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Prefácio

Há sete anos, os chefes de Estado e de Governo reunidos no Conselho Europeu de Salonica, 

convidaram os Estados-Membros a aprofundar o debate sobre a integração para trocarem 

ensinamentos neste domínio. A Comissão Europeia, em colaboração com os pontos de 

contacto nacionais em matéria de integração, peritos estes que se reúnem regularmente, 

decidiu elaborar um manual de boas práticas.

A terceira edição do manual, que apresentamos hoje, trata matérias de grande relevância, 

nomeadamente «os meios de comunicação social e a integração», «sensibilização e 

capacitação dos migrantes», «plataforma de diálogo», «aquisição da nacionalidade e práticas 

da cidadania activa», «os jovens imigrantes, a educação e o mercado de trabalho». Quase 

600 peritos, em representação dos governos e da sociedade civil, trabalharam durante mais 

de 18 meses procurando trocar ideias sobre estes temas cruciais. Da sua actividade resultou 

um amplo conjunto de exemplos concretos e estimulantes apresentados nesta edição do 

manual. Mas o presente manual não é apenas fruto do trabalho dos peritos. Sete anos, três 

edições, 14 seminários técnicos, a participação de várias centenas pessoas: deste modo se 

criou uma comunidade de profi ssionais sólida e efi ciente.

O presente manual é uma nova etapa na procura de soluções comuns para os desafi os 

que temos de enfrentar. Nas edições anteriores tratámos de temas como os programas de 

introdução, a participação cívica, os indicadores, a promoção da integração, a habitação 

num ambiente urbano, a integração económica e a governação da integração. Nesta 

terceira edição foram considerados quase todos os domínios críticos identifi cados nos 

princípios básicos comuns acordados pelos Estados-Membros em 2004. 

Esta comunidade de integração está em expansão. No ano passado foi criado um fórum 

aberto a todos — o sítio web europeu sobre a integração. Foram acrescentadas centenas 

de boas práticas que nos continuam a inspirar e que produzem frequentemente novas 

e excelentes ideias e projectos. Alguns destes são fi nanciados pelo Fundo Europeu para 

a Integração.  
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Com esta terceira edição e o lançamento do sítio web, completamos a primeira fase da 

Agenda Comum para a Integração de 2005. O Tratado de Lisboa incita-nos a adoptar 

medidas que proporcionem incentivos e apoio à acção dos Estados-Membros para 

promover a integração. Com o impulso proporcionado pelo Programa de Estocolmo, 

pelas conferências ministeriais sobre a integração e os debates do Fórum Europeu para 

a Integração, entrámos num período activo de trabalho com vista a um objectivo comum 

— o bem-estar de todos os cidadãos numa sociedade diversifi cada. A Comissão Europeia 

continua inteiramente empenhada neste processo.

      

 Jonathan Faull

 Director-geral

 DG Justiça, Liberdade e Segurança  

 Comissão Europeia
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Introdução

O Manual de Integração descreve boas práticas e «ensinamentos obtidos» a partir da 

experiência dos decisores políticos e profi ssionais de toda a Europa. Através da recolha e 

apresentação de exemplos concretos de diferentes áreas da integração de imigrantes, este 

manual contribui para um processo político mais abrangente no domínio da integração na 

União Europeia (UE), nomeadamente para a criação de um enquadramento europeu para 

a integração.

À semelhança das anteriores edições do manual, a terceira edição inclui um conjunto de 

questões substantivas e metodológicas. Nela são abordados três temas e analisadas três 

abordagens de governação. Os capítulos sobre o papel dos meios de comunicação social, a 

aquisição da nacionalidade e práticas de cidadania activa e ainda sobre as experiências dos 

jovens imigrantes no sistema educativo e no mercado de trabalho, dão a conhecer as práticas 

e os ensinamentos retirados destas áreas específi cas. Os capítulos sobre o intercâmbio 

europeu de informações e boas práticas, a sensibilização e participação e as plataformas de 

diálogo analisam as estruturas e os mecanismos utilizados para implementar com sucesso 

as estratégias de integração em todos os domínios. A terceira edição tem por base uma 

série de seminários técnicos organizados pelos ministérios responsáveis pela integração, 

realizados em Viena (Novembro de 2007), Paris (Novembro de 2007), Atenas (Março de 

2008), Dublim (Maio de 2008), Lisboa (Novembro de 2008) e Tallin (Fevereiro de 2009).

Uma Europa forte deve assentar no bem-estar duradouro de todos os residentes das 

diversas sociedades que a compõem. Diversos grupos de imigrantes continuarão a chegar e 

a instalar-se nas sociedades europeias que, também elas, se encontram em transformação, 

infl uenciadas pelas mudanças a nível socioeconómico e demográfi co. 

As políticas de integração pretendem contribuir, a seu tempo, para a convergência dos 

valores societais em benefício de todos os membros da sociedade. Para tal, será necessária 

a participação activa de todos os cidadãos e residentes, independentemente de serem ou 

não oriundos da imigração. Com as aptidões e competências de que dispõem, estes podem 

contribuir para a vida social, económica, cultural e cívica da sociedade. 

Os indivíduos desenvolvem capacidades de aprendizagem ao longo da vida, assumindo, 

assim, o papel de agentes de mudança nas sociedades de integração. Tal como a facilitação 

do acesso às instituições tradicionais, a igualdade de direitos e deveres é fundamental para 

tornar possível a participação de todos os cidadãos. 

Os residentes oriundos da imigração podem sentir difi culdades em integrar se devido às 

suas origens, às condições de instalação ou à discriminação. Em contrapartida, os residentes 

nacionais poderão ter alguma difi culdade em conviver com os novos vizinhos, em se 

ajustar à crescente diversidade à sua volta e em negociar novos conceitos de cidadania 

e participação. 
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Através da eliminação de obstáculos e do desenvolvimento de facilitadores de integração 

societal, são negociadas novas formas de cidadania activa. Ao tornarem se «organizações em 

aprendizagem», as autoridades públicas, a sociedade civil e o sector privado podem ajudar- 

-se a si mesmos e contribuir para o processo de integração. Adquirem assim conhecimentos 

interculturais que lhes permitem tornar se pró-activos na abordagem das necessidades 

em constante mudança, às dinâmicas sociais e ao bem-estar de uma população cada vez 

mais diversifi cada.

O capítulo 1 difere dos restantes capítulos pelo facto de se debruçar sobre a forma como o 

intercâmbio de informações e boas práticas funciona em termos de cooperação europeia 

no domínio da integração. Os poucos exemplos concretos apresentados dizem respeito 

a actividades desenvolvidas ao nível comunitário e não ao nível nacional. O capítulo dá a 

conhecer algumas disposições legais, associando as a informações sobre a sua aplicação. 

Debruça-se ainda sobre as prioridades estabelecidas pelas políticas europeias e apresenta 

uma breve descrição dos mais importantes aspectos da Agenda Comum para a Integração, 

tais como o sítio web da União Europeia sobre Integração e o Fórum Europeu sobre a 

Integração. Em especial, descreve o exercício de elaboração do manual, incluindo as três 

séries de seminários técnicos, que levaram à publicação de três edições do manual para 

decisores políticos e profi ssionais. 

O capítulo 2 incide sobre o papel dos meios de comunicação social na integração dos 

imigrantes. Nas democracias liberais que garantem a liberdade de imprensa, os meios 

de comunicação social têm uma função de informação, educação e entretenimento. 

Funcionam como plataforma para uma comunicação aberta e imparcial sobre os aspectos 

positivos e negativos das realidades sociais, incluindo a migração. Dispõem ainda de 

recursos poderosos para infl uenciar as atitudes na sociedade e fornecer informações a toda 

a população, incluindo aos imigrantes. Os órgãos de comunicação social estão a aprender 

a captar as necessidades de uma audiência cada vez mais diversifi cada, ao mesmo tempo 

que eliminam obstáculos e criam oportunidades profi ssionais na sua área para pessoas 

oriundas da imigração. Os profi ssionais da comunicação social, os governos, os políticos, o 

público, as organizações da sociedade civil e as empresas privadas, todos têm um papel a 

desempenhar. Este capítulo apresenta algumas estratégias que visam o desenvolvimento 

das competências dos agentes em matéria de integração no sector da comunicação social.

O capítulo 3 une duas abordagens que se complementam mutuamente: a sensibilização da 

sociedade em geral e a participação da população migrante. Ambas contribuem para a ideia 

de que a integração societal funciona como processo bidireccional de adaptação mútua dos 

imigrantes e da sociedade em geral. Através da realização de campanhas de sensibilização, 

os decisores políticos e os profi ssionais contribuem para alargar os conhecimentos da 

sociedade sobre as questões relacionadas com a integração e aumentar a sua sensibilidade 

relativamente ao bem-estar de todos os cidadãos residentes. As acções de sensibilização 

promovem a participação, pois os grupos-alvo dispõem de mais informação para formar 
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uma opinião sobre a diversidade e para participar mais activamente na mudança das 

opiniões. O processo de participação ajuda os imigrantes a ajudarem-se a si mesmos. Baseia- 

-se no conhecimento que os próprios imigrantes têm das suas necessidades, aumentando os 

recursos e as capacidades de que dispõem nessas matérias. Os imigrantes e as organizações 

de imigrantes podem, assim, fazer escolhas mais informadas e participar mais activamente 

na mudança da conjuntura onde se inserem as questões de integração. A participação 

contribui para uma maior sensibilização, na medida em que os projectos passam a basear- 

-se no reconhecimento das capacidades únicas dos imigrantes como agentes de sensibi-

lização da opinião pública. Estes dois conceitos promovem uma interacção frequente entre 

todos os residentes como voluntários, através do acesso às instituições tradicionais e a 

novas parcerias organizacionais, e como cidadãos, através da participação na defi nição das 

políticas relativas à integração e de novas formas de cidadania local e cívica.

