

de forma autónoma pelos governos regionais de Wallonia, Flandres e Bruxelas. As medidas económicas 

para os imigrantes fazem parte das políticas regionais ativas do mercado de trabalho dirigidas a toda a 

população. Os principais intervenientes são as agências regionais de emprego, como a Forem, na Valónia, 

VDAB na Flandres e Actiris em Bruxelas. Estas agências operam a nível regional e compreendem uma 

vasta rede de escritórios locais. As três regiões belgas desenvolveram um quadro de programas para a 

integração cívica, que incluem um certo número de horas de aulas de línguas, orientação social e 

cidadania, e algum aconselhamento individual. Na Flandres, a abordagem é mais centralizada, com o 

Agentschap a ser responsável por programas de integração cívica em toda a região, à exceção de Ghent e 

Antuérpia, que têm os seus próprios centros de integração. Na Valónia, a coordenação 9 See (Lens et al., 

2018) para explicações económicas. 4 | AHMAD YAR & LAURENTSYEVA dos programas de 

integração cívica é implementado pelos oito  centros de integração ao nível da província. 

 

 
 

PRÁTICAS DE COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL SEGUIDAS EM TODO O MUNDO - ÁREAS 
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FOCADAS   

 

Crime - A redução da criminalidade e a promoção da boa saúde entre adolescentes e jovens são os objetivos 

gémeos deste novo projeto da liga de futebol de seis. Criado e gerido pelo Wolverhampton Wanderers FC em 

parceria com o Wolverhampton Health Action Zone, há uma sessão semanal para os adolescentes mais novos 

ao início da noite e uma sessão posterior para jovens dos 16 aos 21 anos. A polícia local confirma que estes 

são os tempos em que as taxas de criminalidade atingem o pico e alguns dos jovens que assistem foram 

referenciados pela Equipa de Ofensas à Juventude. Os benefícios para a saúde da participação no desporto 

serão em breve complementados por uma nova série de sessões sobre o uso indevido de substâncias, 

alimentação saudável e sexo seguro.O projeto é financiado pelo Wolverhampton Wanderers FC e pela 

Birmingham Midshires Financial Company.   

Emprego - Ajudar a prevenir o desemprego de longa duração e dar às pessoas acesso à formação e às 

competências de que necessitam.   

Desporto e cultura - As atividades desportivas e culturais podem ajudar a construir a autoestima e o respeito 

pelos outros, desenvolver competências de comunicação e trabalho em equipa, fomentar a disciplina, e pode 

ensinar competências básicas de vida para aqueles vulneráveis à exclusão social.  

Crianças, famílias e escolas - A abordagem dá apoio personalizado aos pais e às crianças;  ajuda as famílias 

a resolver problemas antes de chegarem ao ponto de crise; e desempenha um papel importante na quebra do 

isolamento social. Os pais locais em Clayton têm estado intimamente envolvidos na formação de serviços e na 

identificação de prioridades (Por Clayton Sure Start, Manchester)  

 

  

Casas, bairros e comunidades - Dê aos adultos as competências, conhecimentos e confiança que precisam 

para assumir ou desenvolver papéis de liderança dentro da sua comunidade local.  Os residentes provêm de 

muitas comunidades desfavorecidas – incluindo áreas do centro da cidade, comunidades rurais, áreas de 

campos de carvão, grupos étnicos minoritários e pessoas sem-abrigo.  

Subsídios de Manutenção da Educação - Foi introduzido o regime de Subsídio de Manutenção da Educação 

para ajudar os jovens de famílias de baixos rendimentos a permanecerem no ensino pós-obrigatório. Em 

setembro de 1999, foram alargadas 15 áreas-piloto que começaram a oferecer subsídios de manutenção 

educativa, expandidas para mais 41 áreas.   

Melhorar as competências básicas das crianças - as más competências deixam os adultos vulneráveis à 

exclusão social - introduzindo-se a fornecer melhores competências básicas para as crianças.  

Gravidez na adolescência - Na sequência de um relatório da SUA em 1999, a estratégia do Governo sobre a 

gravidez na adolescência centra-se na redução da taxa de conceção adolescente, através de uma melhor 

educação sobre sexo e relações; e em apoiar os adolescentes se eles se tornarem pais. 

