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“É tempo
de fazer
um balanço”
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Pedro Lomba
Secretário
de Estado Adjunto
do Ministro Adjunto
do Desenvolvimento
Regional

N

este número inicial da revista ACM,
não posso deixar de olhar para o percurso feito nestes últimos meses. É
tempo de fazer um balanço.
No final do primeiro trimestre deste
ano, aprovámos o Plano Estratégico para as Migrações.
O Plano apresenta uma estratégia consonante com a
missão do ACM, definida o ano passado na sua nova
lei orgânica, e tem uma correspondência financeira
nos fundos comunitários entretanto negociados.
Foi um trabalho longo e exaustivo, este desenho de
um documento fundador, que apresenta uma visão
radicalmente nova que resulta de um amplo trabalho
conjunto. Falámos com vários organismos públicos,
com investigadores, com associações, com universidades, com fundações. Ouvimos todos, dos mais
entusiastas aos mais céticos. As suas opiniões foram
fundamentais para termos um Plano sólido, com os
pés bem assentes no chão, mas com toda a ambição.
As suas 106 medidas estão distribuídas por cinco
eixos distintos, que correspondem a cinco áreas de
política: a integração dos imigrantes, a inclusão de
novos cidadãos portugueses, a coordenação dos fluxos migratórios, a qualidade dos serviços migratórios
e o acompanhamento e apoio ao regresso de cidadãos portugueses emigrantes.
Nos meses que se seguiram, houve todo um empe-

nho em executar e concretizar este Plano: importa,
por isso, agradecer a quem de direito, os dirigentes e
funcionários do Alto-Comissariado, que desde a primeira hora abraçaram as suas novas missões.
Desenhámos e implementámos um novo portal, com
informação simplificada, que no primeiro mês conseguiu logo mais de 45 mil visitas. Reestruturámos
os gabinetes de apoio no CNAI, com novas valências
e novos públicos-alvo. Lançámos novos concursos
para apoiar o regresso de emigrantes, inaugurando assim uma nova área de atuação. Preparámos a
nova geração do Programa Escolhas, ousando pela
primeira vez ir além-fronteiras, com a sua internacionalização junto dos portugueses da diáspora.
Aprofundámos uma política consistente de integração, que vimos ser justamente reconhecida pelo
MIPEX IV como estando em evolução positiva. Com
as outras entidades competentes, revimos o sistema
de vistos, e procurámos agilizar processos sempre
que possível, para que quem nos procura se sinta
acolhido logo quando nos escolhe. Apostámos nos
líderes de amanhã, por exemplo com o Grupo de
Trabalho Novos Cidadãos. Criámos os planos locais
de integração, apostando decisivamente numa lógica
de descentralização e proximidade.
Em poucos meses, muitíssimo foi feito. Falta outro
tanto, para que Portugal seja sempre de quem chega
e de quem parte.
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em destaque

Refugiados
em Portugal
Grupo de Trabalho para a Agenda Europeia
da Migração
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O mundo não assistia a uma crise
de refugiados desta dimensão desde
a 2ª Guerra Mundial. Vêm sobretudo
da Síria, país em guerra civil há cerca
de 4 anos, e procuram uma vida digna
e em paz. Mais de 4 milhões de pessoas
já saíram do país por terra e mar
e mais de 3.300 já perderam a vida
no Mediterrâneo.
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E

stes números crescem de dia para dia. Cabe
às nações que gozam de segurança acolher os
refugiados como melhor possam e intervir no
terreno para auxiliar os que ficam.
Portugal está entre os países signatários da
Convenção de Genebra e como tal tem a obrigação de participar ativamente no acolhimento de refugiados.
Reforçada pela publicação da imagem chocante de Aylan,
o menino sírio de 3 anos cujo corpo deu à costa numa
praia turca, a onda de solidariedade a que se assiste hoje
é assinalável. Percebemos que a iniciativa portuguesa vai
muito além da obrigação: é uma vontade coletiva de contribuir para esta causa.
Em Portugal, foi publicado no dia 3 de setembro um
despacho para a criação do Grupo de Trabalho para a
Agenda Europeia da Migração que pretende dar resposta
na reinstalação de cidadãos que necessitem de proteção
internacional.
Estão representados os seguintes serviços: a DireçãoGeral dos Assuntos Europeus, o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, que coordena, o Instituto da Segurança Social,
o Instituto do Emprego e da Formação Profissional, a
Direção-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Educação e
ainda o Alto Comissariado para as Migrações.
Por parte da sociedade civil, o desejo de auxiliar os refugiados materializou-se na criação de uma plataforma online
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(www.refugiados.pt), a Plataforma de Apoio aos Refugiados
(PAR) onde se reúnem várias organizações, como o
Instituto Padre António Vieira, a Cáritas Portuguesa, o
Comité Português para a UNICEF, a Comunidade Islâmica
de Lisboa, entre muitas outras.
O Grupo de Trabalho dos Refugiados vai desenvolver
um trabalho continuado com a PAR e com a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), estando
previsto o envio de equipas multidisciplinares aos pontos
de trânsito dos requerentes de proteção internacional, de
forma a preparar a chegada e acolhimento destes. A ANMP
tem estado a recolher dados em todo o território para
perceber qual a capacidade das autarquias para acolher
refugiados.
O Alto Comissariado para as Migrações lançou um portal (www.refugiados.acm.gov.pt) que pretende receber os
vários contributos de instituições que reunam as condições necessárias para acolher refugiados, através de um
formulário a ser preenchido online. Estas iniciativas são
preferencialmente de natureza institucional, descentralizada e comunitária.
Neste portal, os cidadãos também encontram uma forma
de colaborar, sendo direcionados para a plataforma
Mentores para Migrantes, agora alargada aos refugiados.
Assim, qualquer pessoa pode voluntariar-se para oferecer
acompanhamento aos refugiados, contribuindo para a

sua integração na sociedade portuguesa. Foi ainda criado
um email (refugiados@acm.gov.pt) para receber todos os
pedidos de informação relacionados com esta temática.
Dia 22 de setembro, decorreu em Bruxelas uma reunião
do Conselho de Justiça e Assuntos Internos Extraordinário
em que se chegou a acordo para a reinstalação de mais
120 mil requerentes de asilo, acrescidos aos 40 mil abrangidos pela decisão adotada a 14 de setembro. São um
total de 160 mil refugiados, dos quais Portugal receberá
4.574, que atualmente se encontram na Grécia e em Itália.

www.refugiados.acm.gov.pt
O Alto Comissário da ONU para as
Nações Unidas, António Guterres,
já elogiou a metodologia
portuguesa para o acolhimento
dos refugiados, que considera
envolver vários setores da
sociedade.
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Longe da vista,
perto da inovação
Promover, acompanhar e apoiar o regresso de emigrantes
portugueses, reforçando os seus laços a Portugal, são os
objetivos incluídos no eixo V do Plano Estratégico para as
Migrações (PEM), aprovado este ano, pelo Governo, para o
período 2015-2020.
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Os cidadãos portugueses que vivem no estrangeiro têm
agora ao seu dispor um conjunto de ferramentas e medidas
para facilitar a sua ligação a Portugal e para, em território
nacional, poderem transformar as suas ideias e projetos
em negócios.
Para facilitar o acesso às informações sobre os apoios
disponíveis para quem quer regressar ao país, o ACM tem
apostado, ao longo deste ano, numa maior abrangência dos
seus serviços.

PLATAFORMA DE MOBILIDADE
PROFISSIONAL GLOBAL

www.acm.gov.pt

Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/plataforma-ordem-dos-engenheiros

O ACM lançou, em junho, um novo portal, contemplando
não só novos recursos para os imigrantes, como também
um separador especialmente dedicado aos “portugueses”.
Esta plataforma online disponibiliza informações úteis e
atualizadas acerca das oportunidades e apoios existentes
para empreender, trabalhar ou estudar em Portugal.

CONCURSO DE IDEIAS VEM
Um concurso de ideias experimental exclusivo para portugueses e lusodescendentes que vivem além-fronteiras e
querem regressar para criar o seu negócio. A fase de candidaturas terminou a 7 de setembro com 80 inscrições.
Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/concurso-de-ideias-vem
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Uma rede que liga os portugueses ao mundo do trabalho,
com múltiplas áreas de especialização profissional, bolsas
de emprego e oportunidades de carreira. O primeiro passo
está dado e serão os engenheiros os primeiros a conhecer
as novas oportunidades em rede, através de um protocolo firmado, este ano, entre o ACM, a Fundação Calouste
Gulbenkian e a Ordem dos Engenheiros.

PORTUGAL 2020
Pela primeira vez, os fundos comunitários integrados no
Portugal 2020 fazem referência expressa aos emigrantes
portugueses, que podem assim beneficiar deles para a
concretização de um negócio, estágio ou doutoramento
em Portugal.
Estará disponível, brevemente, no Portal do ACM, uma
ferramenta de pesquisa dos desafios do Portugal 2020,
com o objetivo de simplificar a informação relevante acerca deste programa, assim como divulgar as condições de
acesso e respetivos prazos de candidatura.
Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/informacao-sobre-os-concursos-portugal-2020

PORTUGUÊS PARA TODOS
O domínio da Língua Portuguesa abre portas à vida académica e profissional. Os portugueses, onde quer que estejam, vão contar com o Português Para Todos (PPT), uma
plataforma de e-learning da Língua Portuguesa.

Atendimento mais
próximo
e personalizado

Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/portugues-elearning

GABINETE DE APOIO AO
EMPREENDEDOR MIGRANTE (GAEM)

PORTUGAL LÁ FORA

Uma equipa de técnicos e consultores à disposição para
orientar e apoiar, mesmo à distância, os portugueses que
têm uma ideia de negócio para implementar em Portugal.

Um ponto de encontro entre os portugueses no mundo.
Uma aplicação móvel para ligar os portugueses que estão
fora do país e os que vivem em Portugal. Um espaço de
partilha de informação útil e relevante para facilitar a
integração dos portugueses, em Portugal ou no país de
acolhimento.
Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/aplicacao-portugal-la-fora

MENTORES PARA MIGRANTES
O apoio de voluntários que residem em Portugal aos emigrantes portugueses pode fazer toda a diferença na construção de um novo projeto profissional e de vida.
O desafio é encontrar o mentor certo para ajudar a responder a uma necessidade específica (ou mais do que uma) de
cada português não residente.
Esta iniciativa, promovida pelo ACM, dirigia-se anteriormente apenas a imigrantes, porém, face à avaliação muito
positiva, tornou-se este ano mais abrangente, abarcando
agora também os emigrantes.
Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/programa-mentores-para-migrantes

Projetos locais de capacitação
Fomentar o empreendedorismo junto das nossas comunidades emigrantes, dando novas valências aos portugueses
que estão fora do país e, em especial, aos que querem
regressar, para desenvolver o seu projeto profissional em
Portugal, é o objetivo dos Projetos Locais de Capacitação
de Empreendedores.