O capítulo 4 debruça-se sobre as plataformas de diálogo enquanto instrumentos de 

negociação em matéria de integração. A longo prazo, essas plataformas promovem a 

compreensão e a confi ança mútuas, permitindo prevenir e resolver confl itos no seio 

da comunidade imigrante e entre esta, os residentes e os cidadãos oriundos ou não da 

imigração, e ainda entre estes vários grupos e as autoridades governamentais. Neste 

capítulo, descreve-se cada fase do processo de criação e gestão de plataformas de diálogo 

ad hoc e de plataformas mais permanentes. São analisados os obstáculos práticos com 

que os profi ssionais frequentemente se deparam e é defi nido o papel que as autoridades 

públicas ou as organizações da sociedade civil podem assumir como promotoras da 

integração. O sucesso de uma plataforma depende da sua capacidade para permitir uma 

troca de opiniões baseada numa relação de abertura e respeito, ajudando os participantes 

a encontrar uma base comum de cooperação para dar resposta às necessidades das suas 

comunidades. Ao darem seguimento à acção da plataforma de diálogo, as actividades de 

acompanhamento criam novas redes entre pessoas e organizações no terreno, propor-

cionando lhes um sentimento de identidade e um interesse comum no bem estar dos 

seus vizinhos. 

O capítulo 5 debruça-se sobre a questão da aquisição da nacionalidade a partir de uma 

abordagem da integração centrada no cidadão. Os imigrantes que traçam o seu futuro num 

determinado país têm interesse em estabelecer-se nele usufruindo dos mesmos direitos e 

deveres e das mesmas oportunidades de participação que os restantes cidadãos. Os Estados- 

-Membros da UE que se tornam também países de imigração, têm interesse em promover 

a inclusão socioeconómica e política através do aumento das taxas de naturalização da 

primeira geração de residentes e através da concessão de garantias de aquisição da 

nacionalidade aos fi lhos destes imigrantes já nascidos no seu território. São identifi cados 

e eliminados alguns obstáculos decorrentes da aplicação das leis tradicionais em matéria 

de nacionalidade e que involuntariamente excluem ou desencorajam os imigrantes a 

solicitar a nacionalidade. São ainda simplifi cados os procedimentos administrativos que 

mais contribuem para atrasar ou prejudicar o processo de aquisição da nacionalidade. 
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Esta medida resulta numa maior efi cácia na implementação das medidas e na prestação 

de melhores serviços aos novos cidadãos. Um dos elementos de facilitação considerado 

prioritário em vários Estados-Membros é a promoção da participação e do interesse da 

sociedade em geral. Após a aquisição da nacionalidade, a promoção do exercício de uma 

cidadania activa por parte de novos e antigos cidadãos permite-lhes moldar o futuro 

partilhado de uma sociedade diversifi cada. O exercício de uma cidadania activa unifi ca as 

múltiplas identidades dos seus membros, permitindo-lhes contribuir plenamente para a 

vida económica, social, cultural, cívica e política das sociedades.

O capítulo 6 coloca em perspectiva as várias estratégias adoptadas com vista a aumentar 

os níveis de educação e de emprego dos jovens imigrantes. Os profi ssionais são alertados 

para o impacto que os enviesamentos no sistema educativo, os factores socioeconómicos 

e os conhecimentos linguísticos podem ter sobre as oportunidades e desafi os que os 

cidadãos oriundos da imigração enfrentam em cada etapa do seu percurso educativo, 

desde a infância à idade adulta. Algumas medidas podem reforçar as competências dos 

jovens imigrantes, bem como a capacidade de resposta dos estabelecimentos de ensino 

às necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de serem 

imigrantes ou cidadãos nacionais. Em conjugação com uma sólida educação intercultural, 

esta abordagem promove novas e melhores formas de participação em escolas cada 

vez mais diversifi cadas e nas suas comunidades. A melhoria da qualidade e da efi cácia 

da educação e da formação, sendo assegurado o acesso aos imigrantes, contribui para 

a criação de mais e melhores oportunidades de trabalho, o que, por sua vez, aumenta a 

competitividade económica e a coesão social do país.
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Capítulo 1

Intercâmbio europeu 

de informações e boas práticas
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Intercâmbio europeu de informações e boas práticas

As temáticas associadas à imigração e à integração deixaram de ser apenas uma questão 

com interesse para alguns especialistas na matéria, para passarem a ocupar um lugar 

de destaque na agenda de muitas e variadas organizações. As políticas nacionais e 

subnacionais que incidem sobre várias questões ligadas à integração são cada vez 

mais infl uenciadas por decisões tomadas ao nível comunitário. No entanto, a defi nição 

das políticas comunitárias pode ser um processo moroso e complicado, implicando o 

envolvimento a vários níveis dos governos nacionais, da sociedade civil e das instituições 

comunitárias. A Comissão Europeia desempenha aqui um papel preponderante, 

assumindo-se muitas vezes como precursora e coordenadora das acções. Para terem 

uma melhor perspectiva da sua própria situação, os decisores políticos e os profi ssionais 

aos níveis local, regional e nacional têm de conhecer o processo de defi nição das políticas 

comunitárias e de ser capazes de participar nos mecanismos de cooperação europeia. 

A primeira parte deste capítulo faz uma breve apresentação do actual funcionamento da 

cooperação comunitária em matéria de integração. O direito comunitário incide cada vez 

mais sobre a defi nição de normas aplicáveis a áreas com grande impacto na integração dos 

imigrantes. A evolução da cooperação jurídica no domínio da integração está a acompanhar 

a assunção de novos compromissos políticos e a cooperação técnica. No quadro de uma 

acção coordenada pela Comissão Europeia, as reuniões dos ministros responsáveis pela 

integração são alimentadas por um intercâmbio estruturado de informações entre a 

Comissão e os pontos de contacto nacionais em matéria de integração. As suas conclusões 

contribuem para defi nir novas áreas prioritárias de cooperação europeia, as quais se 

destinam a ser implementadas e fi nanciadas através de projectos de um diversifi cado 

conjunto de intervenientes e de autoridades locais, regionais e nacionais de toda a Europa. 

O capítulo não abrange o contexto mais alargado da transversalidade da integração ao 

nível comunitário, que foi abordado na comunicação da Comissão que estabelece a Agenda 

Comum para a Integração, de 2005. Outras áreas de cooperação comunitária promovem, 

por exemplo, a integração de várias categorias de imigrantes, incluindo os refugiados, em 

termos de cultura, educação, emprego, empreendedorismo, igualdade de oportunidades, 

saúde, multilinguismo, opinião pública, investigação, inclusão social e política urbana. 

Igualmente importante para a integração dos imigrantes tem sido o trabalho desenvolvido 

por duas agências comunitárias independentes: a Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, com sede em Viena e criada a partir do antigo Observatório Europeu do 

Racismo e da Xenofobia, e a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho (Eurofound), com sede em Dublim.

A segunda parte deste capítulo descreve as três séries de seminários técnicos que 

resultaram na elaboração das três edições do Manual de Integração para Decisores Políticos 

e Profi ssionais. O presente manual recolhe e apresenta exemplos concretos de diferentes 

áreas da integração dos imigrantes, apoiando, deste modo, o processo mais alargado de 

desenvolvimento do quadro europeu para a integração. 
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1.1. Cooperação comunitária em matéria de integração

Ao longo da última década, os governos nacionais dos Estados-Membros comprome-

teram-se a reforçar a competência das instituições comunitárias e os programas de trabalho 

destinados à integração dos nacionais de países terceiros que residem legalmente nos 

seus territórios. 

Defi nição de normas

A competência jurídica da União Europeia nos domínios da liberdade, da segurança e 

da justiça foi alargada ao abrigo do Tratado de Amesterdão, de 1997. Por altura da sua 

entrada em vigor, em 1999, os Estados-Membros decidiram, nas conclusões do Conselho 

Europeu de Tampere, que uma política de integração mais determinada devia ter como 

objectivo o tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros com residência legal 

nos seus territórios. Neste sentido, os países deveriam assegurar-lhes direitos e obrigações 

tanto quanto possível iguais aos dos cidadãos da UE. Além disso, devia ser-lhes dada a 

possibilidade de obter a nacionalidade do Estado-Membro de residência. 

O direito comunitário estabeleceu algumas normas em determinadas áreas relevantes para 

a questão da integração. 

Foram adoptados dois diplomas relevantes para a integração dos imigrantes, 

nomeadamente:

Directiva 2003/86/CE, de 22 de Setembro de 2003, relativa ao direito ao reagrupamento 

familiar. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:PT:NOT

Directiva 2003/109/CE, de 25 de Novembro de 2003, relativa ao estatuto dos nacionais de 

países terceiros residentes de longa duração.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:pt:NOT 

Em representação da Comissão Europeia, a Rede Odysseus de especialistas académicos 

levou a cabo uma série de estudos sobre a implementação destas directivas. Os relatórios 

encontram-se disponíveis em:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html
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Foram ainda adoptados dois instrumentos jurídicos contra a discriminação, 

nomeadamente:

Directiva 2000/43/CE, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de 

tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pt:HTML 

Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro 

geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profi ssional.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:PT:HTML  

A Rede de Peritos Jurídicos Independentes da Comissão Europeia no domínio da luta contra 

a discriminação presta aconselhamento e assistência à Comissão e aos Estados-Membros 

para a transposição e implementação destes dois instrumentos jurídicos. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=en

Defi nição de prioridades

Os compromissos políticos sempre foram assumidos pelos governos nacionais, os quais 

recorrem à cooperação europeia para estabelecer acções prioritárias comuns. Ao abrigo 

das conclusões do Conselho de 2004, os Estados-Membros adoptaram os princípios básicos 

comuns para a política de integração dos imigrantes na União Europeia, que se encontram 

reproduzidos no anexo 1.

Os princípios básicos comuns têm como objectivos: 

assistir os Estados-Membros na formulação de políticas de integração, proporcionando- • 

-lhes um guia não vinculativo de princípios básicos, com base no qual poderão julgar e 

avaliar os seus próprios esforços;

servir de base aos Estados-Membros para examinar de que forma as autoridades • 

da UE e as autoridades nacionais, regionais e locais podem interagir na elaboração e 

implementação das políticas de integração; 

ajudar o Conselho a estudar e, a prazo, aprovar os mecanismos e políticas da UE • 

necessários para apoiar os esforços realizados a nível nacional e local em matéria de 

política de integração.

Em todas as conferências de ministros europeus responsáveis pela integração são defi nidos 

novos compromissos políticos e prioridades em matéria de cooperação europeia. Três 

dessas conferências foram realizadas em Groningen (2004), Potsdam (2007) e Vichy (2008), 

estando a próxima agendada para ter lugar sob a Presidência espanhola em 2010.
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Cooperação técnica

A cooperação técnica na área da integração foi decidida ao abrigo do «Programa da Haia», 

um programa quinquenal destinado a reforçar a cooperação entre os Estados-Membros 

da União Europeia com vista a promover o desenvolvimento de um espaço comum de 

liberdade, segurança e justiça. O «Programa de Estocolmo», cuja implementação está 

prevista para o período de 2010 a 2014, irá dinamizar esta área. 

