PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Alto Comissariado para as Migrações, I.P

Prova de conhecimentos
Ciências Sociais

Questão 1
Pontuação: 5 valores
Resposta obrigatória, não pode exceder uma página A4
Conquanto expressões como “multiculturalidade”, “interculturalidade” ou “diversidade
cultural” entrem no vocabulário do dia-a-dia das pessoas, muitas não sabem o seu verdadeiro
significado e desconhecem as práticas dos organismos (nacionais e internacionais) encarregues
da sua gestão democrática. O Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural apresenta-se como
resposta à crescente necessidade de clarificar em que medida o diálogo intercultural pode
contribuir para a valorização da diversidade, preservando a coesão social.
- Com base no argumentário da supramencionada obra refira e comente os pré-requisitos que
as diversas sociedades devem satisfazer de modo a garantirem maior justiça e equidade entre
os cidadãos e uma governação democrática da diversidade cultural.
Referência

Tópicos de Resposta

Pontuação

Livro Branco sobre o
Diálogo Intercultural

Pré-requisitos:
- Adaptar várias vertentes da governação democrática
da diversidade cultural;
- A cidadania e a participação democrática devem ser
reforçadas;
- As competências interculturais devem ser ensinadas e
desenvolvidas;
- Devem ser criados ou aumentados espaços reservados
ao diálogo intercultural;
- O diálogo intercultural deve ter uma dimensão
internacional.

1 Valor atribuído a
cada pré-requisito
referido e
comentado.
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Questão 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6
Pontuação: 5 valores
Resposta opcional entre a questão 2 a 6, não pode exceder meia página A4
As exigências decorrentes dos processos de integração que possibilitem aos migrantes
exercerem plenamente a sua cidadania obrigam organismos como o ACM a uma contínua
actualização acerca do tecido social sobre qual incide a sua actuação.
[Seleccione uma das cinco questões que se seguem e responda de forma concisa e sucinta.]

2) Comente de que forma obras como a recente publicação Diagnóstico da Situação da
População Imigrante em Portugal (coordenada por Jorge Malheiros e Alina Esteves) podem
contribuir para que Portugal se mantenha na linha da frente no aperfeiçoamento de uma
política de integração informada, eficaz e adaptada à realidade.
Referência

Diagnóstico da
Situação da
População Imigrante
em Portugal

Tópicos de Resposta
1) Aprofundamento do conhecimento sobre a situação
imigratória em Portugal;
2) As exigências decorrentes dos processos de
integração obrigam organismos como o ACM a
conhecer, com acuidade, o tecido no qual se inscreve a
sua actuação;
3) Diagnóstico permite detectar problemas e identificar
contributos dos imigrantes nos processos de
desenvolvimento do país/regiões;
4) O estudo traduz uma estratégia que visa continuar a
investir nas políticas de integração dos cidadãos
imigrantes em Portugal, tendo por base os contributos e
desafios que se colocam à sociedade. Confere
informação credível às entidades com responsabilidades
ao nível do acolhimento de imigrantes e disponibiliza
dados científicos sobre a realidade. Mostra que a
sociedade está em contínua mudança e são necessárias
políticas e medidas ajustadas às necessidades.

Pontuação

1) 1 Valor
2) 1 Valor
3) 1 Valor
4) 2 Valores

3) Tendo em linha de conta a “Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades
Ciganas” dê dois exemplos de dinâmicas de inclusão criadas para estas comunidades e
comente sucintamente de que forma estas têm contribuído para o desenvolvimento e inserção
dos ciganos em Portugal.
Referência

Tópicos de Resposta

Estratégia Nacional

1) Dois exemplos de dinâmicas de inclusão baseados nos

Pontuação
1) 2 Valores
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para a Integração
das Comunidades
Ciganas

eixos de actuação da Estratégia Nacional;

2) 1 Valor

2) Comentário pessoal que demonstre domínio do tema.