Telf.: (+351) 218 106 100 | Email: gaem@acm.gov.pt

GABINETE DE APOIO AO REGRESSO
EMIGRANTE (GARE)
Uma estrutura criada pelo ACM para monitorizar as medidas e ações inscritas no PEM - no seu Eixo V, que visam
reforçar a ligação, o acompanhamento e o apoio aos cidadãos portugueses emigrantes que querem regressar.
Mais do que um gabinete que responde às dúvidas ou
questões dos portugueses emigrantes, o GARE supervisiona a implementação das iniciativas que a eles se dirigem.
Telf.: (+351) 218 106 100 | Email: gare@acm.gov.pt

LINHA DE APOIO AO MIGRANTE
(+351) 218 106 191 / 808 257 257
A Linha de Apoio ao Migrante existe para dar uma resposta rápida às perguntas mais frequentes dos migrantes,
fornecendo telefonicamente toda a informação disponível
na área das “Migrações” ou encaminhando as chamadas
para os serviços competentes, sempre que o tema seja da
competência de outra entidade.
Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/linha-de-apoio-ao-migrante

Mais informação em:
www.acm.gov.pt/-/projetos-locais-de-capacitacao
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Novas ferramentas de
sustentabilidade das
políticas de integração
Índice dos Municípios Amigos dos Imigrantes
e da Diversidade (IMAD)

8
“…Fazer de Portugal um
dos melhores exemplos de
integração do mundo”

O

Alto Comissariado para as Migrações (ACM) apresentou a 30 de junho, no Centro Cultural de
Cascais, os resultados do Índice dos Municípios
Amigos dos Imigrantes e da Diversidade (IMAD) e as novas
ferramentas para a sustentabilidade das políticas locais de
acolhimento e integração de imigrantes.
Representantes dos municípios, aderentes e não aderentes à Rede de Municípios Amigos dos Imigrantes e
da Diversidade (RMAD), bem como respetivos parceiros
nesta matéria, fizeram questão de estar presentes nesta
sessão, que marcou um passo em frente para as políticas
de integração de imigrantes.
As novas ferramentas, reveladas através da apresentação
dos resultados globais da aplicação do IMAD em 39 concelhos, assumem aqui um papel premente na construção de
Planos Municipais para a Integração de Imigrantes (PMII).
Atualmente existem 19 Planos em 21 municípios de
Portugal, para o período 2015 – 2017: Alcanena, Amadora,
Braga, Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, Loulé, Loures,
Lousã, Montijo, Odemira, Oeiras, Portimão, São Brás de
Alportel, Seixal, Sintra, Torres Vedras/Lourinhã/Óbidos
(plano intermunicipal), Viana do Castelo, Vila Nova de
Gaia.
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Para o Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado,
que abriu a sessão, “conhecer a realidade de cada município será essencial para definir as áreas com mais potencialidades, mas também as que apresentam mais fragilidades”.
Na ocasião, Pedro Calado realçou a importância do IMAD
para a “disseminação de práticas inspiradoras nesta área“ e
um passo em frente para “fazer de Portugal um dos melhores exemplos de integração do Mundo”.

“O Futuro começa aqui!”
Paula Moura, coordenadora do Gabinete de Apoio às
Políticas Locais, sublinhou a importância do IMAD na
construção dos PMII. “O IMAD é uma ferramenta para o
território e a intenção é que seja um ponto de partida para a
construção de planos municipais em prol da integração de
imigrantes”, explicou Paula Moura, destacando a relevância, para esta matéria, de “uma estratégia concreta, assente
na coesão e sustentabilidade”.
Num cenário de práticas inspiradoras para a integração de
imigrantes, Paula Moura encerrou a sessão, manifestando
a sua satisfação pelos resultados e pela adesão dos municípios. “O Futuro começa aqui!”.
Mais informações sobre o IMAD em:
www.acm.gov.pt/parceiros/municipios

Integração das
Comunidades Ciganas
O ACM é responsável por várias ações ao abrigo
da estratégia nacional para a integração das
comunidades ciganas (ENICC). Nesta 1ª edição,
destacamos algumas delas
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Grupo Consultivo para a
Integração das Comunidades
Ciganas (CONCIG)
O CONCIG é o órgão responsável pela apreciação da situação das comunidades ciganas em Portugal e pela avaliação
do progresso da implementação da ENICC, produzindo
recomendações ao conjunto dos parceiros responsáveis
pela execução das várias medidas previstas – Pontos Focais.
Presidido e coordenado pelo Alto-comissário para as
Migrações, o CONCIG é composto por representantes de
sete Ministérios, dos Governos Regionais da Madeira e
Açores, dos Municípios e Freguesias, de organizações da
sociedade civil e associações ciganas, de instituições de
ensino superior ou investigação e cidadãos de reconhecido
mérito.
O grupo reúne de quatro em quatro meses.
Mais informações em:
www.acm.gov.pt/-/grupo-consultivo-para-a-integracao-das-comunidades-ciganas

Estudo Nacional sobre as
Comunidades Ciganas
Lançado em janeiro de 2015, este Estudo permite aprofundar o conhecimento sobre a situação das comunidades
ciganas em Portugal, que se reconhece ser de uma particular vulnerabilidade e fragilidade.
A sua produção veio no seguimento de um convite do ACM
aos centros de estudos e investigação, para a realização
de um estudo nacional sobre as comunidades ciganas,
fazendo assim face à falta de informação científica sobre
esta matéria.

Este convite surgiu no âmbito da candidatura apresentada
pelo ACM ao Programa Operacional Potencial Humano
(POAT-FSE) e foi efetuado após o envolvimento de vários
centros de estudos e investigação na área das ciências
sociais, com trabalho reconhecido na temática da integração das comunidades ciganas.
Mais informações em:
www.obcig.acm.gov.pt/-/estudo-nacional-sobre-as-comunidades-ciganas

Observatório das Comunidades
Ciganas (OBCIG)
A concretização de algumas das medidas previstas na
ENICC, bem como a conceção, implementação e avaliação
das políticas públicas neste domínio, é o objetivo central
do OBCIG.
Criado em 2014, o Observatório das Comunidades Ciganas,
apresenta-se como um motor de criação de redes de cooperação, académica, científica e institucional, sendo a sua
coordenação da responsabilidade do Professor Carlos Jorge
Sousa, que conta com o apoio de seis conselheiros e da
investigadora Liliana Moreira.

Um novo Portal
O OBCIG dispõe, desde julho, de uma página web

www.obcig.acm.gov.pt
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Portugal é exemplo
de integração
Portugal mantém e melhora 2º lugar
no IV Índex de Políticas de Integração
de Migrantes
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Classificado em 2º lugar
a receber e integrar
imigrantes, num quadro
de 38 países, Portugal
atinge altas pontuações
no acesso ao emprego, na
luta contra a discriminação,
no acesso à nacionalidade
e na reunião de famílias.
Os resultados do estudo
internacional MIPEX
IV foram apresentados
publicamente, no dia 15
de junho, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em
presença do Migration
Policy Group.
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Portugal atinge neste MIPEX IV uma
pontuação de 75, subindo um ponto
em relação ao último estudo lançado em 2011, conquista esta que se
deve, sobretudo, a melhorias no sistema de proteção a vítimas de violência
doméstica e programas de emprego.
Thomas Huddleston, do Migration
Policy Group, que apresentou os dados
referentes a Portugal, sublinhou o facto
de o país ter conseguido subir na classificação “mesmo a atravessar um quadro de crise”.
Com efeito, este estudo avalia de
forma “muita positiva” as políticas
de combate à discriminação e promoção da igualdade, considerando
Portugal como o país da Europa do
Sul com melhor avaliação nesta matéria. Thomas Huddleston realça, no
entanto, “o baixo número de queixas
registadas”, a rondar os 2,8 por cento
da população: “Significa que não está
tudo feito” no âmbito da educação dos
imigrantes acerca dos direitos e leis
existentes para os proteger.
“Portugal é um país de integração”,
declara este responsável. Com efeito, a

integração dos imigrantes no mercado
de trabalho já tem provas concretas.
De acordo com números de 2011 e
2012, cerca de 28 por cento dos cidadãos não oriundos da União Europeia
estavam desempregados em Portugal,
abaixo dos cerca de 33 por cento da
média dos países analisados.
Portugal é apontado, neste estudo, como sendo um dos países com
melhores políticas no acesso dos imigrantes ao emprego e que tem em
consideração “a igualdade de oportunidades e direitos”.

“A imigração é uma
enorme oportunidade”
Considerando que “muito ainda há
a fazer”, o Alto-comissário para as
Migrações, Pedro Calado, manifestou
a sua satisfação pelos resultados de
Portugal na sua política de integração
e salienta o papel preponderante da
imigração para Portugal: “A Imigração
é uma enorme oportunidade. O contributo dos imigrantes para a economia
do nosso país é valioso… Portugal precisa dos Imigrantes”.
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Educação é
“uma prioridade”
Por sua vez, o Secretário de Estado
Adjunto do Ministro Adjunto do
Desenvolvimento Regional, Pedro
Lomba, não deixou de se congratular também pela classificação de
Portugal no MIPEX IV e fez questão
de salientar o papel importante do
Alto Comissariado para as Migrações,
que trouxe novos programas como
o “Mentores para Migrantes”.
Pedro Lomba destaca também o valor
do MIPEX em disponibilizar “mais
informações sobre os indicadores mais
frágeis, essenciais à implementação
de novas e melhores políticas sociais”,
sendo a educação “uma prioridade”.
Fernando Reis, Secretário de Estado
do Ensino Básico e Secundário do
Ministério da Educação, destaca o
papel da Educação como “facilitador
da Inclusão Social”. E acrescenta: “É
um eixo chave para o desenvolvimento
e condição para a plena integração no
universo social português”.
O secretário de Estado prioriza as
medidas contra o abandono escolar

precoce e elogia a aprendizagem do
Português como língua não materna,
sendo esta “uma ação com matriz integradora, tendo a escola como lugar
privilegiado”.
A ocasião contou ainda com a intervenção de Artur Santos Silva, presidente
da Gulbenkian, que salientou o “notável trabalho realizado por Portugal em
matéria de migrações”, considerando
que “a boa classificação é também uma
responsabilidade”.
Destaque-se que este estudo avalia as
políticas e medidas em matéria das
migrações, implementadas em países
da Europa, da América do Norte, da
Ásia e da Oceânia.
Tudo sobre o MIPEX em:

www.mipex.eu/

“A Imigração é uma enorme
oportunidade!
O contributo dos
imigrantes para a
economia do nosso país
é valioso…”
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entrevista especial

MIPEX IV
12
“Se olharmos para os países mais desenvolvidos do
mundo, todos foram feitos por imigrantes”

Na 4ª edição do MIPEX (Migrant Integration Policy
Index), que avaliou as políticas e medidas de integração
de migrantes, implementadas em 38 países da Europa,
da América do Norte, da Ásia e da Oceânia, Portugal
manteve a 2ª posição, já conquistada no MIPEX III, em
2011, e registou uma subida na pontuação.
Em entrevista especial, centrada nos resultados do MIPEX
e na integração de migrantes, temos Lucinda Fonseca,
Professora Catedrática do Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa, e coordenadora do grupo MIGRARE (Migrações/
Espaço e Sociedades), que mantém uma estreita
colaboração com o Migration Policy Group, organismo
responsável pela realização do MIPEX.
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P: No MIPEX IV, Portugal manteve o
2º lugar em matéria de Políticas de
Integração de migrantes e aumentou
a pontuação relativamente ao MIPEX
III (2011). Integramos realmente bem
os nossos migrantes?
R: Em termos comparativos com os
outros 37 países incluídos no MIPEX
IV, Portugal não está mal, mas isso não
quer dizer que esteja tudo bem. Há
muito trabalho a fazer.
Por desconhecimento das leis, muitos
imigrantes não têm acesso efetivo aos
seus direitos e, portanto, há ainda que
quebrar barreiras ao nível da informação.
A formação da população nativa em
competências interculturais, crucial
para um relacionamento mais fácil
para com os nossos imigrantes, é outro
fator em que se deve investir mais para
que se acabe com os estereótipos e
mitos em matéria de migrações e que
interferem com o processo de integração.