A comunicação da Comissão que estabelece uma «Agenda Comum para a Integração», de 

2005, constitui a primeira resposta da Comissão no sentido de defi nir um quadro europeu 

coerente. A criação de mecanismos de cooperação comunitária destinados a permitir a partilha 

de experiências e informações entre os intervenientes dos vários países incentivará os Estados- 

-Membros a pôr em prática os princípios básicos comuns e a reforçar os respectivos esforços de 

integração. Os mecanismos indicados nesta secção constituem os pilares deste quadro. 

Em 2002, foram reunidos os Pontos de Contacto Nacionais para a Integração (PCNI) de 

modo a formar uma rede intergovernamental a nível comunitário para o intercâmbio 

de informações entre a Comissão Europeia e representantes dos ministérios nacionais 

responsáveis pela integração. Esta rede visa concretizar e melhorar a cooperação técnica, 

defi nir objectivos comuns, estabelecer metas ou parâmetros de referência e reforçar a 

coordenação entre as políticas nacionais e comunitárias. 

A Comissão estruturou o intercâmbio de informações e publicou vários estudos comparativos 

sobre as políticas e práticas de integração implementadas em todo o espaço comunitário. Nos 

seus três relatórios anuais em matéria de migração e integração na Europa, foram divulgadas 

informações maioritariamente fornecidas pelos PCNI sobre políticas e estatísticas de 

imigração e sobre a implementação dos princípios básicos comuns em matéria de integração. 

Os Manuais de Integração para Decisores Políticos e Profi ssionais foram os principais motores 

do intercâmbio de informações e práticas promovido pelos PCNI. 

Através do sítio web da União Europeia sobre Integração, este intercâmbio estruturado de 

informações é elevado a outro nível. O sítio web destina-se a todos os intervenientes na 

matéria e constitui uma oportunidade para que os cidadãos de todos os Estados-Membros 

partilhem informações e práticas, abrangendo todas as dimensões do processo de 

integração. Tem por objectivo promover as políticas e as práticas de integração, partilhando 

estratégias bem sucedidas e incentivando a cooperação entre as autoridades governa-

mentais e as organizações da sociedade civil em toda a UE. É de acesso livre e permite 

aos visitantes partilhar boas práticas, descobrir oportunidades de fi nanciamento e procurar 

parceiros de projectos, manter-se actualizados sobre os desenvolvimentos mais recentes a 

nível da UE e a nível nacional e local e permanecer em contacto com membros interessados 

a nível da UE em matéria de integração. Funcionando como ponte entre os profi ssionais da 

integração e os responsáveis políticos, o sítio web europeu sobre a integração tornar-se-á «A 

integração ao seu alcance», proporcionando conteúdos de elevada qualidade provenientes 

de toda a Europa e criando uma comunidade de profi ssionais em matéria de integração.
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Z

Z O conteúdo deste sítio web (www.integration.eu) é o seguinte:

Uma lista das «melhores práticas» inovadoras em matéria de integração, apresentadas de - 

forma clara e comparável. Estas práticas são recolhidas a partir de projectos comunitários 

e nacionais, bem como da actuação das autoridades locais e organizações da sociedade 

civil. O modelo comum que serviu de base à sua recolha permite que sejam facilmente 

comparáveis;

Informações sobre os desenvolvimentos ao nível comunitário, tais como as novas - 

directivas comunitárias, conclusões do Conselho, comunicações da Comissão;

Fichas de informação por país, com as informações mais recentes relativamente à - 

legislação e programas; 

Instrumentos comunitários, como a ferramenta «Procura de um parceiro de projecto», que - 

apoia a colocação em rede e o desenvolvimento de projectos comuns. Tais instrumentos 

englobam quer informações básicas sobre organizações que operam na área da integração 

quer a lista de pessoas registadas no sítio web que pretendem partilhar os seus dados;

Informações sobre oportunidades de fi nanciamento: a actualização das informações - 

é um requisito importante para os potenciais utilizadores do sítio. O sítio web reúne 

informações sobre as várias oportunidades de fi nanciamento que a Comissão Europeia 

disponibiliza aos profi ssionais, promovendo ainda programas de fi nanciamento geridos 

por Estados-Membros e fundações privadas;

Uma vasta biblioteca documental contendo relatórios, documentos estratégicos, - 

legislação e avaliações de impacto;

Fóruns de discussão: o fórum moderado em linha resume os contributos dos assinantes, - 

permitindo-lhes localizar facilmente os novos contributos e decidir se respondem;

Notícias e acontecimentos actualizados periodicamente. Um boletim periódico enviado - 

regularmente por correio electrónico chama a atenção para material de apoio útil e 

estudos de casos pertinentes para o tema em apreço;

Uma lista de ligações a sítios - web externos.

O sítio web foi lançado pela Comissão Europeia na primeira reunião do Fórum Europeu 

sobre a Integração, em Abril de 2009. O Fórum é organizado em colaboração com o Comité 

Económico e Social Europeu, que elaborou um parecer exploratório sobre o papel da 

sociedade civil na promoção das políticas de integração.

O Fórum constitui um mecanismo de consulta entre a sociedade civil e a Comissão Europeia. 

Segundo a Agenda Comum para a Integração, uma abordagem completa da política de 

integração exige um maior envolvimento comunitário dos intervenientes a todos os níveis 

governamentais. O Fórum constitui um instrumento de participação dos intervenientes da 

sociedade civil neste processo. 

Uma iniciativa semelhante ao Fórum mas ao nível urbano designada Integrating Cities 

(Integrar as cidades), reuniu a Comissão Europeia e a Eurocities, uma rede constituída pelas 

maiores cidades europeias. O conjunto de conferências anuais constitui a ponte entre os 

vários níveis governamentais, promovendo novas ideias para a implementação prática dos 

princípios básicos comuns. 

www.inticities.eu/ 
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O Fórum Europeu sobre a Integração proporcionará aos representantes das organizações 

da sociedade civil a oportunidade de exprimirem os seus pontos de vista sobre as questões 

de integração, nomeadamente as relativas à Agenda Europeia sobre a Integração, e 

permitirá que a Comissão desempenhe um papel pró-activo neste domínio. O Fórum 

constituirá uma mais-valia como fonte de informação complementar, plataforma de 

consulta e de intercâmbio de conhecimentos e ainda como instrumento para a defi nição 

de recomendações. Os princípios básicos comuns sobre a integração servirão de guia às 

actividades do Fórum.  

Nas conferências ministeriais de Potsdam e Vichy, os Estados-Membros defi niram «módulos 

europeus» com o objectivo de desenvolver o intercâmbio de informações e boas práticas. 

Os módulos referentes às questões actuais de integração constituem instrumentos práticos 

de apoio aos decisores políticos e profi ssionais. Tais módulos podem resultar na defi nição 

de normas e parâmetros de referência, na realização de revisões pelos pares e na disponi-

bilização de outros instrumentos e indicações práticas úteis à implementação das acções. 

Constituem igualmente um instrumento de promoção e desenvolvimento do trabalho já 

realizado a nível das várias formas de cooperação comunitária em matéria de integração, 

incluindo as três edições do manual. 

Uma das principais prioridades da futura cooperação na área das políticas de integração é o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação e de parâmetros de referência. Ao realizarem 

avaliações de impacto, auto-avaliações e revisões pelos pares e ao recolherem a opinião 

dos cidadãos em geral e dos migrantes de difícil acesso, os decisores políticos garantem 

que as suas políticas de integração têm por base a experiência e dados comprovados. Para 

esse efeito, podem ser utilizados indicadores específi cos.

O princípio básico comum n.º 11 defende o desenvolvimento de «indicadores e mecanismos 

de avaliação para ajustar a política, avaliar os progressos em termos de integração e tornar 

mais efi caz o sistema de intercâmbio de informações». Este princípio revela a necessidade 

de criar instrumentos e padrões que reforcem a capacidade governamental de avaliar a 

relevância, a efi ciência, a efi cácia, a sustentabilidade e o impacto das políticas e práticas 

implementadas. Na União Europeia, o aumento da procura de avaliações baseadas em 

indicadores tem sido associado ao aparecimento de novas oportunidades de fi nanciamento 

de indicadores comparativos e quadros de avaliação. Ao longo dos últimos 15 anos, a 

Comissão Europeia apoiou meia dúzia de projectos de investigação sobre os vários tipos 

de indicadores, bem como estudos de viabilidade sobre o desenvolvimento de um quadro 

comunitário comum de avaliação comparativa.
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Instrumentos fi nanceiros específi cos

Algumas questões prioritárias relacionadas com a integração encontraram expressão em 

vários dos principais programas fi nanceiros, tais como o Fundo Social Europeu, bem como 

nos domínios do desenvolvimento urbano, da educação e da cultura. No que diz respeito 

às políticas de integração especifi camente destinadas aos nacionais de países terceiros com 

residência legal na UE, a primeira fase de fi nanciamento incidiu sobre as medidas transna-

cionais do programa INTI (18 milhões de euros gastos em 64 projectos de 2003 a 2006). 

Estes projectos contribuíram para desenvolver a cooperação técnica através da promoção 

do diálogo com a sociedade civil, da avaliação das práticas e da criação de redes ao nível 

comunitário. O Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (825 

milhões de euros para o período 2007-2013) fi nancia, desde 2007, os programas anuais dos 

Estados-Membros (93 % do orçamento total), bem como acções implementadas ao nível 

comunitário (7 %).

O Fundo de Integração tem como objectivo geral apoiar os esforços desenvolvidos pelos 

Estados-Membros para permitirem aos nacionais de países terceiros cumprir os requisitos 

de residência e facilitar a sua integração nas sociedades europeias. Para tal, o Fundo Europeu 

para a Integração contribui para o desenvolvimento e implementação das estratégias 

nacionais de integração em todos os aspectos sociais, tendo em especial atenção o facto de 

a integração ser um processo dinâmico bidireccional de adaptação mútua dos imigrantes e 

dos cidadãos dos Estados-Membros.