4) Na 3ª Edição do MIPEX – Índice de Avaliação das Políticas de Integração de Migrantes,
Portugal é destacado, nas suas políticas de integração, em dois domínios. Indique quais são e
comente sucintamente porque é que Portugal foi reconhecido como boa prática no ranking.
Referência
MIPEX – Índice de
Avaliação das
Políticas de
Integração de
Migrantes

Tópicos de Resposta
1) Domínios:
- Reagrupamento familiar
- Lei da nacionalidade

Pontuação
1) 1,5 Valor cada
domínio referido
2) 2 Valores

2) Comentário pessoal que demonstre domínio do tema.

5) O associativismo imigrante tem vindo, ao longo das últimas décadas, a funcionar como
mecanismo de apoio à integração. Comente sucintamente esta afirmação na sua relação com a
visão do ACM neste domínio.
Referências
- Artigo 3º do
Decreto-Lei
31/2014, alínea K
- Planos de
Integração para os
Imigrantes

Tópicos de Resposta
1) Visão do ACM:
«Promover o diálogo, a inovação e a educação
intercultural e inter-religiosa, designadamente através
do apoio ao associativismo e de acções de valorização
da interacção positiva e da diversidade cultural, num
quadro de consideração mútua e de respeito pelas
normas legais e constitucionais;»

Pontuação
1) 2 Valores
2) 3 Valores

O associativismo faz parte das medidas a implementar.
Exemplo no plano 2010-2013:
- Medida 60 “Promoção do associativismo imigrante
junto de comunidades imigrantes”
- Medida 61 “Apoio ao reconhecimento de
representatividade das associações de imigrantes”
- Medida 62 “Apoio na gestão de projectos associativos
para integração de imigrantes”
- Medida 63 “Revisão da lei das associações de
imigrantes”
2) Comentário pessoal que demonstre domínio do tema.

6) Em paralelo e de forma articulada com outras esferas de atuação, o ACM tem investido na
componente “informar, comunicar e sensibilizar” como parte integrante do plano de
3

integração de imigrantes. Comente sucintamente esta afirmação dando dois exemplos
específicos de iniciativas do ACM neste domínio.
Referência

Tópicos de Resposta

Pontuação

Por exemplo:
“Relatório de
actividades de 2012”

1) Comentário pessoal que demonstre domínio do tema.
2) Exemplos possíveis:
- o Boletim Informativo (BI) do ACM
- Portal
- Programa de Televisão “Nós”
- Programa de Rádio “Gente como nós”
- Materiais informativos (brochuras, desdobráveis,
cartazes)
- Eventos de sensibilização (Prémio de Jornalismo pela
Diversidade Cultural / Seminários – Ex: Media, Imigração
e Diversidade)

1) 3 Valores
2) 2 Valores

Questão 7
Pontuação: 10 valores
Resposta obrigatória de desenvolvimento, não pode exceder uma página e meia A4
A evolução orgânica do ACM mostra que o mesmo tem procurado acompanhar a evolução do
perfil migratório do país nas suas diversas relações com a sociedade de acolhimento, dotandose das atribuições e das unidades mais adequadas às necessidades de integração em cada
período. Com o surgimento de novos fenómenos migratórios (mais complexos e com maior
diversidade de fluxos) emerge, porém, a necessidade de (re)definição de políticas migratórias
balizadas pela integração europeia, a construção do espaço lusófono e o fenómeno
emigratório dos portugueses para o estrangeiro.
- Enuncie e comente as grandes linhas de intervenção do ACM que pretendem responder
adequadamente aos novos desafios societais.
Referência

Tópicos de Resposta

Pontuação

Orgânica do ACM,
I.P. aprovada pelo
Decreto-Lei 31/2014
de 27 de Fevereiro

Referir e comentar pelo menos 5 das linhas de
intervenção do ACM enunciadas no Decreto-Lei que
esclarece sobre a sua missão.

2 Valores atribuídos
a cada linha de
intervenção
referida e
comentada.
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