P: O MIPEX IV aponta como pontos
fortes de Portugal em matéria de integração de migrantes, fatores como
a mobilidade de acesso ao trabalho,
a reunificação familiar, o acesso à
nacionalidade. As políticas implementadas estão de parabéns por si
só, ou sobressaem porque observadas
num contexto comparativo?
R: O MIPEX toma como referência a
melhor situação. Ora, a melhor não é
a ótima!
No acesso à nacionalidade, por exemplo, a nível comparativo com os países
da Europa de Leste, onde o acesso é
restritivo, Portugal pode ser considerado progressista. A alteração da lei
em 2006 representou uma melhoria
em relação à lei anterior… a partir daí,
registou-se um aumento do número de
imigrantes que adquiriram a nacionalidade e que, por conseguinte, viram os
seus direitos acrescidos só pelo facto
de serem portugueses.
No entanto, o fácil acesso à nacionalidade não é suficiente por si só. Temos
cidadãos imigrantes que, embora
sejam portugueses, continuam a ser
vítimas de discriminação social, exatamente pela sua condição de imigrantes. Acontece é que, em posse da
nacionalidade, têm acesso a todas as
condições de defesa e esse fator é relevante no contexto europeu.
P: A população portuguesa vê ou não
com “bons olhos” o acesso ao emprego por parte dos migrantes?
R: Aqui são os grupos sociais mais desfavorecidos que poderão ter as atitudes
mais antagónicas, ao pensar que os
imigrantes estão a competir com eles.
Ora, há que fazer perceber que não é
disso que se trata, apostando em ações
de informação e sensibilização.

Os imigrantes estão disponíveis para
desempenhar atividades que os portugueses recusam. Vemos imigrantes
a trabalhar em áreas como o apoio aos
idosos, agricultura, construção civil...
Sabemos que muitos portugueses que
trabalham nestas áreas preferem procurar outros países onde podem ter
salários mais elevados. Além disso, o
desemprego atinge valores mais altos
entre os jovens e os mais qualificados
…os imigrantes não competem nesses
setores.
Ora, a população tem que ter essa
consciência! Investir numa formação para a diversidade torna-se aqui
crucial, para que se evitem conflitos,
situações de discriminação, conflitualidade e tensões.
P: Thomas Huddleston, do Migration
Policy Group, realçou o facto de
Portugal ter conseguido subir na
classificação do MIPEX IV, mesmo
em contexto de crise económica. Os
imigrantes podem inverter os nossos índices baixos de mão-de-obra e
natalidade?
R: Ao nível da integração de imigrantes, tem havido em Portugal um diálogo muito frutuoso, assim como uma
boa cooperação entre investigação e
decisão política.
O ACM e o Observatório das Migrações,
a mobilização de fundações e outras
organizações não-governamentais,
têm contribuído para a informação e
divulgação do enorme potencial dos
imigrantes e do que estes podem trazer
para Portugal.
A queda da natalidade coloca-nos
perante um problema terrível e, para
fazer face à situação, temos, no imediato, uma população imigrante jovem,
em idade ativa, que não teve custos

na sua formação para o país, e que
pode dar resposta a essa necessidade. Contudo, importa ter presente que
os imigrantes também envelhecem e,
com o tempo os seus comportamentos
reprodutivos tendem a convergir com
os da população nativa.
Os imigrantes trabalham e também
criam emprego e, neste aspeto, surgem como dinamizadores da atividade
económica. Apoiam os novos que chegam, criam empresas e dão emprego a
alguns nativos, geram oportunidades
de internacionalização de empresas
portuguesas.
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Ao nível da integração
de imigrantes, tem havido
em Portugal um diálogo
muito frutuoso,
assim como uma boa
cooperação entre
investigação e decisão
política.
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P: De acordo com os resultados do
MIPEX IV, a Educação é uma área
que necessita de mais atenção. O que
poderá ser feito para melhorar?
R: É um setor onde importa intervir, insistindo numa política social de
natureza transversal, essencial para a
integração dos imigrantes, mas também para a inclusão social dos portugueses.
Mais professores, redução do número de alunos por turma e um maior
investimento nas competências interculturais dos professores, para que
estes possam responder à diversidade,
devem ser prioridades para as escolas.
Apostar na formação da língua portuguesa deverá ser outro ponto focal.
Só a igualdade de acesso à educação
poderá desenvolver laços de confiança
e interações positivas, num cenário de
aceitação da diversidade em geral, com
cidadãos capacitados para viver e trabalhar em sociedades multiculturais.

P: A área da Saúde exige também uma
maior intervenção. O que há a fazer?
R: Há que se insistir numa maior formação ao nível das competências
interculturais dos profissionais de
saúde e também de quem faz o atendimento administrativo.
Importa insistir em ações de informação junto das populações mais
carenciadas, nas quais se incluem os
imigrantes, para que todos conheçam
os seus direitos e deveres enquanto
utilizadores do SNS.

www.mipex.eu/portugal

Vivemos na era da mobilidade e estamos
num mundo em mudança
Os migrantes são portadores
e agentes dessa inovação
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P: A conferência Internacional
Metropólis 2015, realizada em setembro na cidade do México, teve como
tema “Migrants: Key players in the
21st Century”. De que forma são os
migrantes os jogadores-chave do séc.
XXI?
R: Vivemos na era da mobilidade e
estamos num mundo em mudança!
Os migrantes são portadores e agentes
dessa inovação. São empreendedores,
fomentam a inovação, abrem canais
de comunicação importantes entre os
países de origem e de destino.
A diversidade cultural e a presença de
Portugal no mundo promovem uma
nova centralidade ao país. É uma abertura ao mundo!
Para que as migrações sejam sinónimo
de progresso, temos que ser criativos
em termos de novas formas de cidadania e de participação na sociedade,
criando oportunidades sem excluir,
porque a exclusão aqui é, por si só, um
desperdício.
Se olharmos para os países mais desenvolvidos do mundo, todos foram feitos
por imigrantes. Há aqui uma relação
óbvia… Canadá, Austrália, Estados
Unidos e Nova Zelândia são países do
Novo Mundo feitos por imigrantes, e
eles também se destacam no MIPEX.

o que fazemos

Serviços do ACM
adaptam-se à
nova realidade
migratória
Marisa Horta
coordenadora do departamento
de acolhimento e apoio ao imigrante

N

a sequência da nova realidade migratória
do país e com o alargamento da missão e
atribuições do ACM, prevista no DecretoLei 31/2014 de 27 de Fevereiro, os serviços
existentes e disponibilizados aos cidadãos
imigrantes em Portugal, têm procurado adequar-se a este
novo enquadramento.
Para este efeito, com a contribuição do CESIS, que realizou
a pedido do ACM o estudo “Reequacionamento dos serviços de Apoio às Migrações”, são várias as adaptações dos
serviços que têm vindo a ser realizadas.
No último aniversário do CNAI (Março de 2015), em
Lisboa, foi inaugurado formalmente o Gabinete de Apoio
ao Empreendedor Migrante (GAEM). Com este gabinete,
o ACM, que desenvolvia ações de apoio ao empreendedorismo imigrante desde 2006, reforçou estas iniciativas.
O GAEM coordena assim diferentes atividades de apoio
aos empreendedores migrantes, nomeadamente: o apoio
especializado, o Projeto Promoção do Empreendedorismo
Imigrante, o Projeto de Empreendedorismo para estudantes internacionais ou o concurso de Valorização do
Empreendedorismo Migrante (os destinatários são qualquer migrante que tenha uma ideia de negócio independentemente da sua complexidade ou valor do investimento
financeiro).
Outro dos serviços que o ACM passou a disponibilizar, na
sequência do alargamento das suas competências, foi um
Gabinete de Apoio ao Regresso Emigrante (GARE). Este

gabinete está vocacionado essencialmente para reforçar a
ligação, o acompanhamento e o apoio aos cidadãos portugueses emigrantes que queiram regressar a Portugal.
Por outro lado, o próprio Programa Mentores para
Migrantes foi adaptado a esta nova realidade (a partir
da experiência do Programa Mentores para Imigrantes).
Relembre-se que o programa é uma iniciativa que através
do voluntariado, promove experiências de troca, entreajuda e apoio entre cidadãos (mentor e mentorado) em
diferentes áreas.
Também significativo das adaptações que o ACM tem
vindo a fazer, foi a “passagem” da Linha SOS Imigrante à
Linha de Apoio ao Migrante, ou seja, uma Linha disponível
a nível internacional, que atualmente procura responder
(ou reencaminhar) aos cidadãos que nos contactam, quer
os mesmos sejam cidadãos imigrantes em Portugal, quer
sejam cidadãos portugueses emigrantes.
Mais recentemente o próprio (e novo) site do ACM (www.
acm.gov.pt), também passou a disponibilizar informação
para os cidadãos portugueses emigrantes.
Adaptando assim os serviços do ACM à realidade migratória, necessidades e expetativas dos migrantes, prevê-se
que a curto prazo possa haver o alargamento dos serviços a
outros públicos-alvo (por exemplo estudantes internacionais e refugiados).
Os desafios aos serviços continuarão assim a ser muitos,
mas a missão do ACM, e o trabalho dos seus colaboradores
estarão com certeza à altura!
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o que fazemos

Novos serviços
e mais proximidade
aos migrantes
16

Os mediadores
Interculturais

Os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI), existentes em Lisboa
e Porto, desde 2004, e em Faro, desde 2009, (este último localizado na Loja
do Cidadão como posto de atendimento), são compostos por diferentes
gabinetes, uns da responsabilidade de instituições públicas, outros da
responsabilidade do ACM em parceria com associações de imigrantes e
ONG`s, criados para dar uma resposta de âmbito especializado.
Todos estes gabinetes e instituições trabalham em estreita colaboração e
estão concentrados num espaço físico comum, tendo como objetivos centrais apoiar, informar, encaminhar e aconselhar, desenvolvendo também
atividades de mediação.
Os Centros têm sido considerados um exemplo de boas-práticas e alvo das
atenções de diversos países, que pretendem replicar o modelo.
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Uma aposta inovadora para a imagem
e dinâmica dos CNAI é a utilização de
mediadores interculturais, de diferentes origens, com domínios de diferentes línguas, para prestarem serviços de
apoio ao cidadão imigrante.
Pelos mediadores dos Centros são proporcionados atendimentos em 14 línguas e dialetos diferentes:
• português
• inglês
• francês
• espanhol
• russo
• ucraniano
• romeno
• bielorusso
• crioulo de Cabo Verde
• crioulo da Guiné Bissau
• chinês
• bangla
• hindi
• urdu

CNAI Lisboa

CNAI Porto

CNAI FARO

6 Instituições públicas
a prestar atendimento

5 Instituições

3 Gabinetes de apoio/ especializados

• Autoridade para as Condições de
Trabalho;

• Autoridade para as Condições do Trabalho;
• Conservatória dos Registos Centrais;

• Conservatória dos Registos Centrais;

• Ministério da Educação;

• Ministério da Educação;

• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;

• Ministério da Saúde;

• Segurança Social.