Nos termos do artigo 3.º da Decisão, o Fundo Europeu para a Integração contribui para a 

realização dos seguintes objectivos específi cos:

facilitar o desenvolvimento e a aplicação de procedimentos de admissão que sejam • 

pertinentes e apoiem o processo de integração dos nacionais de países terceiros;

desenvolvimento e aplicação do processo de integração dos nacionais de países terceiros • 

recém-chegados aos Estados-Membros;

reforço da capacidade dos Estados-Membros para defi nir, aplicar, acompanhar e avaliar • 

as políticas e medidas de integração dos nacionais de países terceiros;

intercâmbio de informações e de boas práticas e cooperação, no interior de cada • 

Estado-Membro e entre Estados-Membros diferentes, no que se refere à defi nição, 

aplicação, acompanhamento e avaliação das políticas e medidas de integração dos 

nacionais de países terceiros.
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1.2. O manual em destaque

A ideia de criar um Manual Europeu de Integração surgiu após a realização do Conselho 

Europeu de Salonica, em Junho de 2003. Neste Conselho, os chefes de Estado e de Governo 

realçaram a importância de desenvolver a cooperação e o intercâmbio de informações 

no âmbito da recém criada rede PCNI, tendo em vista a promoção de conhecimentos 

mútuos. Para responder a este desafi o, preparou-se o manual para orientar e estruturar 

este intercâmbio. A criação do manual pretendia ser um processo continuado e inclusivo. 

Trata-se de um instrumento vivo, não só destinado a ser aperfeiçoado de forma faseada ao 

longo do tempo, mas que contém também actualizações sobre novos desenvolvimentos, 

soluções e resultados de avaliações.

Pretende-se que as práticas e conclusões preconizadas neste manual sirvam de base às 

medidas prioritárias ou iniciativas adoptadas e promovidas pelos decisores políticos e 

profi ssionais. Em termos gerais, os decisores políticos formulam objectivos globais de 

integração no seu nível de governação, disponibilizam recursos, fi scalizam a implementação 

das medidas e avaliam os resultados. Os profi ssionais traduzem os objectivos em programas 

concretos, defi nem metas e realizam actividades para as alcançar. O manual não tem por 

objectivo abranger o processo de elaboração das leis e políticas globais de integração, 

nem pretende descrever programas específi cos em grande detalhe. Cada capítulo das 

três edições do manual incide sobre «factores fundamentais para o sucesso» baseados 

na experiência (um catálogo não exaustivo de boas práticas implementadas numa série 

de países da UE que cumprem um ou vários destes factores) e apresenta um conjunto de 

conclusões. O facto de se atribuir a um determinado país a execução de certas actividades 

não exclui a implementação de práticas semelhantes noutros Estados-Membros da UE. Os 

anexos do manual apresentam sugestões para a transposição de políticas em projectos e 

vice versa, bem como para a promoção de conhecimentos mútuos entre decisores políticos 

e profi ssionais com vista à melhoria do seu desempenho em matéria de integração. 

Os capítulos do manual são baseados nos resultados de 14 seminários técnicos 

organizados por várias autoridades nacionais. Os programas dos seminários técnicos no 

domínio das políticas de integração e respectiva governação são elaborados pelo Estado- 

-Membro anfi trião que, em cooperação com a Comissão Europeia e os PCNI, selecciona os 

temas a desenvolver em grupos de trabalho e sugere oradores de toda a UE. 

A primeira edição do manual debruçou se sobre três temáticas que refl ectiam as questões 

prioritárias identifi cadas na comunicação da Comissão sobre Imigração, Integração e 

Emprego, de 2003. Os seminários realizados em Copenhaga (Fevereiro de 2004), Lisboa 

(Abril de 2004) e Londres (Junho de 2004) serviram de base à elaboração de três capítulos:

Introdução de imigrantes recém-chegados e pessoas reconhecidas como refugiados;• 

Participação cívica;• 

Indicadores.• 
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A segunda edição do manual começou por incidir sobre questões abordadas nos princípios 

básicos comuns e na Agenda Comum para a Integração. Foram elaborados quatro capítulos 

com base nos resultados de cinco seminários realizados em Tallin (Maio de 2005), Roma 

(Julho de 2005), Dublim (Outubro de 2005), Berlim (Dezembro de 2005) e Madrid (Abril 

de 2006):

Promoção da integração de imigrantes;• 

Habitação num ambiente urbano;• 

Integração económica;• 

Governação da integração.• 

À semelhança dos outros manuais, a terceira edição continua a incluir um conjunto de 

questões substantivas e metodológicas para efeitos de intercâmbio. Seis seminários 

realizados em Viena (Novembro de 2007), Paris (Novembro de 2007), Atenas (Março de 

2008), Dublim (Maio de 2008), Lisboa (Novembro de 2008), e Tallin (Fevereiro de 2009) 

resultaram na elaboração dos seguintes capítulos:

Intercâmbio europeu de informações e boas práticas;• 

Os meios de comunicação social  e a integração;• 

Sensibilização e participação dos migrantes;• 

Plataformas de diálogo;• 

Aquisição da nacionalidade e práticas de cidadania activa;• 

Jovens imigrantes, educação e mercado de trabalho.• 

Para cada seminário, os PCNI foram convidados a organizar uma delegação composta por 

três pessoas para representar a experiência e os conhecimentos do país sobre as matérias 

em discussão (nomeadamente as autoridades regionais/locais, a comunidade académica, 

peritos e intervenientes não governamentais).  Estes seminários contaram com a participação 

de representantes de todos os Estados-Membros e de vários países terceiros, incluindo a 

Austrália, o Canadá, a Noruega, a Suíça e os EUA. Cerca de cem participantes provenientes 

de todo o território comunitário, bem como de vários níveis da administração pública e 

de outros sectores, deram o seu contributo para cada seminário. Todos estes participantes 

podem ser considerados os «autores» do manual, uma vez que os conhecimentos e exemplos 

apresentados nestes capítulos se baseiam amplamente nas suas apresentações orais e 

escritas. A Comissão Europeia, os PCNI e o Grupo de Política de Migração, na qualidade 

de consultor independente, podem ser considerados os «editores» do presente manual, 

uma vez que foram os responsáveis pela criação de um enquadramento conceptual, pela 

análise das informações recolhidas em cada seminário, pela concepção de um quadro de 

avaliação para a selecção de práticas e pela realização de pesquisas documentais adicionais. 

O consultor independente elaborou uma série de documentos temáticos para preparar 
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cada seminário e enquadrar as questões a discutir, bem como os respectivos documentos 

fi nais. Estes documentos foram seguidamente debatidos ao nível dos PCNI. Todos estes 

elementos constituem a base do manual.

A primeira edição foi apresentada na conferência ministerial sobre integração, realizada 

em Groningen, de 9 a 11 de Novembro de 2004, sob a Presidência neerlandesa. A segunda 

edição constituiu um contributo importante para a reunião informal dos ministros da UE 

com responsabilidade na área da integração, a qual foi realizada em Potsdam, em 10 e 11 

de Maio de 2007, sob a Presidência alemã. Através das conclusões do Conselho, os Estados- 

-Membros da UE convidaram insistentemente os PCNI e a Comissão a continuar a desenvolver 

o manual, apelando ainda à sua divulgação ampla e adaptada ao público a que se destinava. 

Por este motivo, foi decidido traduzir o manual para as línguas ofi ciais da União Europeia.

As três edições encontram se disponíveis em www.integration.eu. Z
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Os meios de comunicação social 

e a integração
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Os meios de comunicação social e a integração

Nas democracias liberais que garantem a liberdade de imprensa, os meios de 

comunicação social têm uma função de informação, educação e entretenimento. 

Funcionam como uma plataforma de comunicação aberta e imparcial sobre os 

aspectos positivos e negativos das realidades sociais, incluindo a migração. Além 

disso, são um meio poderoso para infl uenciar atitudes na sociedade e fornecer 

informações à comunidade imigrante e ao resto da sociedade. Em resultado da 

imigração, as sociedades europeias estão a tornar-se cada vez mais diversifi cadas 

do ponto de vista cultural e linguístico. No entanto, esta mudança nem sempre se 

refl ecte adequadamente nos meios de comunicação social, nem em termos do perfi l 

e representação dos imigrantes, nem em termos de composição dos profi ssionais 

que trabalham nessa área. 

As iniciativas destinadas a criar e manter meios de comunicação social que melhor sirvam 

e refl ictam a diversidade cultural das sociedades europeias contribuirão, não só para 

promover a igualdade, mas também para facilitar a integração e apoiar a coesão das 

comunidades. Os órgãos de comunicação social e os profi ssionais (tais como os organismos 

auto-reguladores), os governos, os políticos, o público, as organizações da sociedade civil 

e as empresas privadas têm um papel a desempenhar. Este capítulo apresenta algumas 

estratégias que visam o desenvolvimento das competências dos agentes de integração.

 2.1. Desafios e oportunidades nos meios 
de comunicação social

Globalização

A globalização e os avanços tecnológicos alteraram a natureza dos próprios meios 

de comunicação social. As pessoas têm agora acesso não só a notícias, informações e 

programas de entretenimento produzidos em qualquer país do mundo, mas também 

àqueles que são produzidos a nível nacional, regional ou local. As pessoas acedem à 

informação através de um vasto leque de plataformas de comunicação: televisão, jornais, 

revistas, rádio e Internet. A proliferação de meios de comunicação social explica, em parte, 

o desenvolvimento de espaços paralelos de comunicação que permitem aos imigrantes na 

Europa ver televisão por satélite, ouvir uma emissão de rádio, consultar sítios de notícias na 

Internet e participar em fóruns de discussão do seu país ou região de origem ou de órgãos 

de comunicação de natureza étnica sedeados na Europa. Os imigrantes consideram, muitas 

vezes, as informações veiculadas pelos seus países e regiões de origem mais fi áveis do que 

as veiculadas pelos meios de comunicação social do país de acolhimento. Este facto pode 

levar a que, na sociedade, se produzam falhas de comunicação intercultural que, por sua 

vez, poderão constituir um impedimento à integração dos imigrantes. 
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Concorrência

Associada aos avanços tecnológicos, a globalização obriga os órgãos de comunicação social a 

enfrentar uma concorrência cada vez maior. Para sobreviverem num mercado competitivo, os 

órgãos de comunicação social têm de garantir a adequação dos seus produtos às necessidades e 

expectativas dos seus consumidores. É o que acontece, cada vez mais, tanto com os operadores 

públicos de televisão e radiodifusão, como com as empresas privadas de comunicação social. 