Acesso a creches - Cuidados infantis de boa qualidade suportam um bom começo de vida e famílias 

trabalhadoras.  O número de creches disponíveis para todos foi aumentado. Serão direcionados recursos 

adicionais substanciais para o acolhimento de crianças nas zonas mais carenciadas, fornecidos através dos 

sectores privado e voluntário. A Estratégia Nacional de Acolhimento de Crianças tem três elementos: o 
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aumento da qualidade dos cuidados prestados; tornando o acolhimento de crianças mais acessível; e está a 

tornar o acolhimento de crianças mais acessível.   

Estratégia de cuidadores e cuidadores - Identificar crianças nos cuidados, e adultos que já estiveram em 

cuidados de saúde, como estando em risco muito maior de exclusão social do que muitos outros grupos. 

Competências para adultos - Uma base de competências forte proporciona um amortecedor contra o 

desemprego e o acesso a um leque mais alargado de postos de trabalho. Num mercado de trabalho em rápida 

mudança, manter as competências atualizadas ajuda a garantir a segurança no emprego e a melhorar o potencial 

de ganhos e a flexibilidade.   

Voluntariado - Os voluntários dão uma contribuição extremamente valiosa para as suas comunidades.  É por 

isso que as velhas regras de benefícios obrigavam os voluntários a estar disponíveis para aceitar um emprego. 

Isto encoraja as pessoas a voluntariar-se, desenvolvendo assim as suas competências e confiança.   

Alvos de manchete das boas práticas   

Melhorar os resultados da falta de trabalho, da criminalidade, da saúde, das competências e da habitação e do 

ambiente físico – cumprir as metas nacionais e locais e reduzir o fosso entre os bairros mais pobres e o resto 

do país.  
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CONCLUSÃO 

A exclusão social é um fenômeno tanto do passado como do presente, e se nada for feito, será também um 

fenômeno do futuro. Afeta milhões de pessoas que lutam para sobreviver nas condições de vida e de trabalho 

mais difíceis.  Ao longo da história, evoluíram as formas assumidas pela exclusão, tanto no que diz respeito às 

suas características como às atitudes adotadas em relação a elas. Atualmente, a exclusão assume diferentes 

aparições nos vários continentes, e mesmo dentro deles, a nível regional e nacional. Mas afeta toda a gente. Os 

programas e medidas que abordam os seus diversos aspetos também mudaram e não são os mesmos nos quatro 

cantos do mundo.  Os intervenientes não desempenham o mesmo papel no seu desejo de reduzir e erradicar a 

exclusão.  Por todas as razões acima referidas, é importante conhecer melhor a exclusão social.  Para ver de 

onde veio o conceito, a forma como a sua utilização se estendeu das suas origens europeias e atravessou mares 

e continentes para se tornar cada vez mais amplamente utilizado na América Latina, na África e na Ásia. A 

exclusão é visível e opaca, pelo que deve ser medida. Pode também ser útil examinar posições e atitudes em 

termos divisórios e coletivos em relação a ela. Toda a gama de intervenientes, em particular os governos e as 

administrações públicas, as organizações patronais e de trabalhadores, bem como as instituições internacionais  

e as redes, as associações voluntárias, a economia social, os cidadãos e as iniciativas comunitárias estão a 

interessar-se, a adotar posições e a desenvolver estratégias para a combater.   

A grande maioria deles segue vários princípios orientadores dentro dos quais se pode fazer uma distinção entre 

estratégias paliativas, preventivas e emancipatórias, embora sejam também encontradas estratégias que 

reproduzam a exclusão.  

A exclusão social é muitas vezes uma causa de pobreza, conflito e insegurança. Se quisermos enfrentá-la 

eficazmente, temos de reconhecer onde está o problema, compreendê-lo melhor e, se for caso disso, encontrar 

diferentes formas de trabalhar com os governos parceiros, a comunidade internacional e as organizações da 

sociedade civil para o ultrapassar.  

 

 

 

 