• Gabinete de Acolhimento e Triagem;
• Gabinete de Apoio ao Reagrupamento.
Familiar;
• Gabinete de Apoio Jurídico ao
Imigrante.

• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;
• Segurança Social.

10 Gabinetes
Especializados
• Gabinete de Apoio ao Imigrante
Consumidor;
• Gabinete de Apoio ao Emprego;
• Gabinete de Apoio ao Empreendedor
Migrante;
• Gabinete de Apoio à Habitação;
• Gabinete de Apoio ao Imigrante
Sobreendividado;
• Gabinete de Apoio Jurídico ao
Imigrante;

5 Gabinetes de Apoio/
especializados

Outros serviços
A extensão do CNAI em Faro presta,

• Gabinete de Acolhimento e Triagem;

ainda, apoio especializado na área social

• Gabinete de Apoio ao Emprego;

(incluindo Retorno Voluntário), em matéria

• Gabinete de Apoio Social;

de nacionalidade e emprego.

• Gabinete de Apoio ao Reagrupamento
Familiar;
• Gabinete de Apoio Jurídico ao
Imigrante.
Rua do Pinheiro, 9
4050-484 Porto

Loja do Cidadão
Mercado Municipal, 1º Piso
Largo Dr. Francisco Sá Carneiro
8000-151 Faro
Horário:
2ª a 6ª das 8h30 às 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00

Horário:
2ª a 6ª das 8h30 às 16h30
Sábado das 09h00 às 13h00

• Gabinete de Apoio à Qualificação;
• Gabinete de Apoio ao Recenseamento
• Gabinete de Apoio ao Reagrupamento
Familiar;
• Gabinete de Apoio Social.

www.acm.gov.pt/-/cnai-centronacional-de-apoio-ao-imigrante

Outros Gabinetes e
serviços no CNAI Lisboa
• Pré-triagem;
• Gabinete de Acolhimento e Triagem.
• Espaço Criança;
• Espaço Cidadão.
Rua Álvaro Coutinho, 14
1150 - 025 Lisboa
Horário:
2ª a 6ª das 8h00 às 17h00
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quem somos
Iolanda Mª Brito
Cruz

Lígia Almeida

Mediadora

Um percurso
enriquecido pela
“multiplicidade
de vivências”

Linha de apoio
ao Migrante

Entre Cabo Verde
e Portugal

18

Nasci em Cabo Verde a 24 de março de 1964. Hoje, tenho
nacionalidade Cabo-verdiana e Portuguesa.
Estudei primário e secundário em Cabo-verde. Mais tarde,
em 1984, consegui uma 1ª Bolsa de estudo para a Bulgária,
para fazer Jornalismo, mas acabei por desistir após um
ano em Sófia. Regressei a Cabo Verde, dei aulas no Liceu
Ludgero Lima, e depois consegui uma nova bolsa de
estudos para Espanha, em 1986, onde estudei o idioma
durante o ano. Completei o 12º Ano no Instituto Ortega y
Gasset de Madrid, e terminei a minha formação em tradução-interpretação, na Escola Universitária de TradutoresIntérpretes, hoje Faculdade de Tradutores e Intérpretes da
Universidade Granada em 1993.
Regressei novamente a Cabo Verde, onde trabalhei no
Instituto de Apoio ao Emigrante, na cidade da Praia, como
encarregada de intercâmbio cultural com a diáspora, e em
S. Vicente, como Delegada- Substituta da referida instituição.
Em 1995, por motivos de saúde, vim para Portugal.
Impossibilitada de trabalhar, durante algum tempo aproveitei a oportunidade para fazer alguns cursos através da
Embaixada de Cabo verde, onde também trabalhei uns
meses, e da Associação Cabo-verdiana de Lisboa.
Antes de ser mediadora da Linha SOS, trabalhei num lar e,
posteriormente, em empresas de decoração, onde o facto
de ser fluente em espanhol, fez com que pudesse acompanhar as compras e os clientes espanhóis, participando
nas feiras internacionais, tanto em Portugal, como em
Espanha.
Em 2003, comecei a trabalhar como mediadora, na Linha
SOS Imigrante, atualmente Linha de Apoio ao Migrante,
através da Associação Caboverdeana em Lisboa. Aqui permaneço, com muito gosto, até hoje.
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Mediadora

“Escolhi nascer em
Portugal e… num dia de
Festa!”
Escolhi nascer em Portugal e… num dia de Festa! Foi no
dia 31 de Dezembro de 1978, que uma doente evacuada
de cabo verde deu à luz a uma bebé, que viria a chamar-se
Lígia Regina Monteiro de Oliveira Almeida.
Vim de uma família alargada, sou a mais nova de uma
fratria de 6 irmãos. Cresci num meio pequeno, em que o
sentido de vizinhança ainda é manifesto e do qual trago
memórias indelevelmente marcantes.
Entro em 1997, para o curso Psicologia, no Instituto
Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), terminando
em 2002 na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias (ULHT).
Muito importante no meu percurso, tem sido o meu
contributo para o movimento associativo, nomeadamente com a Morna - Associação Cultural Luso-Africana e
com a Associação Guineense e Povos Amigos (AGUIPA),
onde integrei os órgãos sociais. Desde Novembro de
2015, ocupo o cargo de vice-presidente da AD SUMUS Associação de Imigrantes de Almada.
No âmbito de uma parceria entre o Alto Comissariado para
as Migrações e o Serviço de Jesuíta aos Refugiados, tenho
colaborado com mediadora sociocultural desde 2005,
onde tenho tido o privilégio de percorrer vários gabinetes:
primeiramente numa vertente mais front office, colaborei
no gabinete de Acolhimento e Triagem, no gabinete de
Apoio Social e por fim no gabinete do Reagrupamento
Familiar. No entanto, em 2013, fui convidada a integrar
o gabinete de coordenação do Plano Estratégico paras
Migrações, Planos Sectoriais em que o ACM participa e
Conselho para as Migrações. De Abril de 2015 a esta parte,
integro a equipa de coordenação do Gabinete de Apoio ao
Regresso Emigrante.

onde estivemos

“ACM Fora de Portas”
encerra com comunidades
religiosas de mãos dadas

19
O “ACM Fora de Portas”, este ano dedicado ao diálogo
inter-religioso, culminou, após dois dias intensos (23 e
24 de maio) de partilha de crenças e saberes, com um
momento simbólico que juntou em palco, na Alameda
D. Henriques, representantes das comunidades religiosas
participantes no evento, para a leitura de um texto inter-religioso.
O Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado, presidiu à sessão de encerramento, ocasião que culminou com
todos a darem as mãos, a simbolizar a união que marcou
todo o encontro entre as diferentes religiões.
Este “ACM Fora de Portas”, que contou também com a
colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e Juntas de
Freguesia de Arroios e Areeiro, fica marcado por várias
atividades dinamizadas pelas comunidades presentes, que
prepararam vários workshops de pintura em água, de
tatuagens em Henna indiana e de desenho a carvão, bem
como tertúlias temáticas, concertos, momentos de dança
e peças de teatro. A animação não passou despercebida
aos visitantes, atraídos também pelas deliciosas iguarias
oferecidas pelos membros das comunidades.
Neste “ACM Fora de Portas” marcaram presença nove
comunidades religiosas: a Aliança Evangélica Portuguesa,
a Associação Internacional Buddhas Light de Lisboa, a
Comunidade Bahá’i de Portugal, a Comunidade Islâmica
de Lisboa, a Comunidade Hindu de Portugal, a Igreja
Católica Apostólica Romana (Patriarcado de Lisboa), a
Igreja Lusitana Católica apostólica Evangélica (Comunhão
Anglicana), a Sikh Comunidade e a União Budista
Portuguesa.
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Rede de Gabinetes de Inserção
Profissional Imigrante (GIP)
ACM e IEFP celebram protocolo
de cooperação
O ACM e o Instituto do Emprego e Formação Profissional
(IEFP) assinaram, no dia 10 de setembro, um Protocolo
de Cooperação, com o objetivo de dar continuidade ao
trabalho desenvolvido no âmbito da dinamização da
Rede de Gabinetes de Inserção Profissional Imigrante
(GIP).
A cerimónia, realizada no Centro Cultural Moldavo, contou com a presença do Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado, do Secretário de Estado Adjunto do
Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Pedro
Lomba, do Secretário de Estado do Emprego, Octávio de
Oliveira, e do Vogal do IEFP, Bernardo Sousa.
Este protocolo prevê a continuidade de um trabalho
realizado na área do emprego, desde 2008, por várias
entidades mais próximas da população imigrante. Este
novo protocolo marca o início de um novo ciclo, com dez
entidades da sociedade civil, todas elas associações de
imigrantes.
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Gabinete de Apoio ao Empreendedor
Migrante
Artes Plásticas, Gastronomia
e Educação Nutricional brilham
na 3ª semana dinamizadora POP
UP
As Artes Plásticas, a Cozinha Tradicional Angolana e a
Educação Nutricional estiveram em destaque na 3ª ação
loja Pop Up, realizada de 27 a 31 de julho, na Janela
Intercultural do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante
(CNAI) de Lisboa.
Jacqueline Guedj (www.facebook.com/jaclicreation),
artista plástica francesa, Luzia Botelho (www.facebook.
com/saborangola), especialista em cozinha tradicional
angolana, e Mirna Oliveira (www.facebook.com/afmo.
siena), nutricionista brasileira, estiveram disponíveis,
durante toda a semana, para apresentar os seus produtos
e falar sobre os seus negócios.
Unidos pelo espírito empreendedor, já frequentaram os
cursos de empreendedorismo do ACM, e pretendem agora
avançar com os seus negócios em Portugal.
O ACM concluiu, em setembro, mais um curso PEIProjeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante, de
onde saíram, com certificação, 13 novos empreendedores,
de várias nacionalidades. A seu tempo, podemos vê-los
numa das próximas semanas dinamizadoras.