Neste sentido, a concorrência constitui uma oportunidade e um desafi o à integração. 

A combinação dos avanços tecnológicos com a instabilidade que afectou este sector resultou 

num aumento da precariedade laboral e na diminuição do investimento em conteúdos 

editoriais e formação, factores que, por sua vez, prejudicaram os padrões de qualidade 

jornalística. Os prazos apertados e as restrições orçamentais difi cultaram a realização de 

pesquisas de fundo e a confi rmação de informações por parte dos profi ssionais deste 

sector. Além disso, são muitos os agentes noticiosos que acreditam no velho adágio de que 

as «más notícias vendem», produzindo um terreno propício ao fl orescimento da imprensa 

sensacionalista e das declarações alarmistas sobre a imigração. Consequentemente, 

os programas televisivos e os artigos de imprensa tendem a dar menos importância e 

credibilidade à voz dos imigrantes, veiculando estereótipos, ignorando-os na maior parte 

das coberturas jornalísticas não relacionadas com a imigração e privilegiando situações 

episódicas (acontecimentos isolados) em detrimento de um enquadramento temático 

que forneceria o contexto e as explicações necessárias para promover a compreensão e a 

empatia da sociedade relativamente às questões dos imigrantes. 

O reverso da medalha reside no facto de os imigrantes e seus descendentes estarem a assumir 

um papel cada vez mais preponderante na Europa enquanto consumidores. Os imigrantes 

representam um aumento potencial da audiência e da distribuição para os órgãos de 

comunicação social. Para sobreviver, os órgãos de comunicação social têm de assegurar que 

os seus produtos se adequam a um mercado cada vez mais diversifi cado em termos culturais. 

Se os meios de comunicação social tradicionais não conseguirem responder às necessidades e 

expectativas dos imigrantes, estes voltar-se-ão para os meios de comunicação social de natureza 

étnica, bem como para as emissões de televisão por satélite, para as rádios e para os sítios de 

notícias e fóruns de discussão na Internet dos respectivos países e regiões de origem. 

O refl exo da sociedade nos meios de comunicação social 

Os meios de comunicação social infl uenciam a imagem dos imigrantes junto do público. 

No entanto, também refl ectem as principais opiniões e atitudes manifestadas pela 

sociedade: tolerância, intolerância, hostilidade evidente e indiferença. Do mesmo modo, 

a abordagem dos meios de comunicação social em relação aos temas da migração e da 

integração vão desde a simpatia à defesa activa do preconceito casual e não intencional à 

xenofobia deliberada. Os órgãos de comunicação social podem ser incentivados a fornecer 

um retrato rigoroso e justo das comunidades imigrantes. Contudo, não é razoável esperar 

que promovam uma agenda da integração se não for do seu interesse fazê-lo. 
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Regulação dos meios de comunicação social 

Os debates sobre os meios de comunicação social e a integração dizem também respeito 

aos direitos e liberdades fundamentais. Por ser um direito fundamental de qualquer 

democracia funcional, a liberdade de expressão não deve ser colocada em causa. Este 

direito, consagrado no artigo 10.º da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais e nas Constituições de muitos países, permite 

que certas ideias e discussões controversas sejam veiculadas pelos meios de comunicação 

social, incluindo aquelas que traçam um retrato negativo dos imigrantes e que podem, 

desta forma, prejudicar a sua integração. Por outro lado, todos os Estados democráticos 

têm o dever de proteger as pessoas de discursos racistas e xenófobos que incitem ao ódio. 

O desafi o que as sociedades europeias têm de enfrentar prende-se com a necessidade de 

proteger as pessoas de discursos de incitamento ao ódio e, ao mesmo tempo, assegurar o 

direito à liberdade de expressão.

Os meios de comunicação social, sobretudo a imprensa escrita, dispõem efectivamente 

de mecanismos de auto-regulação, mas estes são frequentemente criticados por não 

impedirem a divulgação de notícias pouco rigorosas e sensacionalistas e por não protegerem 

os imigrantes da discriminação. Em comparação com a imprensa escrita, os operadores 

públicos de televisão e radiodifusão são mais regulados em certos países, podendo estar 

sujeitos ao cumprimento de quotas sobre conteúdos multiculturais e à implementação de 

medidas de acção positiva. A regulação da indústria de televisão e radiodifusão na Europa 

tem limites, dependendo dos diferentes níveis de diversidade, das diferentes concentrações 

da população imigrante no país e da posição que a migração ocupa na agenda política. 

De um modo geral, os meios de comunicação social acreditam que a regulação é uma 

ameaça à liberdade de imprensa e à independência jornalística. Em contrapartida, os 

governos e as organizações da sociedade civil consideram normalmente que uma maior 

regulação do sector contribuiria para a resolução de todos os problemas. Muitos peritos 

são da opinião que o quadro regulamentar necessário para veicular um retrato justo e 

equilibrado dos imigrantes nos meios de comunicação social já existe e que os problemas 

não residem na ausência de leis, códigos ou directrizes, mas na sua defi ciente aplicação.

Compreender os meios de comunicação social

Muitas pessoas vêem os «meios de comunicação social» como uma única entidade. Esta 

visão simplista do sector é tão incorrecta como inútil. O ambiente dos meios de comunicação 

social é incrivelmente diversifi cado, uma vez que se encontra estruturado em vários níveis 

(global, nacional, regional, local), formatos (TV, rádio, imprensa e Internet), estruturas de 

propriedade e audiências.

Este sector constitui, por si só, um verdadeiro universo. Por este motivo, os agentes de 

integração podem sentir difi culdades em orientar-se num conglomerado de órgãos de 

comunicação social, cada um deles com a sua própria missão e interesses. De forma a terem 
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alguma infl uência nos meios de comunicação social, os agentes de integração dos imigrantes 

devem compreender as estruturas e os mecanismos que servem de base ao funcionamento 

dos órgãos e profi ssionais deste sector. Uma das soluções reside no mapeamento dos meios 

de comunicação social, seja a nível local, regional, nacional ou europeu. 

Esta é uma indústria altamente complexa, pelo facto de existirem muitos intervenientes 

com relações de dependência, infl uência e cooperação mútua. Entre os intervenientes 

incluem-se legisladores, proprietários de órgãos de comunicação social, empresas de 

gestão de meios de comunicação social, empresas de produção, empresas de gestão de 

instalações, empresas de publicidade, centros de estudos de tipos e taxas de audiências, 

organismos de sondagens de opinião, agências de recrutamento, centros de formação, 

associações de consumidores, associações de minorias, sindicatos de trabalhadores, 

associações de professores, organizações religiosas, partidos políticos, grupos de pressão, 

jornalistas, gestores de recursos humanos, realizadores de programas e líderes de opinião. 

Para levarem a cabo o mapeamento dos meios de comunicação social, os intervenientes 

terão de considerar quatro áreas principais indicadas a seguir.

Os órgãos de comunicação social que produzem e emitem 

De forma a contribuírem para a diversifi cação dos meios de comunicação social e para a 

defi nição de um perfi l mais equilibrado dos imigrantes, os agentes de integração têm de 

determinar, em primeiro lugar, com que tipo de órgãos de comunicação social será mais 

profícua uma colaboração. As hipóteses estendem-se dos órgãos de âmbito local, regional, 

nacional ou global aos de natureza pública ou privada. Como e onde realizam as suas 

emissões? Com que metas e objectivos? Que particularidades os distinguem dos restantes 

órgãos de comunicação social e como se relacionam com eles? Em segundo lugar, têm de 

compreender em que ambiente opera a empresa de comunicação social e identifi car as 

entidades envolvidas, por exemplo: a quem pertence a empresa, por que políticas se rege 

a empresa (do ponto de vista comercial, jornalístico, de programação, pessoal, diversidade, 

patrocínios, relações públicas e alianças políticas) e que facilitadores produzem e emitem 

os seus programas? Importa também compreender o papel do vasto leque de profi ssões 

relacionadas com os meios de comunicação social e dos departamentos organizacionais. 

A legislação e os organismos de fi scalização que determinam as regras de 

funcionamento dos meios de comunicação social 

Para contrabalançar a generalização da imagem dos imigrantes e combater o racismo nos 

meios de comunicação social, é importante conhecer os mecanismos de queixa contra a 

imprensa disponibilizados nos meios de comunicação social, nos sindicatos de jornalistas 

e no âmbito da legislação contra o racismo. Ao lidar com um organismo de fi scalização, 

há que identifi car, em primeiro lugar, o estatuto do organismo. Encontrar-se-á o órgão de 

comunicação social sob a alçada legal de uma entidade governamental ou, pelo contrário, 

estará ele sujeito a uma entidade baseada nos mecanismos de auto regulação da própria 

comunicação social? Em que altura e que situações deve a comunicação social divulgar? 
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Os dados recolhidos devem ser colocados à disposição do público em geral? Que respon-

sabilidades caberão ao organismo de fi scalização se os meios de comunicação social não 

cumprirem as suas obrigações? 

Os utentes dos meios de comunicação 

A passividade dos utentes dos meios de comunicação social enquanto membros do público 

tem vindo a dar lugar a uma participação mais interactiva. Os utentes participam cada vez 

mais em programas, desenvolvem as suas próprias páginas na Internet e asseguram uma 

fi scalização informal dos meios de comunicação social, por exemplo através da medição 

de audiências e da apresentação de queixas. Os agentes de integração devem apostar 

na infl uência crescente dos utentes dos meios de comunicação social. Para tal, os utentes 

têm de ser incentivados a utilizar com mais frequência os mecanismos de queixa, a criar as 

suas próprias plataformas de comunicação, a participar em debates interactivos sobre o 

sector e a introduzir, nas escolas, o tema da comunicação social, com vista a promover a 

literacia mediática.

O mercado de trabalho

De forma a contribuírem para a diversifi cação dos profi ssionais no sector da comunicação 

social a curto e a longo prazo, os agentes de integração devem identifi car os intervenientes 

e eventuais «agentes da mudança» responsáveis por questões genéricas relativas ao 

mercado de trabalho, tais como a formação profi ssional, a orientação profi ssional, o job 

coaching e as políticas de emprego. Entre estes incluem-se os sindicatos de trabalhadores, 

as associações de empregadores, os institutos de formação profi ssional e os centros 

nacionais de orientação profi ssional no sector da comunicação social, os quais defi nem o 

ambiente em que os novos profi ssionais da comunicação social trabalharão e incentivam 

os empregadores a fornecer aos seus colaboradores formação em novas competências e 

aptidões interculturais.

