Newsletter

Jun 2021

CPR e IKEA

desenvolvem parceria para a empregabilidade de refugiados em Portugal
No mês em que há uma maior visibilidade à questão
das pessoas refugidas, o Projeto Destino: Integração anuncia o resultado de uma importante parceria
com a empresa multinacional IKEA para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho multicultural
nas organizações.
A IKEA foi uma das empresas convidadas para as
sessões de sensibilização dinamizadas nos últimos
meses pelos técnicos de projeto Diaby Abdourahamane e Vítor Sartóris. Durante estas reuniões, os
empregadores perceberam a necessidade de uma
política ativa de diversidade para o fortalecimento
das ações de inovação social e de produtividade a
partir do estímulo à formação de uma equipa multicultural.
Após algumas reuniões, a IKEA direcionou uma
proposta de ampliação de seu processo de seleção
a partir da criação do Programa de Empregabilidade
para Refugiados. A iniciativa
reuniu 18 pessoas refugiadas ou beneficiários de
proteção internacional que se encontram em
processo de formação, até o verão, nas cinco lojas
IKEA em todo o país: Alfragide, Lisboa, Loulé,
Loures e Matosinhos, além do Centro de Apoio ao
Cliente.

Formação e partilha cultural

Como forma de estimular a troca intercultural e o
desenvolvimento de competências linguísticas,
todos os 18 participantes estão a integrar as sessões
de aulas de português através de plataformas digitais. Durante os turnos de trabalho, são acompanhados por uma equipa de acolhimento formada por
um orientador e um “buddy”, iniciativa que pode
facilitar a integração e a aquisição de competências
profissionais a partir das experiências nas áreas de
Logística, Vendas, IKEA Food, Recovery e Apoio ao
Cliente.

Estágio profissional
Os selecionados para o Programa de Empregabilidade de Refugiados têm acesso a um estágio
profissional remunerado pelo período de quatro meses. Dado se tratar de um projeto piloto, a IKEA
pretenderá inserir nos seus quadros após o término do mesmo

Processo de recrutamento
A primeira etapa do processo de recrutamento consistiu na seleção de alguns possíveis
candidatos, por parte do Conselho Português
para os Refugiados, que participaram numa
sessão de Promoção à Empregabilidade
realizada no Centro de Acolhimento para
Refugiados (CAR 2) localizado em São João
da Talha. O encontro serviu para facilitar uma
abordagem mais ampla sobre a iniciativa
desenvolvida pela IKEA, bem como para
tratar sobre algumas questões associadas ao
estágio profissional, o contexto do trabalho
em Portugal e as dinâmicas de uma entrevista profissional. Todos estes tópicos estão previstos no planeamento das ações de sensibilização promovidas pela equipa do projeto.

Podcast
No âmbito das celebrações do Dia Mundial do
Refugiado, a 20 de Junho, a IKEA através do seu
podcast “Igualmente”, dinamizou um episódio
dedicado exclusivamente à temática. (Inserir foto
Podcast)
O podcast contou com a presença do moderador
Rui Maria Pêgo e da Giselle e do Habib, ambos
refugiados e participantes no Programa de
Empregabilidade para Refugiados da IKEA, Lélia
Pontes, responsável de Recursos Humanos na
IKEA Alfragide e Vítor Sartóris, técnico do Projeto “Destino: Integração”

A fase seguinte consistiu no encaminhamento
das pessoas selecionadas à entrevista profissional com os responsáveis pelo Departamento de
Recursos Humanos da IKEA e o anúncio das
pessoas selecionados para o Programa de Empregabilidade de Refugiados. Destes, 30% participaram das sessões promovidas pelo Destino:
Integração desde o segundo semestre de 2019,
um número que demonstra a crescente necessidade de investimento.

BOX:
Beneficiários de proteção internacional e refugiados podem trabalhar em
Portugal?
Sim, beneficiários de proteção internacional e refugiados têm direito ao exercício profissional em
Portugal. De acordo com o artigo 71.º da Lei nº 27/ 2008, “Aos beneficiários do estatuto de refugiado
ou proteção subsidiária é assegurado o acesso ao mercado de emprego, nos termos da lei geral, cessando, a partir do exercício de emprego remunerado, a aplicação do regime de apoio social previsto
no artigo 56.º

Hamzah Al-Hassani,
Iraquiano, 24 anos.

Chegou a Portugal em Fev de 2020
por meio do Programa Nacional de Reinstalação.

Integrar a equipa da IKEA através desta iniciativa tem sido uma boa oportunidade
para conhecer a sociedade portuguesa e para a aprendizagem da língua.
Neste momento estou na área de Logística e trabalhar em uma empresa importante como a
IKEA é uma experiência importante para o currículo e o meu futuro em Portugal.
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