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Coordenação

Parceiros
A Associação de Refugiados em 
Portugal foi fundada em 2010 com o 
propósito de dar uma identidade 
estruturada, organizada, representati-
va e de cidadania ativa aos refugiados 
e requerentes de asilo em Portugal.

O Conselho Português para os Refu-
giados é uma ONGD de referência 
nacional na defesa e promoção do 
direito de asilo, dedicando-se exclusi-
vamente ao apoio, acolhimento e 
integração dos requerentes e benefi-
ciários de proteção internacio-
nal em Portugal.

O ISCTE – Instituto Universitário de 
Lisboa é uma instituição pública de 
ensino universitário criada em 1972. 
Tem como missão a produção de 
investigação científica e a sua divul-
gação para a sociedade.

Escola Profissional de Imagem foi 
fundada em 1993 e é uma referência na 
formação para as áreas das indústrias 
criativas.
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O projeto
Destino: Integração

O Projeto Destino: Integração procura sensibilizar 
empregadores e a sociedade civil para a contribuição 
económica, social e cultural das pessoas refugiadas no 
ambiente de trabalho.

- Uma sociedade de acolhimento mais sensibilizada para as necessi-
dades inerentes ao processo de integração dos refugiados;
- Um ambiente laboral mais bem preparado para a inclusão das 
pessoas refugiadas com a criação de oportunidades de trabalho;
- Pessoas refugiadas mais bem informadas sobre os seus direitos e 
deveres dos trabalhadores  e a importância da integração laboral.

O que fazemos?

O projeto
prevê  os seguintes resultados

“ “

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
Realizadas presencialmente ou através de plataformas digitais em 
empresas, escolas e universidades.

SESSÕES PARA A EMPREGABILIDADE
Ações presenciais e através de plataformas digitais, direcionadas às 
cidades de Castelo Branco, Guimarães, Lisboa, Loures e Setúbal.

SESSÕES DE PROMOÇÃO PARA A EMPREGABILIDADE
As sessões de promoção para a empregabilidade centram-se em 
tópicos ligados ao contexto laboral em Portugal:
- Direitos e deveres dos empregadores
- Direitos e deveres dos trabalhadores
- Contratos de trabalho
- Procura de emprego
- Modelos de currículo e entrevistas de emprego.

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO – CONTEXTO ACADÉMICO
Sessões de sensibilização dirigidas aos estudantes do ensino básico, 
secundário e universitário informando sobre:
- Direitos das pessoas com estatuto de proteção internacional
- Processos de Integração em Portugal
- Contribuição dos refugiados para a construção de uma sociedade 
mais coesa e inclusiva.

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO - EMPREGADORES
Sessões de sensibilização direcionadas aos empregadores procurando 
transmitir a realidade das pessoas refugiadas em Portugal com 
especial enfoque no emprego:
- Direitos laborais das pessoas com estatuto de proteção internacional 
em Portugal
- Contribuições culturais e competências profissionais das pessoas 
refugiadas nos ambientes laborais
- Impacto positivo da contratação de pessoas refugiadas como forma 
de aumento da capacidade das empresas
- Principais barreiras que os refugiados e requerentes de asilo enfren-
tam em Portugal para aceder ao mercado de trabalho