Para mais informações sobre o mapeamento dos meios de comunicação social, consulte o 

documento Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of Change Agents 

(Pensar no futuro: Diversifi car os meios de comunicação social e o papel dos agentes da 

mudança). 

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Ver também Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media (Comunicação social 

para a diversidade – analisar a diversidade na comunicação social). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes  

O mapeamento dos meios de comunicação social pode revelar-se uma tarefa muito exigente 

em termos de tempo. A falta de recursos poderá levar muitos agentes de integração a 

desistir de realizá-la. Consequentemente, a identifi cação das organizações com experiência 
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no mapeamento de vários meios de comunicação social poderá ser vantajosa para outras 

organizações, que disporão, assim, de mais recursos. 

Após o mapeamento, os agentes disporão de melhores condições para avaliar a receptividade 

de determinados órgãos de comunicação social ao estabelecimento de parcerias, e para 

determinar ainda a respectiva motivação e o modo de funcionamento dessas parcerias. 

Poderá verifi car-se uma partilha, uma sobreposição ou um confl ito de interesses entre os 

agentes de integração e os órgãos de comunicação social. O processo de mapeamento 

ajuda os agentes a transmitir a sua mensagem ao nível certo e à pessoa certa. 

O tempo despendido no mapeamento dos meios de comunicação social (em termos de 

principais intervenientes, quadro legislativo, utentes e mercado de trabalho) ajuda os 

agentes de integração a identificar os órgãos de comunicação social interessados em 

trabalhar em parceria na concepção de um retrato mais correcto e equilibrado dos 

imigrantes e na diversificação étnica da mão-de-obra, dando-lhes ainda bases para 

perceberem a motivação e as formas de actuação desses órgãos.

 2.2. Desenvolvimento de uma estratégia mediática eficaz

Para muitos agentes de integração, os meios de comunicação social podem revelar-se um 

aliado ocioso ou um inimigo. Estes agentes deverão considerar a hipótese de desenvolver 

uma estratégia mediática, alinhando-a com a missão dos órgãos de comunicação social, 

contextualizando a sua mensagem e desenvolvendo alianças estratégicas. 

Uma estratégia mediática terá mais probabilidades de sucesso se o agente tiver efectuado o 

processo de mapeamento e identifi cado e analisado os intervenientes. O desenvolvimento 

de uma estratégia pró-activa de longo prazo deverá ser também considerado, uma vez que 

a cobertura dos meios de comunicação social tem mais hipóteses de ser efi caz na mudança 

de atitudes se for um processo continuado.

How to communicate: Strategic communication on migration and integration (Como comunicar: 

comunicação estratégica sobre migração e integração), uma obra publicada pela Fundação 

King Baudouin, na Bélgica, que fornece conselhos práticos às organizações da sociedade 

civil que pretendam relacionar-se melhor com os meios de comunicação social. 

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf

Os agentes de integração deverão analisar a adequação da sua agenda à missão dos órgãos 

de comunicação social e seus departamentos de forma a efectuarem os ajustes necessários 

à sua estratégia mediática. A seguir três exemplos de estratégias que apoiam a missão dos 

órgãos de comunicação social.

*

http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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Fornecimento de informações sólidas e fi áveis aos jornalistas. Estes trabalham com prazos cada • 

vez mais apertados, o que resulta na redução do tempo disponível para o trabalho de pesquisa. 

Um comunicado de imprensa bem redigido é fundamental para chamar a atenção dos meios 

de comunicação social, tal como a publicação de documentos factuais de consulta fácil (com 

bons sumários executivos), que lhes proporcionam a necessária informação contextual.

Gestão de um sítio • web que disponibilize informações actualizadas e relevantes e 

seja de consulta fácil, permitindo aos jornalistas aceder facilmente à informação, aos 

comunicados de imprensa e aos documentos publicados.

Criação de uma base de dados sobre a diversidade, que ajude os jornalistas a encontrar • 

porta-vozes, peritos e imigrantes que queiram partilhar as suas próprias histórias. 

Para aumentarem a sua influência junto da comunicação social local, os agentes de 

integração devem incluir uma vertente de relações públicas no seu planeamento estratégico 

e alinhar a sua abordagem com a missão global e os padrões de qualidade dos órgãos de 

comunicação social. 

Os agentes de integração têm de defi nir uma estratégia mediática com metas e objectivos 

claros, identifi car o seu público-alvo e adequar a sua mensagem em conformidade. É frequente 

os vários departamentos da administração pública divulgarem mensagens confusas sobre a 

imigração e os respectivos benefícios. Os governos e outros intervenientes podem clarifi car 

estas mensagens e contribuir para veicular uma imagem correcta dos imigrantes, utilizando os 

meios de comunicação social para educar os cidadãos em questões de imigração e integração. 

Podem ainda fi nanciar estudos independentes sobre o papel e o contributo dos imigrantes na 

sociedade de acolhimento e divulgar os resultados através da comunicação social. 

Os agentes têm de encontrar formas de sensibilizar os cidadãos para as questões 

relacionadas com a imigração. Por exemplo, podem dar relevo à partilha de valores e realçar 

a componente humana através da divulgação de histórias individuais e estudos de caso. 

Podem ainda incentivar os meios de comunicação social a evitar afi rmações peremptórias 

que resultem na divisão da opinião pública. Também deverá ser considerada a postura 

editorial do órgão de comunicação social que se pretende abordar. Por exemplo, a imprensa 

sensacionalista, que dá primazia a histórias emotivas, poderá ser mais receptiva à utilização 

de testemunhos pessoais dos imigrantes. Em contrapartida, os jornais de grande formato 

poderão exigir dados quantitativos e informação contextual. 

Eis alguns exemplos de estratégias que asseguram a transmissão efi caz de uma mensagem: 

Porta-vozes com formação específi ca e com legitimidade para falar em nome das • 

comunidades imigrantes, capazes de explicar e promover as várias temáticas de uma 

forma acessível aos meios de comunicação social.

*
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Apoio generalizado. Muitas organizações da sociedade civil caem no erro de centrar a • 

sua acção nos seus actuais apoiantes, em vez de alargarem o seu apelo à generalidade 

dos cidadãos.

Recurso à imprensa local. A imprensa local é muito infl uente devido ao elevado • 

número de leitores dos jornais locais de tiragem semanal e ao facto de a integração ser 

considerada uma questão local e não nacional. Muitas vezes, os órgãos nacionais de 

comunicação social vão buscar as suas histórias à imprensa local.

Promoção de boas relações de trabalho com todos os editores e jornalistas, não apenas • 

com aqueles que apoiam a imigração.

Educação do público para aumentar o seu sentido crítico relativamente às notícias • 

veiculadas pelos meios de comunicação social, explicando-lhe a infl uência dos contextos 

culturais e sociais em termos de apresentação e interpretação.

Acompanhamento das notícias divulgadas na comunicação social e discussão dos • 

resultados com órgãos de comunicação social, jornalistas e editores e, sempre que 

necessário, utilização dos mecanismos de queixa (provedor, organismos de promoção 

da igualdade, conselhos de imprensa, etc.).

Os agentes de integração devem procurar descobrir, a partir do seu contexto local e das 

suas experiências passadas, formas de estruturar e transmitir a sua mensagem a um público- 

-alvo específico.

Em 2004, o Gabinete Central de Informações do Reino Unido editou uma obra que explora 

os factores sociais, culturais e comportamentais que afectam as necessidades das minorias 

étnicas em termos de comunicações, apresentando ainda orientações estratégicas criativas 

para comunicar com estas comunidades. 

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf 

O universo dos meios de comunicação social é simplesmente demasiado vasto e 

diversifi cado para ser alterado por um só agente. Os agentes de integração devem, por isso, 

considerar o estabelecimento de parcerias com outros intervenientes de forma a veicular 

uma mensagem sólida e forte aos níveis local, regional, nacional ou comunitário. 

As organizações da sociedade civil poderão melhorar o seu relacionamento com o governo 

de forma a conseguir uma maior harmonização entre as suas mensagens. No caso de tais 

mensagens serem antagónicas, um melhor relacionamento poderá também assegurar que 

os pontos de vista da sociedade civil são tidos em consideração pelo governo e que as 

preocupações deste são consideradas nas respostas dadas pela sociedade civil. 

Os agentes de integração poderão estabelecer a ligação entre as iniciativas e intervenientes 

existentes e facilitar e apoiar as iniciativas dos meios de comunicação social comunitários. 

A colaboração entre os governos, as instituições académicas e os institutos de investigação 

*
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pode ajudar a desenvolver uma plataforma de investigação e uma base de dados para 

informar os debates sobre a imigração realizados nos meios de comunicação social. 

A criação de alianças estratégicas entre a sociedade civil, o governo, os institutos de 

investigação e as organizações de profissionais da comunicação social pode contribuir para 

influenciar um sector tão vasto e diversificado como a comunicação social. 

O projecto Migrace, organizado pela organização Clovek v tisni (pessoas necessitadas), uma 

ONG ligada à televisão checa, contrariou estereótipos através da divulgação de questões 

relativas à migração nos meios comunicação de massas (TV, rádio, jornais, revistas e 

programas culturais e educacionais) e através da informação do público checo sobre os 

desafi os e oportunidades proporcionados pela migração.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml 

O Leicester Mercury, um jornal local do Reino Unido, actua em parceria com o Grupo 

Consultivo Multicultural de Leicester, que conta com a participação de importantes 

fi guras municipais, comunitárias e religiosas, bem como de voluntários e académicos. O 

editor do jornal participa regulamente em debates com representantes da comunidade 

com vista a promover um melhor entendimento entre estes e os meios de comunicação 

social. Graças a esta parceria, as decisões editoriais e as reportagens passaram a ser mais 

bem fundamentadas, as opiniões da comunidade local passaram a ser transmitidas numa 

coluna diária do jornal e os grupos de imigrantes mais inacessíveis passaram a ter acesso 

mais facilitado ao jornal. 