Novo site contra a
Discriminação Racial
A Comissão para a Igualdade e Contra
a Discriminação Racial (CICDR),
órgão especializado no combate à
Discriminação Racial em Portugal, tem
um novo site, lançado recentemente,
que inclui um separador especialmente
destinado à apresentação de queixas
online. A queixa/denúncia eletrónica
pretende ser, através do preenchimento
de um formulário específico, um veículo facilitador da comunicação de factos Aceda ao novo site em:
ilícitos que fundamentem as prática(s) www.cicdr.pt
discriminatória(s) motivada(s) na cor
da pele, nacionalidade ou origem étnica.
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Comunidades Ciganas participam em BootCamp de Empreendedorismo
Social
O Alto Comissariado para as Migrações
(ACM) promoveu, em conjunto com
o Instituto do Empreendedorismo
Social (IES), um Bootcamp em
Empreendedorismo Social, ação integrada no âmbito da Estratégia Nacional
para a Integração das comunidades
ciganas. Ao todo, foram três dias de
dinâmica de grupo que resultaram em
ideias e projetos, destinados a combater problemas sociais concretos destas
comunidades.
O Instituto Português do Desporto e
Juventude de Moscavide , em Lisboa,
foi o cenário desta ação de formação
especial que decorreu, ao longo de
três intensos dias (15 a 17 de fevereiro), durante os quais diferentes experiências individuais analisaram ideias
potencialmente relevantes para solucionar os problemas mais prementes
das comunidades ciganas.
Saúde, educação, intercâmbio cultural e dependência do sistema, foram
alguns dos temas analisados pelos

grupos participantes no Bootcamp em
Empreendedorismo Social, que reuniu mais de 30 participantes - entre
os quais 19 membros da Comunidade
Cigana (dos quais 9 homens e 10
mulheres), todos juntos em prol da
inovação para projetos de impacto
social.
O problema da saúde precária nas
comunidades ciganas foi a ideia do
Projeto vencedor, intitulado “Lachin

Sastipen - Boa Saúde”, da autoria do
Bruno Gonçalves, Marisa Oliveira,
Olga Mariano e António Silva, todos
membros das comunidades ciganas.
Ao receber o certificado, e simbolicamente, as botas alusivas ao Bootcamp,
os membros do grupo não esconderam
a emoção e a vontade de continuar a
agir sobre os problemas que enfrentam
diariamente.
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portugal no mundo

Concurso de Ideias para
o micro-empreendedorismo migrante
totaliza 80 candidaturas

22

Lançado em julho deste ano, o primeiro Concurso de ideias para o micro-empreendedorismo migrante promovido pelo Alto Comissariado para as
Migrações (ACM), chegou ao final e
recebeu 80 candidaturas de portugueses espalhados um pouco por todo o
mundo.
O ACM recebeu inscrições com origem em 14 países: Brasil, França,
Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo,
Suíça, Andorra, Angola, Moçambique,
Bélgica, Estados Unidos da América,
Canadá, Singapura e China. No total,
registaram-se candidaturas em 24
áreas de negócio nomeadamente: restauração, gastronomia, turismo, hotelaria, educação, ambiente, agricultura,
decoração, design, mediação imobiliária, arquitetura, comércio, serviços, indústria, mecânica, consultoria,
gestão, tecnologias de informação e
comunicação, desporto, saúde, cosmética, perfumaria, inovação social e
moda.

387 novos postos
de trabalho em vista
Numa avaliação geral de todos os projetos prevê-se que, num primeiro ano
de atividade, sejam criados 387 novos
postos de trabalho, e avançado um
financiamento de perto de 3 milhões
de euros.
As 80 candidaturas receberão agora
formação e apoio técnico através da
plataforma dedicada em:
http://vem-acm.dreamshaper.com/
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Recorde-se que, o período de candidaturas ao concurso de ideias VEM
decorreu entre 7 de julho e 7 de
setembro de 2015 e dirigiu-se a portugueses e luso-descendentes a residir
no estrangeiro.
Apoiar a estruturação e implementação de soluções empreendedoras,
bem como o acompanhamento em
todas as fases de operacionalização
indispensáveis para transformar um
projeto num negócio em Portugal, são
os objetivos centrais.

A primeira edição deste concurso
insere-se num conjunto de medidas
de apoio ao micro-empreendedorismo e à criação do próprio emprego
por parte de cidadãos residentes no
estrangeiro, seguindo o estipulado no
Plano Estratégico para as Migrações
(PEM), e em:

www.acm.gov.pt/-/plano-estrategico-para-as-migracoes-pem-

Respostas
aos Emigrantes
O Gabinete de Apoio ao Regresso Emigrante (GARE) recebe diariamente, por email, muitas questões de emigrantes a planear voltar
a Portugal, seja para trabalhar, estudar ou mesmo investir num
negócio próprio.
Nesta 1ª edição, publicamos duas perguntas, bem como as respetivas
respostas deste gabinete, que procura disponibilizar informação útil.

Rui Duarte, 46 anos
Cristina Duarte, 47 anos
Casal de emigrantes há 9 anos em
França

“Sempre pensámos em voltar
a Portugal”
“No nosso caso, como estávamos a planear, há
já algum tempo, voltar e ver as possibilidades de
negócio que existiam, assim que vimos a notícia na
televisão portuguesa de que havia um programa de
apoio ao emigrante para quem quisesse voltar ao
país e empreender, procurei logo mais informações
na internet.
Contactei o Gabinete de Apoio ao Empreendedor
Migrante (GAEM) e marquei entrevista. A partir daí,
foi aceder ao site do ACM, preencher o formulário
de pré-inscrição para o Concurso de Ideias VEM e
estruturar as coisas para prosseguir com o nosso
negócio em Portugal.
Sempre pensámos em voltar a Portugal… nem que
fosse só na altura da reforma e este Concurso de
Ideias VEM é uma oportunidade que vamos agarrar…
O nosso negócio passa pela recuperação de lavandarias em vias de encerrar, mas que apresentem
ainda um bom potencial. A intenção é aproveitar
as máquinas e todo o equipamento que já existe e,
a partir daí, sem necessidade de um investimento
financeiro acrescido, como teríamos de fazer no
caso de um negócio de raiz, mostrar trabalho e
desenvolver a atividade… O nosso plano é não ficar
por aqui! Começamos com uma loja, mas a nossa
intenção é expandir”.

Programas de apoio para desempregados
P: Sou Português emigrante no Brasil. Estou desempregado há 8
meses e não recebo nenhum subsídio ou apoio do estado brasileiro. Quero regressar a Portugal e queria saber quais os programas
de apoio onde posso me inscrever.
R: No que diz respeito à questão que nos coloca, vimos informá-lo que o Plano Estratégico para as Migrações (PEM) 2015-2020,
apresenta, no âmbito do eixo V - políticas de reforço da ligação,
acompanhamento e apoio ao regresso dos cidadãos nacionais
emigrantes, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros, n.º
12-B/2015, de 20 de março, um conjunto de medidas, que englobam a criação e gestão de informação destinada aos portugueses
não residentes, cujo conteúdo é relativo a respostas e recursos de
apoio ao regresso de cidadãos nacionais emigrados.
Caso seja do seu interesse, solicito que aceda ao portal do ACM, I.P
(www.acm.gov.pt) no separador dirigido aos portugueses (www.
acm.gov.pt/portugueses) onde poderá aceder a informação detalhada sobre os incentivos de apoio ao regresso nas diversas áreas.

Benefícios empresariais de contratação
P: Sou emigrante em Moçambique e estou a ponderar regressar. Gostaria de saber se a empresa que me possa contratar terá
algum benefício por admitir nos seus quadros um português de
46 anos, licenciado residente no estrangeiro há mais de dois anos.
R: Poderá consultar todas as informações sobre os apoios e incentivos do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), bem
como os destinatários abrangidos através do link: (www.iefp.pt/
apoios)
Esperamos que estas informações lhe sejam úteis, contudo, caso
seja do seu interesse, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais poderá contactar o IEFP, através de (www.iefp.pt/contactos)
ou mesmo através do Serviço de atendimento do IEFP, (+351) 808
200 670, nos dias úteis das 8h00 às 20h00.
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tu cÁ, tu lÁ

Rúbrica que dá voz aos nossos emigrantes e imigrantes. De um lado, as recordações
de quem saiu do país e deseja um dia voltar. Do outro, a escolha de quem veio de
fora e pretende aqui permanecer a vida toda. Vivências diferentes unidas pela forte
ligação a Portugal…
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Pedro Barceló, 28 anos

Joana Montez, 29 anos

engenheiro de som, regressou
recentemente a Portugal após 4
anos a viver em Londres, Reino
Unido

freelancer na área de produção
audiovisual, emigrou há 3 anos,
passou por Bruxelas e Valência e
vive atualmente em Paris, França

Regressei a Portugal por motivos
de saúde. Cá o acompanhamento
clínico é bastante melhor. Durante
o tempo que estive em Londres
visitei Lisboa com imensa frequência,
não passo muito tempo sem a boa
comida, a família e a luz de Lisboa.

Tenho saudades de passear pelas
ruas, encontrar amigos ao acaso e
acabarmos a beber uma cerveja e
a comer tremoços num miradouro.
Depois de alguns anos a viver em
vários países, considero que Portugal
reúne inúmeras condições que
proporcionam uma grande qualidade
de vida. Por isso considero voltar um
dia.
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Conte-nos a sua história. Envie um email para:

comunicacaoacm@acm.gov.pt
a relatar a sua experiência como i/emigrante.

25

Alla Shpunt, 23 anos

Deraldo Neto, 41 anos

Ucrânia, empregada de mesa, em
Portugal há 11 anos

Brasil, organizador de Torneios
de Golfe, em Portugal há 11 anos

Vivo na ilha da Madeira e gosto das
pessoas daqui, são muito simpáticas.
Tenho o meu trabalho e ganho
aquilo que nunca ia ganhar na
Ucrânia. O que mais gosto é a vista
das minhas duas varandas: de uma
vejo o maravilhoso mar e da outra,
as fantásticas montanhas.

Em Portugal gosto da
tranquilidade, do carisma das
pessoas e da qualidade de vida de
um modo geral.
Apesar de já ter presenciado
algumas situações de racismo,
comigo os portugueses têm sido 7
estrelas em todos os aspetos.
Espero ficar cá para sempre, já
tenho minha vida organizada - a
vida financeira e familiar - e amo o
país.
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Legado intercultural
português:
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Influência
portuguesa na língua
japonesa
Ao contrário da crença comum, o arigato japonês não provém do nosso
obrigado. No entanto, existem muitas
palavras de influência portuguesa no
vocabulário nipónico.
Foi no século XVI e imbuídos de espírito aventureiro que os portugueses chegaram ao Japão, estabelecendo com
o país uma ligação comercial. Alguns
costumes portugueses foram adotados
por aquele povo, sobretudo pela ação
dos padres jesuítas. Como tal, algumas
palavras japonesas, hoje de uso corrente, tiveram origem na língua portuguesa, como kirisuto (cristo), arukoru
(álcool) pandoro (pão-de-ló) ou furasuko (frasco), entre muitas outras.
Saiba mais em:

www.pt.emb-japan.go.jp/
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Vestígios da cultura
árabe em Lisboa

Belmonte:
herança judaica

Sabia que o local onde se ergue hoje
a Sé de Lisboa já foi um dia uma mesquita?
Al-Lixbuna, como era chamada a
Lisboa árabe medieval, está repleta de
vestígios da permanência árabe em
Portugal, como o traço urbanístico das
ruas de Alfama e da Mouraria, por
exemplo.
Ao longo dos séculos de ocupação no
território português (séc. VIII-XIII),
os muçulmanos introduziram ainda
conhecimentos bastante evoluídos
para a época nas áreas de medicina,
navegação, astronomia e matemática.

