
O continuado crescimento do

número de requerentes de proteção

internacional (139 em 2009 e 1.849

em 2019) e o aumento da concessão

de estatutos de proteção

internacional (43 em 2009 e 296 em

2019)* acrescem renovados desafios

aos esforços, em todos os âmbitos,

no asilo e nas migrações,

nomeadamente no acolhimento e na

integração. Um dos obstáculos

enfrentados pela população

refugiada relaciona-se com as

dificuldades de empregabilidade nos

países de acolhimento, seja pelas

poucas referências laborais, a falta

de documentação comprovativa de

experiências profissionais ou ainda

os períodos de inatividade

demasiado longos que, muitas vezes,

decorrem de processos de fuga

complexos e da sua condição de

refugiado. 

Projeto "Destino:Integração" visa a sensibilização para  

a empregabilidade das pessoas refugiadas em Portugal  

O projeto “Destino: Integração” foi

criado para a promoção e a

integração das pessoas refugiadas a

nível local e regional, através do

aperfeiçoamento das suas

competências para o mercado de

trabalho e o empreendedorismo, bem

como sensibilizar a sociedade

portuguesa para a valorização da

interculturalidade e da importância de

um ambiente plural nos ambientes

laborais. Coordenado pelo Conselho

Português para os Refugiados (CPR), o

projeto, cofinanciado pelo Fundo para

o Asilo, a Migração e a Integração

(FAMI) tem como parceiros a

Associação de Refugiados em

Portugal (ARP), o Instituto Universitário

de Lisboa (ISCTE) e a Escola

Profissional de Imagem (EPI) e será

desenvolvido até o final de 2021.
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Na primeira etapa do projeto, o ISCTE promoveu uma pesquisa abrangente com o intuito de compreender quais são as barreiras
enfrentadas por refugiados e requerentes de asilo em Portugal. Entre as dificuldades mais comuns estão a ausência de
documentação ou o tempo de espera na resposta à solicitação de Proteção Internacional; desconhecimento do idioma; ofertas de
vagas desqualificadas à experiência que possuem; exigência física requerida para a execução de muitos dos trabalhos; poucas
oportunidades de trabalho na área geográfica onde se encontram instalados. Perante estas barreiras, as ações de promoção de
empregabilidade foram realizadas tendo em conta estas necessidades e dificuldades e de que forma poderiam ser ultrapassadas.

Pesquisa realizada pelo ISCTE revela as maiores barreiras 
enfrentadas pela população refugiada



Entre as áreas de intervenção do Conselho

Português para os Refugiados está a promoção

das ações de sensibilização sobre a defesa e a

proteção dos Direitos Humanos e, em particular,

o Direito de Asilo em Portugal. Em novembro

passado, o CPR realizou duas sessões sobre a

temática por meio de plataformas digitais,

direcionadas aos estudantes interessados sobre

o acolhimento das pessoas refugiadas no país. 

Numa destas sessões, dirigida aos estudantes da

Escola Técnica Psicossocial de Lisboa (ETPL),

Diaby Abdourahamane e Vítor Sartóris, técnicos

do Projeto Destino: Integração, conversaram

sobre o processo de Reinstalação das pessoas

refugiadas, os seus percursos de integração e as

barreiras linguísticas, culturais e sociais

enfrentadas em Portugal.

A aprendizagem da língua portuguesa constitui um passo

fundamental para as pessoas refugiadas que estão em

busca de sua primeira oportunidade de trabalho no país.

Para atender a esta demanda foi realizado o Curso de

Comunicação na Procura de Emprego no âmbito do

Projeto Destino: Integração.

As aulas foram dinamizadas por Isabel Galvão,

coordenadora do Projeto e professora de Português

Língua Estrangeira (PLE) no Conselho Português para os

Refugiados. Apesar dos alunos terem pouco domínio da

língua e após o período de confinamento devido ao

Covid-19, Isabel Galvão acredita que o curso pode

facilitar o processo de autonomia na busca pelo emprego.

"Aproveitámos para rever áreas temáticas essenciais até

chegar às entrevistas de emprego e assim  perceber os

comportamentos e as posturas adequadas. Creio que foi

uma vivência positiva que será útil na sua integração

laboral”, comentou a docente durante a entrega dos

certificados aos seis alunos, ocorrida em 14 de outubro.

A formação foi bastante proveitosa para quem está
em busca de oportunidades em Portugal. Pude
compreender um pouco mais sobre o mercado de
trabalho, como fazer a a procura de emprego e
sobre os direitos dos trabalhadores e dos
empregadores. Aprender a língua portuguesa é
fundamental e por isso participo das aulas como
forma de ter mais chances em encontrar um
emprego.”

Numa outra sessão, ocorrida em 12 de novembro, as informações foram

dirigidas aos alunos do 8º ano do Colégio Casa Mãe, que também

puderam esclarecer as suas dúvidas sobre a questão. Nas duas ocasiões, o

técnico Diaby Abdourahamane pôde partilhar sua experiência pessoal e as

impressões acerca do atual contexto de acolhimento às pessoas

refugiadas. Coordenado pelo CPR, o Projeto tem como atuais parceiros o

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e a Associação de Refugiados em

Portugal (ARP), com o financiamento do Fundo para o Asilo, a Migração e

a Integração (FAMI).
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HORTENSIA ACHOU

Natural da Costa do Marfim, reside
há um ano em Portugal

Aprendizagem do idioma é fundamental como resposta às oportunidades de emprego

Acompanhe o
Destino:Integração 
nas mídias sociais

destinointegração
destinointegração