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html  

O Fórum sobre Migração e Comunicações, organizado pelo Instituto de Tecnologia de 

Dublim, reúne produtores imigrantes e não imigrantes do sector da comunicação social, 

prestadores de serviços a ONG/activistas comunitários e investigadores nas áreas social e 

política, com vista a dar mais voz aos imigrantes e considerar outras perspectivas até então 

ignoradas, exacerbadas ou marginalizadas nos meios de comunicação social dominantes, 

através de uma série de projectos baseados na comunicação social e que enfatizam histórias 

pessoais e colectivas relacionadas com o reagrupamento familiar e a migração ilegal.

www.fomacs.org  

O governo da província austríaca do Tirol trabalhou em parceria com os meios de 

comunicação social na implementação da sua agenda para a integração. A abordagem 

clara do tema por jornalistas de meios de comunicação social tradicionais e por jornalistas 

oriundos da imigração proporciona ao público uma visão do dia-a-dia e do contributo dos 

imigrantes para a sociedade de acolhimento. Entre as questões abordadas, incluem-se o 

papel e o contributo dos imigrantes no mercado de trabalho, a vida familiar daqueles que se 

dividem por duas culturas, a participação em actividades desportivas e de lazer e a situação 

social dos diversos tipos de imigrantes (por exemplo, requerentes de asilo, refugiados, 

residentes permanentes, trabalhadores temporários/sazonais, estudantes, etc.). 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

*
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Desenvolvimento das competências interculturais dos órgãos 
de comunicação social

É necessário que os profi ssionais da comunicação social desenvolvam competências 

interculturais que lhes permitam realizar um bom trabalho num ambiente diversifi cado e 

contribuir para o rigor, imparcialidade e justiça no sector. Na sexta reunião transnacional 

EquaMedia, realizada em Roma em 2004, defi niram-se as seguintes competências intercul-

turais exigidas aos jornalistas: 

conhecimento: saber quem são os principais actores sociais, que papel desempenham na • 

sociedade e os seus antecedentes (em termos de religião, hábitos culturais e história);

aptidões e experiências: além das aptidões de comunicação intercultural, ser capaz de • 

encontrar e tirar partido das fontes, criar um produto jornalístico a partir de um tema 

multicultural e organizar uma rede intercultural;

atitude: ter uma mente aberta e inquisidora (indo directamente à fonte em vez de • 

ao porta-voz da comunidade) e estar disposto a conceder maior liberdade à pessoa 

entrevistada. 

A aquisição de competências interculturais pode ser incorporada no plano curricular das 

escolas de comunicação social. Tendo em conta o elevado número de pessoas que se 

iniciam na profi ssão sem qualifi cações formais na área de jornalismo ou comunicação social, 

os cursos de desenvolvimento profi ssional ou de formação em contexto laboral fornecidos 

por órgãos de comunicação social, associações profi ssionais e sindicatos também podem 

contemplar uma componente intercultural. É fundamental assegurar uma formação 

contínua sobre competências interculturais, pois são constantes as mudanças verifi cadas 

quer ao nível da composição da sociedade quer ao nível dos debates sobre imigração 

na sociedade. As iniciativas de formação devem ser orientadas para editores, jornalistas, 

professores e organismos de auto-regulação. Os agentes de integração podem apoiar as 

escolas de jornalismo e comunicação social no que se refere ao desenvolvimento de cursos 

sobre a imigração e a diversidade cultural. 

O fornecimento de material, formação e plataformas de diálogo sobre competências 

interculturais é uma forma muito prática de trabalhar directamente com os profissionais da 

comunicação social durante os seus estudos e ao longo de todo o seu desenvolvimento 

profissional. O primeiro passo consiste em assegurar o empenho dos educadores e gestores 

na área da comunicação social. 

A Sociedade de Editores do Reino Unido e a Media Trust desenvolveram o guia Reporting 

Diversity (relatar a diversidade) para ajudar os jornalistas a tratar com justiça as questões 

relacionadas com a imigração. O guia fornece um breve perspectiva das comunidades 

em mudança, foca determinadas questões com que os jornalistas se deparam quando 

pretendem divulgar questões relativas à comunidade e fornece exemplos de boas práticas 

retirados de vários contextos mediáticos.

www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf  
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A revista temática do Fundo de Integração austríaco, Integration im Fokus (integração em 

foco), é uma fonte acessível de informação especialmente dirigida a jornalistas e pessoas 

para quem a comunicação é um factor fundamental, tais como políticos e educadores. 

A resposta extremamente positiva dos meios de comunicação social  a esta publicação 

trimestral e a sua tiragem de 17 000 exemplares são indicadores claros de que esta revista 

especializada veio preencher uma lacuna no mercado.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130  

Para que a formação seja efi caz, deve contar com o empenho de todos os intervenientes, 

com o apoio dos quadros superiores de gestão à concretização dos objectivos e com a 

estreita ligação do programa de formação aos conteúdos mediáticos. O apoio dos quadros 

de gestão pode ser assegurado pela ligação dos resultados da formação ao seu desejo 

de reconhecimento internacional, pela obrigação de cumprimento da legislação e pela 

promessa de melhorias concretas e viagens de estudo ao estrangeiro. Em contrapartida, 

o apoio dos jornalistas e de outros profi ssionais da comunicação social pode ser obtido 

através da melhoria das suas aptidões e conhecimentos, do fornecimento de incentivos 

(tais como prémios, viagens de estudo ou certifi cados) ou oportunidades de trabalho em 

rede ou da simples mudança de rotina aliada à perspectiva de uma experiência agradável. 

A formação intercultural deve ter uma componente prática centrada na aquisição de 

aptidões. Por exemplo, a produção de reportagens sobre migração devem fazer parte da 

formação. Além disso, devem ser tecidas recomendações para o desenvolvimento de uma 

melhor comunicação com os agentes de integração, incluindo com as agências governa-

mentais, as organizações da sociedade civil e as comunidades imigrantes. A efi cácia da 

formação deve ser alvo de avaliação. Para tal, poder-se-á analisar a cobertura dos meios de 

comunicação social antes e após a formação. 

A União Europeia de Radiodifusão, juntamente com o Conselho sueco do Fundo Social 

Europeu e a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, elaborou o documento 

Diversity Toolkit for factual programmes in public service television (ferramenta para a 

diversidade para programas informativos no serviço público de televisão) com vista a 

dotar os profi ssionais da televisão dos necessários meios para a promoção dos princípios 

da diversidade cultural em todos os serviços por eles fornecidos. A ferramenta reúne 

elementos de informação prática (listas de verifi cação, referências) e recomendações 

de boas práticas, as quais devem ser utilizadas, aplicadas e servir de ensinamento. Inclui 

ainda um DVD com excertos de noticiários e programas de actualidade de uma dúzia de 

países europeus, que ilustram algumas das difi culdades que se colocam aos jornalistas no 

tratamento das notícias sobre minorias. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 



37Manual de Integração

$
Z

$

 Z

 

 
Z

O Observatório espanhol do Racismo e da Xenofobia elaborou, em cooperação com os 

principais órgãos de comunicação social tradicionais e de natureza étnica, o documento 

Guía práctica para los profesionales de los medios de comunicación: tratamiento mediático de la 

inmigración (guia prático para os profi ssionais da comunicação social: tratamento mediático 

da imigração). O documento inclui recomendações importantes para o tratamento das 

questões relacionadas com a imigração, ferramentas e conselhos práticos para aplicação 

no dia-a-dia e ainda uma lista de contactos e de páginas da Internet importantes para os 

profi ssionais da comunicação social.

www.oberaxe.es/fi les/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf  

Os editores e jornalistas podem desenvolver as suas redes com vista a obterem um melhor 

entendimento das comunidades imigrantes e das questões que as afectam, podendo, assim, 

contribuir para dar resposta às suas necessidades, dando voz às pessoas directamente 

envolvidas no incidente/na questão ou a alguém que possa falar com rigor e legitimidade 

em nome dessas pessoas.

Podem ainda ser criadas plataformas de diálogo que promovam uma melhor compreensão 

do impacto dos meios de comunicação na integração dos imigrantes. O diálogo construtivo 

com alguns intervenientes do sector da comunicação social também contribui para agilizar 

as respostas às mudanças verifi cadas no terreno. 

A Perslink, uma iniciativa da Mira Media, da Radiodifusão Pública Neerlandesa e do Sindicato 

Neerlandês dos Jornalistas, desenvolveu vários instrumentos, incluindo uma base de dados 

sobre a diversidade, de forma a melhorar os contactos entre as minorias étnicas e os meios 

de comunicação social e, deste modo, fornecer informações mais equilibradas sobre a 

sociedade multicultural e os migrantes. Os porta-vozes recebem formação em matéria de 

comunicação social e as reuniões da rede contribuem para reunir porta-vozes e jornalistas. 

www.perslink.nl 

Os agentes de integração podem tirar o máximo proveito dos seus conhecimentos e 

poderes, reconhecendo e premiando as boas práticas de comunicação social. Estas medidas 

incentivam os editores e os jornalistas a trabalhar na imagem e na inclusão dos migrantes 

nos meios de comunicação social.

As boas práticas de comunicação social podem ser promovidas através da atribuição de prémios 

de excelência pelos órgãos de comunicação social, pelos governos e pela sociedade civil. 

Os prémios da Fundação CIVIS Media incluem o prémio europeu de televisão CIVIS e o 

prémio alemão de televisão CIVIS (categoria Informação) e ainda os prémios alemães de 

rádio CIVIS (programa curto e programa longo).

www.civismedia.eu/tv/civis  

*
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O prémio de jornalismo «Pela Diversidade. Contra a Discriminação» é atribuído pela União 

Europeia como reconhecimento do trabalho dos jornalistas que, através dos seus artigos, 

contribuem para uma melhor compreensão dos benefícios da diversidade e da luta contra 

a discriminação na sociedade.

http://journalistaward.stop-discrimination.info  

Os Refugee Week Scottish Media Awards (prémios atribuídos à comunicação social escocesa 

na semana dedicada aos refugiados), organizados pela Asylum Positive Images Network, 

que inclui a Oxfam, o Sindicato Nacional de Jornalistas, a Amnistia Internacional, a Cruz 

Vermelha britânica e o Conselho Escocês para os Refugiados, são atribuídos aos jornalistas 

que realizaram reportagens justas e de excepcional qualidade sobre o asilo na Escócia. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

A plataforma Trefmedia do fórum Minderhedenforum (Flandres, Bélgica) apresenta 

anualmente o prémio de TV Intercultural. Poderão ser nomeados os programas que 

abordem a diversidade étnico cultural de um ponto de vista não estereotipado.

www.trefmedia.be 

 2.3. Diversificação da comunicação social

São vários os factores que difi cultam aos imigrantes a prossecução de uma carreira nos meios 

de comunicação social e que deveriam ser abordados em estratégias de recrutamento. 