Se olharmos para a história judaica sefardita em Portugal, não podemos deixar de passear pelas ruas de
Belmonte, o coração da resistência
dos judeus à intolerância religiosa na
Península Ibérica, no séc. XVI.
Esta vila da Beira Baixa albergou os
judeus que se recusaram à conversão
imposta à fé cristã e que não quiseram
abandonar o país. Aqui, mantiveram os
seus cultos e tradições durante séculos.
Hoje podemos conhecer esse legado
no Museu Judaico de Belmonte, de
portas abertas desde 2005.
Saiba mais em:

Saiba mais em:

www.luso-arabe.org/

www.cilisboa.org/

Raksha
Bandhan
O Dia dos
Irmãos
comunidade hindu
Mónica e Krish chegaram ao Templo trajados a rigor, acompanhados pela mãe. Nos dias de celebração, Sandhya insiste para que os filhos usem as vestes tradicionais e eles lá
lhe fazem a vontade. Krish parece desconfortável dentro da
túnica verde bordada de fio dourado mas passado pouco
tempo já salta e corre impelido pelos seus 8 anos. Mónica,
15 anos mais velha, ri ao observar o irmão enquanto prepara o Aarti (uma pequena bandeja prateada) para dar início
ao ritual.
É dia de Raksha Bandhan, que este ano aconteceu a 29 de
agosto, um sábado de lua cheia. Neste feriado Hindu, irmãos e irmãs celebram em todo o mundo o amor que os
une. As irmãs pedem benção e proteção aos deuses para os
seus irmãos e eles retribuem afirmando que irão para sempre protegê-las.
Raksha Bandhan é a expressão em sânscrito para laço ou nó
de proteção. Desconhece-se a origem desta tradição, mas é
sabido que já acontece há milhares de anos.
Os filhos únicos não são excluídos dos rituais, podem fazê-los com primos(as) ou até com amigos(as) próximos - o
laço de sangue não é obrigatório. No entanto, o ritual não
se deve fazer com maridos nem com namorados, uma vez
que não romântico o afeto que hoje se enaltece.
Muitos irmãos fazem a celebração em casa, logo pela manhã. Outros, como Mónica e Krish aproveitam para vir ao
templo reafirmar a sua dedicação mútua perante um dos
altares dedicados aos muitos deuses hindus.
No Aarti repousam uma vela e uma flor, símbolos de pureza, o Rakhi (o cordão de algodão que simboliza a ligação) e
o Tilak para untar a testa do irmão.
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Enquanto faz uma oração em silêncio a pedir proteção para
o irmão, Mónica unta a sua testa com Tilak e ata o fio à volta
do pulso de Krish. Depois dá uma guloseima ao irmão para
que as suas relações sejam sempre doces. A irmã escolheu
amêndoas com açúcar para agradar ao pequeno Krish. É
hábito o irmão oferecer um presente à irmã, seja dinheiro
ou algo com significado para ambos. Por fim abraçam-se,
beijam-se e rezam em frente ao altar. A mãe Shandhya fotografa o momento, orgulhosa.
Este ritual pode ser repetido todos os anos no dia de lua
cheia em que acolhe o Raksha Bandhan, mas também pode
ser feito de forma espontânea noutro momento qualquer. O
importante é a intenção colocada neste reforçar do laço que
existe entre irmãos - de sangue ou não.
Pergunto ao sacerdote Shastriji Kishanbhai Pandya se temos que ser seguidores da fé Hindu para fazer o ritual. Ele
ri-se e responde que não, que todos podemos fazê-lo.
Desde que seja do fundo do coração.
Conheça o Templo Hindu de Telheiras/ Lisboa em:

www.comunidadehindu.org
É dia de Raksha Bandhan, que
este ano aconteceu a 29 de agosto, um
sábado de lua cheia.
Neste feriado Hindu, irmãos e
irmãs celebram em todo o mundo
o amor que os une.
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“Agarrar”
as oportunidades
Artes e ofícios
Alexandre Tinhaque
Imigrante Guineense
Empreendedor em Portugal
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A

lexandre Tinhaque está em Portugal, desde
2009, a dar a conhecer a sua arte junto dos
portugueses. Este guineense de 28 anos soube
“agarrar” as oportunidades proporcionadas
pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedor
Migrante (GAEM), a funcionar no Centro de Apoio ao
Imigrante (CNAI) de Lisboa, e “deu asas” ao seu talento para
fabricar calçado africano.
Este imigrante empreendedor saiu da Guiné em 2006,
seguindo depois para o Senegal, onde aprendeu a arte de
fazer sandálias e brincos de missangas. Mais tarde, quando
decidiu vir para Portugal, estava ainda sem ideia formada
quanto ao que fazer com os seus dotes de artesão. “Quando
vim para cá, inscrevi-me em cursos no IEFP, mas não deu
certo…ainda iniciei um de mecânica de automóveis e logo vi
que nada tinha a ver comigo”, recorda o guineense.
E foi o descontentamento em relação ao que fazer da vida,
que levou Alexandre a dedicar-se mais à sua arte: “Comecei
a fazer as sandálias em casa, pouco a pouco, ao meu ritmo…e desde há três anos para cá que não mais parei. Neste
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momento, vendo a amigos e conhecidos, vou a feiras de
artesanato, já contactei duas lojas, uma na Cruz de Pau e
outra na Amora, para expor o meu trabalho. Para além de
tudo isto, criei uma página no facebook (Upá Sandálias
de Verão feitas á mão) para divulgar ainda mais a minha
obra”, conta. E a palavra de ordem é “evoluir”.
Apoio do Gabinete de Apoio ao Empreendedor Migrante
“Passei a ter uma atitude empreendedora muito mais
segura”
O GAEM tem tido um papel preponderante no percurso
profissional de Alexandre. “No ano passado, fiz uma formação de Empreendedorismo e passei a ter uma atitude
empreendedora muito mais segura. Com a orientação dos
profissionais do GAEM, logo me surgiu a ideia de arranjar
um espaço próprio para vender e vou trabalhar para isso”,
sublinha.
O preço das sandálias ronda os 20 euros e o dos chinelos
cerca de 15 euros, “mas dá para negociar”, diz Alexandre.
“Tudo à mão, sem qualquer tipo de máquinas”, garante o
artesão, assumindo que pretende, contudo, mudar essa
situação “para aumentar o ritmo de produção”. É com
este objetivo que Alexandre frequenta, atualmente, uma
formação de recuperação de calçado: “a minha intenção é
aprender a trabalhar com as máquinas, o que me irá permitir alargar os meus conhecimentos na área do calçado e, em
simultâneo, acelerar a produção das sandálias”.
Mais informações em:

www.facebook.com/SandaliasDeVerao?fref=ts

Turkish
Kebab
House

F

ica na Almirante Reis mas podia ficar na Istiklal
Cadesi, a rua mais movimentada de Istambul.
Traz-nos sabores turcos que vão muito além do
já bem conhecido kebab, apesar de ter o famoso
pitéu no nome. A Turkish Kebab House tem uma
grande variedade de pratos, todos típicos da Turquia, mas
segundo o proprietário, Abdul Kadir, foram ligeiramente
adaptados ao palato ocidental.
Pizzas turcas, koftas, dolmas, falafel e baklava, entre muitos outros, trazem um pouco daquela cultura que tem um
pé na Europa e o outro na Ásia. A clientela é multi-cultural:
a comunidade turca que vive em Portugal gosta de vir ao
restaurante matar saudades dos gostinhos de casa e os portugueses gostam de provar aquilo que o Sr Kadir tem para
oferecer, apesar de pedirem, a maioria da vezes, o kebab.
Entre os seus clientes contam-se até algumas celebridades
da nossa praça, como Toni Carreira ou Bárbara Guimarães.

Abdul Kadir
Já são mais os anos vividos em Portugal do que na Turquia
para este empreendedor que veio para Lisboa aos 22 anos
de idade atrás de uma “princesa” indiana que cá morava.
23 anos e 6 filhos depois, Abdul continua feliz com a sua
esposa no país que escolheu para viver. “Com a graça de
Deus”, acrescenta. Três dos seus filhos voltaram a Istambul
para estudar e Abdul não exclui a ideia de voltar um dia ao
seu país natal. Além do restaurante tem um talho, alguns
Hostels e já teve uma loja de tapeçarias turcas.
Contactos:
Av. Almirante Reis, 40 F, Anjos, Lisboa Tel: 21 81 238 27

Karni Yarik (beringelas
recheadas) - para 2 pessoas
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450g de carne da vazia pouco gorda picada
4/5 dentes de alho
sal q.b.
pimenta q.b.
malagueta q.b. (facultativo)
2 beringelas
6 cebolas roxas pequenas
1 cenoura
1 courgete
3 tomates frescos
1/2 colher de sopa de tomate concentrado
azeite q.b.
1/4 pimento vermelho
1/4 pimento verde

Instruções:
Tempere a carne de véspera com os dentes de alho picados, pouco sal e
pimenta a gosto. Se quiser um sabor mais intenso, acrescente um pouco
de malagueta picada. Deixe a apurar durante a noite.
Grelhe bem as beringelas inteiras. Para um efeito mais bonito, corte algumas tiras da casca longitudinalmente. Deixe arrefecer e junte uma courgete
bem ralada à carne picada. Misture e deixe que a carne absorva a courgete.
Numa frigideira, refogue 5 cebolas roxas pequenas picadas num pouco de
azeite. Quando a cebola estiver alourada, junte uma cenoura ralada, mexa
bem, e junte de seguida 3 tomates frescos picados e 1/2 colher de sopa de
tomate concentrado. Se estiver muito grosso junte um pouco de água, mas
convém que não muito líquido. Deixe apurar e adicione a carne. Mexa bem
e cozinhe em lume brando, com a tampa, durante cerca de 20 minutos.
Quando passar esse tempo desligue e deixe arrefecer.
Dê um golpe ao meio das beringelas e recheie com a carne.
Aqueça um tabuleiro de inox no forno e depois forre o fundo com um pouco de azeite, uma cebola picada, um quarto de pimento vermelho e um
quarto de pimento verde, picados. Disponha as beringelas sobre o preparado e leve ao forno a 180º durante 15 minutos.
Sirva polvilhado com coentros picados com arroz tradicional ou salada
típica (pepino, tomate, alface, cebola, azeitonas pretas e queijo feta, temperada com sumo de limão e orégãos).
Truque:
Para que a carne fique mais tenra e saborosa, junte uma colher de sopa de
iogurte natural ao tempero.

acm

ACM em re v ist a | S E T E MB R O 2015

29

programa escolhas

ESCOLHAS

em ação
30

Promover a inclusão social de crianças
e jovens de contextos socioeconómicos
vulneráveis é o objetivo central
do “Escolhas”. Este programa
governamental de âmbito nacional,
criado em 2001, está integrado no ACM e
atravessa agora a sua 5ª geração. O ACM
EM REVISTA aborda, nesta 1ª edição, as
suas principais ações em curso…

11ª Ronda de visitas aos 108 projetos “Escolhas”
700 Jovens desafiados a
participar na avaliação
A 11ª ronda de visitas aos 108 projetos plurianuais do “Escolhas”, nas Zona Norte/Centro,
Lisboa, e Sul e Ilhas, ficou marcada pela
participação ativa de cerca de 700 jovens. A
experiência revelou-se uma mais-valia, não
só para os técnicos, como também para as
crianças e jovens dos projetos locais.
Na zona Norte e Centro, que abarca 39 projetos, estiveram envolvidos 250 participantes,
entre os 8 e os 18 anos, sendo de realçar “o
elevado interesse demonstrado pelos jovens
em dar continuidade a este tipo de momentos”, refere Glória Carvalhais, coordenadora
da Zona Norte/Centro, elogiando a postura
de todos os jovens envolvidos, “sempre muito
comunicativos, demonstrando uma grande
capacidade de auto- análise”.

“Análise crítica e construtiva”
Desafiados a refletir sobre as atividades realizadas e sobre o papel dos
técnicos no projeto, os jovens que acederam ao desafio do “Escolhas” e
intervieram de forma “muito positiva”. Nos 51 projetos da zona Lisboa,
340 crianças e jovens, entre os 6 e os 24 anos, contribuíram com “uma
análise crítica e construtiva, sugerindo alterações e melhorias a implementar no seu projeto, a nível local, e no próprio Programa Escolhas”,
explica Luísa Malhó, coordenadora da Zona de Lisboa.

Saber mais em:

www.programaescolhas.pt

“Especial contributo para a recolha
de sugestões”
Nos 18 projetos da zona Sul e Ilhas, intervieram 108 crianças e jovens,
entre os 9 aos 22 anos de idade, num “especial contributo para a recolha de ideias”, revela Rui Dinis, coordenador da Zona Sul e Ilhas.
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Grupo de Trabalho Novos Cidadãos
(GTNC)
Desenvolver os níveis
de cidadania
Num cenário em que últimas estatísticas apontam para
cerca de 300 mil aquisições de nacionalidade portuguesa
desde 2007, o Grupo de Trabalho Novos Cidadãos (GTNC)
foi criado pelo ACM e pelo “Escolhas”, com o intuito de
promover a reflexão e definição de um plano de ação para
dar resposta às dificuldades apresentadas por estes “novos
portugueses”.
O GTNC arrancou em abril e, desde então, tem reunido
uma vez por mês. O próximo encontro está previsto para
dia 9 de outubro, no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante
(CNAI), de Lisboa. Promover o sentimento de identidade,
desenvolver os níveis de cidadania e de participação política na sociedade, são os objetivos centrais.

Grupo Mais Líderes
Formação cívica para jovens
descendentes cabo-verdianos
O “Programa Mais Líderes” incide sobre a formação cívica
de jovens descendentes cabo-verdianos, no âmbito da
parceria de cooperação estabelecida, em 2014, entre os
Governos de Portugal e de Cabo Verde.
A iniciativa arrancou em junho e vai continuar, uma vez
por mês, até dezembro, abordando temáticas variadas: as
instituições democráticas, direitos e deveres, convenções e
justiça, literacia para os media e cidadania global.

Mundar: Muda o teu Mundo
Mais de 30 ideias de mudança
O Programa Escolhas tem apostado, desde 2001, através
das suas áreas estratégicas de intervenção, na criação de
ações que incentivem os jovens a apresentar ideias, criar
projetos e organizar ações em prol dos seus interesses e da
sua comunidade, visando desta forma a sua gradual emancipação. É neste contexto que surge o “Concurso Anual de
Ideias para Jovens – Mundar: Muda o teu Mundo”.
A 2ª edição do concurso Mundar, a decorrer até novembro de 2015, foi alargada a todos os jovens com idades
compreendidas entre os 16 e os 30 anos, e oferece novas
possibilidades, proporcionadas pela chegada de mais um
parceiro: a Fundação Calouste Gulbenkian, que se associou à parceria já existente entre o Programa Escolhas e a
Torke+cc, possibilitando o financiamento de 30 ideias, com
um valor máximo de 2.500 euros.
O Mundar tem atualmente em curso 33 ideias de mudança,
divididas por três eixos de intervenção: 14 ideias no Eixo
I – Muda.te; 11 no Eixo II – Muda a Tua Comunidade e 8 no
Eixo III – Muda o teu Mundo.
Mais informações em: www.mundar.pt

FIT4JOBS
Uma aposta na empregabilidade
O Programa Escolhas é parceiro do Fit4jobs, uma iniciativa de formação intensiva, a apostar na empregabilidade, centrada
no desenvolvimento de competências avançadas em TIC, com o objetivo de gerar profissionais competentes do ponto de
vista técnico e do domínio das soft skills.
Produção de Software
No âmbito do Fit4jobs, e em parceria com o CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, o Programa
Escolhas deu início, este mês de setembro, a dois cursos certificados em Produção de Software.
Os formandos vêm de áreas tão diversas como a informática, as engenharias, ciências de educação, arquitetura e psicologia, numa aposta forte em “testar as potencialidades da formação em programação de software na reconversão profissional
dos participantes”, explica Paulo Vieira, o gestor nacional do Programa Escolhas para a Inclusão Digital.
Mais informações em: www.programaescolhas.pt/fit4jobs
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comunidades ciganas

Estratégia Nacional
para a Integração das
Comunidades Ciganas
(ENICC)
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A ENICC foi desenhada em torno de 5
eixos fundamentais - Habitação, Saúde,
Educação, Emprego e Mediação. Estão
previstas nesta Estratégia, 40 prioridades,
105 medidas e 148 metas, cabendo a sua
coordenação ao ACM.
Num cenário em que as comunidades ciganas em Portugal,
assim como em toda a Europa, apresentam uma diferença
significativa no que diz respeito aos vários indicadores de
desenvolvimento socioeconómico, a criação da ENICC
constituiu um passo decisivo rumo à criação de planos
nacionais para a integração destas comunidades, fazendo
uso dos instrumentos existentes, em torno de cinco áreas
fundamentais – Habitação, Saúde, Educação, Emprego e
Mediação.

Metas a cumprir
Integração Socioprofissional e
mediação Intercultural
No âmbito do quadro de financiamento Portugal 2020,
nomeadamente do Programa Operacional para a Inclusão
Social e Emprego – POISE, estão previstos dois programas para as comunidades ciganas – Programa para a
Integração Socioprofissional das Comunidades Ciganas,
com vista a apoiar ações na área da empregabilidade,
e o Programa de Mediação Intercultural Municipal e
Comunitária, destinado a promover o apoio à mediação
junto das comunidades imigrantes e ciganas
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AÇÕES ENICC em 2013-2014
Taxa de execução global de 81%
em 2014
Em 2013 e 2014, foram realizadas 143 iniciativas nas áreas
da formação/sensibilização e diagnóstico/preparação (83,
em 2013 e 60, em 2014), sendo que a maior parte das ações
implementadas realizaram-se no âmbito da mediação,
valorização da história/cultura ciganas, e discriminação.
No período analisado, a taxa de execução da ENICC é de
81%.

Fundo de Apoio à ENICC - FAPE
Financiar o incentivo à
participação das comunidades
ciganas
O ACM lançou, em janeiro, o Fundo de Apoio à ENICC
(FAPE) para o ano de 2015, definindo assim o acesso a
apoios financeiros, concedidos a projetos de cariz experimental e inovadores.
Na sua maioria, os projetos aprovados para financiamento
visam o combate à discriminação, ações de sensibilização
da opinião pública, formação sobre cidadania e o incentivo à participação das comunidades ciganas enquanto
exercício de cidadania, bem como a promoção do diálogo
intercultural, através de Workshops e Ateliers, e iniciativas
de cariz cultural.

Eventos e workshops
Programa de Rádio “SIM!
Sensibilizar, Incluir e Mobilizar!”
No âmbito do FAPE - Fundo de Apoio à Estratégia Nacional
para Integração das Comunidades Ciganas, a 1.ª Emissão do
Programa de Rádio “SIM! Sensibilizar, Incluir e Mobilizar!”
já foi para o ar, no dia 21 de setembro.
Este programa será emitido semanalmente, pelas 13h10, na
Rádio Caria (102.5 FM).
Trata-se de um projeto promovido pela Beira Serra Associação de Desenvolvimento, com o apoio da Câmara
Municipal de Belmonte e financiado pelo ACM, através do
FAPE.
Pode acompanhar este e outros programas através de:
https://goo.gl/JAfqRJ
Ou através da página do Facebook:
www.facebook.com/beiraserra

Ações de formação para jornalistas
inscrições abertas até 12 outubro
No âmbito deste projeto, arrancam já no mês de outubro
ações de formação, gratuitas e certificadas, para jornalistas
e editores/as, que irão decorrer em Lisboa, no CNAI, no
Porto e em Faro. O objetivo é capacitar os profissionais de
televisão, rádio e imprensa escrita para a informação culturalmente específica sobre as comunidades ciganas.
As inscrições decorrem até ao próximo dia 12 de outubro.
Para mais informações e inscrições em:
http://www.maieutica.pt/

“Cultura Cigana em Movimento”
Aprender danças ciganas, construir e tocar caixa flamenca são algumas das atividades do projeto “Cultura cigana
em movimento”, que decorre até dezembro, em Coimbra. A iniciativa, financiada pelo ACM, através do FAPE,
é promovida pelo CASPAE– Instituição de Solidariedade
Social de Coimbra, e tem por âncora o Projeto Trampolim, implantado no Planalto do Ingote.
As atividades, que arrancam a 13 de outubro, englobam oficinas de Dança Cigana e de Percussão em Caixa Flamenca,
bem como Workshops de Construção de Caixas Flamencas,
culminando com um fórum, a realizar no dia 17 de dezembro, no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Projeto (In) Formar para a
Igualdade e para a Cidadania
Promovido pelo ISMAI/Maiêutica, este prjeto visa capacitar os profissionais dos media para o combate à discriminação das comunidades ciganas, promovendo o empowerment das mulheres ciganas, com vista à promoção das suas
competências pessoais e sociais, através da dinamização
de grupos de mulheres ciganas, em Espinho, na Maia e
Matosinhos.
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observatÓrio

Emigração
e Imigração
em foco

m
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O Observatório das
Migrações (OM), unidade
informal no âmbito do
ACM, é responsável pelo
estudo e acompanhamento
estratégico e científico das
migrações. Denominado de
Observatório das Imigrações
(OI) até 2014, tem assumido
desde então uma maior
abrangência. Em foco,
está ao estudo integrado
do binómio emigração/
imigração, sobretudo no
que respeita ao regresso
dos emigrantes portugueses
ao território nacional e à
integração de imigrantes em
Portugal.
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OBSERVATÓRIO
DAS MIGRAÇÕES
O Observatório disponibiliza as seguintes linhas editoriais, em versão impressa e em suporte digital:

1 - Coleção Estudos
Apresenta, em cada Estudo, uma reflexão científica e pertinente sobre um
determinado tema.

2 - Coleção Teses
Divulga as dissertações de mestrado e de doutoramento, de reconhecido
interesse, sobre migrações e os seus impactos em Portugal. 44 Teses estão
disponíveis de momento.

3 - Coleção
Imigração
em Números
Procura contribuir para a monitorização da integração dos
imigrantes no país, desenvolve-se a partir de quatro linhas
editoriais: (1) Relatórios estatísticos decenais; (2) Relatórios estatísticos anuais; (3) Cadernos Estatísticos Temáticos
e (4) Estatísticas de Bolso.

O Observatório
das Migrações
e a nova política
migratória

EVENTOS
CALL FOR PAPERS
O Observatório das Migrações abriu
candidaturas para “Call For Papers”,
um concurso que procura os melhores
artigos acerca do Plano Estratégico
para as Migrações. Os artigos podem
ser enviados até 15 de Outubro de
2015.
Composição do júri:
Marcelo Rebelo de Sousa – Presidente
António Vitorino – Vogal
Gonçalo Saraiva Matias – Vogal

Semanas Temáticas
O Centro de Documentação do ACM,
I.P. promove anualmente várias semanas temáticas. A próxima será dedicada ao tema ”Imigração e Media” e
está já agendada para o próximo mês
de Outubro.
Saber mais em:

www.oi.acidi.gov.pt

De acordo com o seu regulamento, o Observatório
das Migrações é uma unidade informal no âmbito do Alto Comissariado para as Migrações que
Gonçalo
tem por função o estudo e acompanhamento
Saraiva Matias
estratégico e científico das migrações.
É neste sentido que temos vindo a orientar a
Diretor do
Observatório das
nossa atividade. Ao longo deste ano, colaborando
Migrações
com outras entidades organizamos ou apoiámos a organização e participámos em inúmeras
conferências, entre outras, sobre a situação dos migrantes no Mediterrâneo;
Schengen: Pessoas, Fronteiras e Mobilidades; Fatores de atração dos migrantes para Portugal; Empreendedorismo e desenvolvimento local; Realidade da
integração local. Realizámos, em parceria com o Conselho da Diáspora, um
inquérito sobre as perceções da diáspora portuguesa sobre a sua relação com o
País bem como um focus group com responsáveis universitários e outras individualidades sobre as oportunidades e desafios dos estudantes internacionais
em Portugal. Tendo presente as novas atribuições do ACM e do OM, acompanhámos a celebração de um protocolo com o Observatório da Emigração.
Produzimos notas informativas atualizadas sobre legislação em matéria migratória e de nacionalidade aprovada ao longo do ano. Difundimos dados estatísticos relevantes em matéria migratória e mantivemos uma presença constante
em meios de comunicação, nacionais e estrangeiros, alimentando a opinião
pública com informação atualizada sobre o fenómeno migratório.
Muitas outras iniciativas estão planeadas para o segundo semestre, incluindo
a apresentação e publicação de estudos bem como de um número especial da
revista Migrações dedicado ao Plano Estratégico para as Migrações. Este número especial, além de artigos doutrinários, dará destaque aos textos recebidos na
sequência da call for papers divulgada este verão, os quais serão apreciados por
um júri presidido pelo Professor Marcelo Rebelo de Sousa e integrado pelo Dr.
António Vitorino e por mim. Ao melhor artigo apreciado pelo júri será atribuído
um prémio monetário de 2000 euros.
Tem sido um ano intenso, de muito trabalho, tendo o Observatório acorrido a múltiplas solicitações, desde a atenção exigida pela crise migratória
no Mediterrâneo até aos desafios da nova política migratória nacional, bem
expressa no novo Plano Estratégico para as Migrações.
Sempre com o firme propósito de valorizar a atividade e atribuições do Alto
Comissariado para as Migrações e, através dele, contribuir para uma política
migratória moderna e humanista e, sobretudo, para a informação acessível,
clara e isenta dos portugueses sobre o fenómeno migratório em Portugal e o
seu contexto no mundo.
Ver artigo na íntegra aqui.
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consultÓrio jurÍdico

ACESSO À
NACIONALIDADE
O ACESSO À NACIONALIDADE é,
nesta 1ª edição, o tema em
destaque do nosso Consultório
Jurídico
Rute Carvalho
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coordenadora do gabinete de apoio jurídico ao imigrante
P: “Sou cidadão estrangeiro, titular de autorização de
residência. No entanto, fui condenado a uma pena de
prisão efetiva de dois anos. Tal facto obsta à aquisição da
nacionalidade?”
R: Para solicitar a concessão da nacionalidade portuguesa
por naturalização, os cidadão estrangeiros não poderão ter
sido condenados, com trânsito em julgado da sentença,
pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa.
De notar que, na análise deste requisito é tomada em consideração a moldura penal abstrata do crime que o cidadão
cometeu e não a moldura penal concreta a que o cidadão
foi condenado (por exemplo: o cidadão cometeu um crime
de roubo simples, tendo sido condenado a 2 anos de prisão.
Tendo em conta que alguém que pratica este crime pode
ser condenado, em abstrato, a uma pena de prisão que
pode ir entre um e oito anos, já não era concedida a nacionalidade portuguesa).
A situação será sempre analisada caso a caso, dependendo
do crime e do tempo de prisão a que a pessoa foi condenada.

P: “Nasci em Portugal e encontro-me a frequentar o ensino secundário. Nem eu, nem os meus pais temos documentação. Tenho direito à nacionalidade?”
R: Nos termos da alínea b), do n.º 2, do art. 6º, da Lei da
Nacionalidade, o Governo concede a nacionalidade, por
naturalização, aos menores, nascidos no território português, filhos de estrangeiros, desde que preencham os
requisitos:
a) Conhecerem suficientemente a língua portuguesa;
b) Não terem sido condenados, com trânsito em julgado
da sentença, pela prática de crime punível com pena
de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos,
segundo a lei portuguesa; e desde que, no momento
do pedido,
c) O menor aqui tenha concluído o 1.º ciclo do ensino
básico.
Assim, o cidadão teria que apresentar os seguintes
documentos:
• Certidão do registo de nascimento ou boletim de
nascimento;
• Certificado da escola em como concluiu em
Portugal, com aproveitamento, o 1º ciclo do ensino
básico;
• A partir dos 14 anos deverá apresentar documento
de identificação (passaporte ou autorização de
residência válidos)
• Se for maior de 16 anos, junta ainda o certificado
de registo criminal de Portugal (facultativo), do
país de nacionalidade e/ou dos países onde tenha
residido depois dos 16 anos.
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em foco

DESAFIOS
MIGRATÓRIOS
A representante portuguesa da
Organização Internacional para as
Migrações (OIM), Marta Bronzin, está no
EM FOCO para uma entrevista sobre os
desafios migratórios da atualidade.
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P: Quais os grandes desafios migratórios da atualidade?
R: É necessário mudar o discurso sobre as migrações, para
que estas não sejam encaradas como um problema que
deve ser resolvido mas como um processo a ser gerido
para benefício de todos: países de destino, de origem, e dos
próprios migrantes. A mobilidade humana sempre existiu
e continuará a existir. Políticas que tenham por objetivo
travá-la dificilmente serão eficazes.
P: Que tipo de ajuda presta o Programa de Retorno
Voluntário e Reintegração? Qual o balanço do período
2014/2015? Há muitos imigrantes a pedir para voltar aos
seus países de origem?
R: O programa apoia migrantes em situação vulnerável que
pretendem regressar voluntariamente ao país de origem e
não têm meios próprios para o fazer. O Programa oferece
aconselhamento, informando sobre a opção do retorno
voluntário, e também suporta os custos da viagem e prevê
aconselhamento e acompanhamento específicos na reintegração.
No âmbito do apoio que a OIM dá através do Programa
ARVORE, registamos um pico de pedidos em 2011. A partir
daí, diminuíram gradualmente.
P: A Comissão Europeia alertou para a “pior crise de refugiados desde a II Guerra Mundial”. Como se pode reagir a
este flagelo?
R: Nenhum país pode fazer face a estes fluxos sozinho.
Por isso é necessário que a União Europeia aja como uma
união, de forma coesa e solidária entre si, e não de forma

fragmentada, como a soma de 28 países membros, cada um
em defesa do seu interesse nacional.
P: Face à “crise de refugiados”, o Alto-comissário para as
Migrações apontou, em entrevista, a necessidade de criar
canais legais para que a única forma de vir para a Europa
não seja neste modelo, tirando-se assim pressão ao negócio montado ao redor das migrações, ao mesmo tempo
que se cria esperança. Segue esta linha de pensamento?
R: Absolutamente. Entre as propostas que a OIM apresentou às instituições Europeias, a abertura de mais canais
legais é uma das medidas centrais que devem ser tomadas.
A ausência de alternativas seguras e legais empurra estas
pessoas diretamente nas mãos dos traficantes. Estas redes
existem porque há uma procura pelos seus serviços.
P: Algumas publicações têm alertado para alguma confusão existente entre os conceitos de Migrante e Refugiado.
Pode clarificá-los?
R: Acho muito importante não confundir os termos. Acho
igualmente importante não uniformizar situações distintas
e fluxos que são extremamente diversificados. O termo
“refugiado” refere-se a uma categoria muito específica
de pessoas a quem foi reconhecido o direito à proteção
internacional de acordo com a Convenção de Genebra de
1951. Não todos os que chegam à Europa, e especialmente
à Itália, são refugiados ou potenciais refugiados.

Ver entrevista na íntegra aqui.
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Pedro calado
Alto-comissário para as migrações
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N

o início de setembro, num restaurante, um
dos funcionários comentava em voz alta:
“Pois, isto de receber refugiados é muito
bonito, mas ainda ontem deitavam comida
fora. E apenas por ter uma cruz na caixa”.
Confesso que, em retoma do espírito estival, esta história
não me tinha chegado até ter ouvido este relato, pelo que
fui investigar. A primeira coisa que encontrei foi um vídeo
divulgado no dia 23 de agosto, filmado na fronteira entre a
Grécia e a Macedónia por Predrag Petrovic, editor de um
site noticioso. O vídeo, no acumulado das suas múltiplas
versões, tem mais de 700.000 visualizações e procura confirmar a teoria do funcionário da restauração: “Eles rejeitam os nossos valores, e até a nossa generosidade”.
Procurando um pouco mais, não foi difícil encontrar um
desmentido do próprio autor, em entrevista, dois dias
depois, ao jornal italiano Il Post1. Nesta entrevista, o jornalista macedónio clarifica que os “nãos” que se ouviam
não eram para a insígnia da Cruz Vermelha, mas sim para
a recusa de mais apoio humanitário, na medida em que o
que pretendiam era passar a fronteira onde esperavam há
duas horas sob chuva torrencial. Também a Cruz Vermelha
confirmou, por seu lado, que nos dias anteriores distribuiu

milhares de refeições a estes mesmos requerentes de asilo
sem quaisquer problemas. Este desmentido teve 7.000
visualizações.
Nestes tempos de desintermediação, em que todos somos
produtores e consumidores de opinião, é importante olharmos para a informação de forma crítica. A Internet e as
redes sociais vieram eliminar intermediários que, durante
muito tempo, faziam grande parte do trabalho por nós:
validavam fontes, procuravam o contraditório, contextualizavam e, em certa medida, asseguravam a legitimidade
dos conteúdos. Hoje, qualquer um a partir de um terminal
tecnológico pode produzir conteúdos, disseminá-los e
fazer opinião.
Fazer parte dos 99% que, no caso em apreço, ficaram pelo
preconceito é a solução mais simples. Aceitamos como
verídico o que nos é dado a conhecer superficialmente.
Generalizamos.
Fazer crescer o um por cento dos que vão para além da
análise superficial é mais difícil. Implica factos e não mitos,
conhecimento e não mera informação, literacia para os
media e não apenas consumo acrítico.
Por isso lançamos esta revista agora:
Para difundir conhecimento.

1 www.ilpost.it/2015/08/25/debunking-migrants-videored-cross-macedonia/
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