Incluem se nesses factores a ausência de referências, quer nas respectivas comunidades 

quer nos meios de comunicação social; a preferência, em várias culturas, por carreiras com 

oportunidades de emprego mais estáveis, em detrimento de uma carreira na comunicação 

social; e a falta de conhecimento das comunidades imigrantes sobre o leque de empregos 

disponíveis no sector da comunicação social. 

As alterações demográfi cas nas sociedades europeias indicam que grande parte da futura 

mão-de-obra será constituída por jovens imigrantes. As estratégias de recrutamento 

levadas a cabo pelos órgãos de comunicação social e pelos institutos de formação têm 

de demonstrar a estes jovens imigrantes e respectivos pais que o sector da comunicação 

social pretende conferir-lhes a devida importância e oferecer-lhes oportunidades iguais 

às dos demais cidadãos (apesar de a legislação existente proteger os imigrantes da 

discriminação com base na raça, etnia ou religião, não os protege da discriminação com 

base na própria condição de imigrante).

Os órgãos de comunicação social poderão organizar «dias de profi ssões» no sector da 

comunicação social em escolas secundárias, implementar programas especiais para 

aquisição de experiência profi ssional e atribuir bolsas de estudo. As organizações sindicais, 

as associações de empregadores e as organizações de apoio à comunidade também 

desempenham um papel importante na orientação dos jovens imigrantes para profi ssões 
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ligadas à comunicação social. Por exemplo, as organizações de apoio à comunidade podem 

envolver os jovens imigrantes em projectos locais de comunicação social. 

As opiniões dos grupos sub-representados nos meios de comunicação social podem 

contribuir para a concepção de estratégias de recrutamento específicas, tendentes a atrair 

os jovens imigrantes para a prossecução de uma carreira na área do jornalismo. 

O projecto CREAM é um projecto europeu que consiste na realização de várias actividades 

educativas no sector da comunicação social e eventos de orientação profi ssional para 

jovens, organizados em cooperação com o sector da comunicação social. Em conjunto, 

estas actividades e eventos oferecem aos estudantes, especialmente aos que provêm de 

minorias étnicas, a oportunidade de usufruir de uma experiência de trabalho neste sector, 

incentivando-os a optar por uma área educativa que os prepare para uma carreira na 

comunicação social. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

O projecto Mundo, da Finlândia, é um projecto de educação e estágio na área da 

comunicação social destinado a imigrantes e refugiados. O projecto oferece uma formação 

completa na área da comunicação social, incluindo estágios em órgãos de comunicação 

social, e tem ainda como objectivo formar orientadores para estudantes de comunicação 

social imigrantes ou oriundos de minorias étnicas com origem migrante.

 

www.yle.fi /mundo  

O projecto DigiTales incentiva os imigrantes a considerar uma carreira na área da comunicação 

social, envolvendo os num projecto de histórias digitais que os convida a fazer um pequeno 

fi lme sobre as suas vidas. Através deste processo, aprendem a escrever um guião, a dominar 

as técnicas de locução e a editar fotos, vídeos e desenhos num fi lme. 

www.digi-tales.org 

Os programas de orientação para a diversidade e as oportunidades de desenvolvimento 

dão às pessoas a oportunidade e a capacidade de maximizarem o seu potencial. Para 

tal, poderão ser implementados programas realistas e acessíveis de desenvolvimento 

profi ssional, que ajudem os indivíduos a ultrapassar barreiras organizacionais que difi cultem 

a sua promoção e progressão na carreira, bem como a desenvolver competências e a 

aumentar a sua motivação. Os profi ssionais da comunicação social oriundos da imigração 

também podem ser incentivados a formar redes através de sindicatos e grupos de trabalho 

de forma a usufruírem todos de apoio especializado, incluindo de aconselhamento sobre 

formação, oportunidades de trabalho e progressão na carreira.

Os órgãos de comunicação social de natureza étnica podem promover a integração 

preservando, simultaneamente, a identidade étnica e cultural. Esta abordagem dual 

contribui para criar oportunidades de desenvolvimento de um discurso alternativo com os 

meios de comunicação social tradicionais, constituindo, ao mesmo tempo, uma ponte para 

o país ou cultura de origem. A comunicação social de natureza étnica pode desempenhar 

*
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um papel importante na mudança da opinião pública sobre as questões da imigração. Dá 

voz aos grupos de imigrantes, permitindo-lhes mostrar-se como realmente são, dialogar 

com a sociedade de acolhimento e expor os seus ressentimentos. Por estes motivos, os 

órgãos de comunicação social e os agentes de integração devem considerar a hipótese 

de oferecerem orientação e oportunidades de desenvolvimento aos profi ssionais que 

trabalham em órgãos de comunicação social de natureza étnica. 

A orientação e as oportunidades de desenvolvimento profissional concedidas a todos os 

profissionais oriundos da imigração constituem instrumentos eficazes para melhorar a 

política de diversidade dos órgãos de comunicação social no que se refere às suas práticas 

de recrutamento, promoção e retenção de profissionais.

O Mediam'Rad é um programa europeu com duração de três anos levado a cabo pelo 

Instituto PANOS Paris com vista a aumentar o pluralismo de opiniões e reforçar a diversidade 

dos pontos de vista veiculados na comunicação social através do apoio a uma colaboração 

e parcerias duradouras entre os meios de comunicação social de natureza étnica e os 

meios de comunicação tradicionais. Entre as suas actividades, incluem-se a realização de 

workshops para a partilha de aptidões relacionadas com práticas e experiências profi ssionais, 

reuniões da comunicação social europeia, análises comparativas de conteúdos informativos 

publicados por meios de comunicação social de natureza étnica e tradicionais e um fundo 

de incentivo à criação de parcerias. Todas as actividades fornecem oportunidades de 

desenvolvimento aos profi ssionais de meios de comunicação étnicos. 

www.mediamrad.org/  

Tendo em conta a falta de profi ssionais de comunicação social de origem étnica, conclui-

-se que os profi ssionais com formação no estrangeiro têm sido subaproveitados. O não 

reconhecimento das suas qualifi cações e experiência pelos empregadores e sindicatos 

é uma realidade frequente. Além disso, as oportunidades de emprego nos meios de 

comunicação social são frequentemente divulgadas de boca em boca, o que exclui os 

profi ssionais que não estudam ou trabalham no sector. Os órgãos de comunicação social, as 

associações profi ssionais, os sindicatos e as associações de empregadores devem considerar 

a hipótese de recrutarem profi ssionais formados no estrangeiro e de organizarem acções 

de formação que forneçam as competências e os conhecimentos necessários para permitir 

ao profi ssional formado no estrangeiro trabalhar com efi cácia no país de acolhimento. 

Os jornalistas estrangeiros perseguidos no exercício da sua função poderão ser forçados 

ao exílio e, como tal, reconhecidos como refugiados num país europeu. Neste caso, estes 

profi ssionais poderão ver as suas qualifi cações reconhecidas e obter apoio para o exercício 

da sua profi ssão na Europa. Para tal, poderá ser implementado um programa de avaliação 

de competências e formação, um programa de estágios e outro de atribuição de bolsas 

de estudo a jornalistas exilados para fi ns de investigação ou formação. Poderão ainda ser 

criadas redes que permitam aos jornalistas exilados partilharem informações e promoverem 

as oportunidades de formação e trabalho. 

*
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As autoridades estatais e a sociedade civil desempenham um papel fundamental na 

promoção do emprego e no reconhecimento das competências e qualificações de um 

recurso frequentemente ignorado: os profissionais formados no estrangeiro e, mais especi-

ficamente, os jornalistas no exílio.

A Rede de Jornalistas no Exílio, do Reino Unido, apoiada pelo Sindicato Nacional de 

Jornalistas e pela MediaWise Trust, ajuda os jornalistas que fugiram para o Reino Unido a 

escapar à perseguição motivada pelo seu trabalho na comunicação social. Tem por base o 

projecto RAM, que apoiou os jornalistas exilados através da disponibilização de estágios, 

formação e informação sobre os meios de comunicação social britânicos e da criação dos 

seus próprios processos de trabalho na comunicação social, de pontos de acesso à carreira 

e da disponibilização de formadores. O acesso aos cursos de formação especializados é 

também disponibilizado pelo Sindicato Nacional de Jornalistas. Além disso, o projecto RAM 

criou um directório de jornalistas exilados com o objectivo de incentivar a imprensa escrita 

e audiovisual a oferecer-lhes emprego ou a contratá-los em regime de freelancer. 

www.exiledjournalists.net  

Implementação de estratégias de promoção da diversidade

As estratégias com mais efi cácia na promoção da diversidade apresentam habitualmente 

as seguintes características:

são apresentadas como resposta necessária às mudanças demográfi cas do público e da • 

mão-de-obra;

são integradas em todas as vertentes dos órgãos de comunicação social e são visíveis • 

nas acções dos respectivos administradores e directores-gerais, nas estratégias de 

recrutamento, no local de trabalho, na selecção das histórias e da programação, nas 

relações comunitárias e nas áreas de marketing e comunicação; 

assentam em compromissos e objectivos fi rmes, cujos progressos são acompanhados • 

de perto e detalhados nos relatórios anuais; 

são acompanhadas por um orçamento especifi camente destinado às questões • 

relacionadas com a diversidade. 

O Governo neerlandês adoptou, em 1996, uma política de comunicação social e de 

diversidade, acompanhada por um orçamento específi co para as ONG, a imprensa 

escrita e as iniciativas de radiodifusão. Os serviços públicos de radiodifusão neerlandeses 

estão obrigados, nos termos de um contrato celebrado com o Governo, a apresentarem 

determinados resultados, dos quais fazem parte os objectivos de diversidade. Por exemplo, 

20 % do tempo das suas emissões televisivas e 25 % do tempo das suas emissões radiofónicas 

têm de ser dedicados a programas multiculturais. 

*
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A diversidade e a igualdade de oportunidades no trabalho são parte integrante da Lei de 

Radiodifusão do Reino Unido. Além disso, existem ainda políticas públicas especifi camente 

destinadas a promover a diversidade em diversos aspectos da comunicação social e ao 

nível dos respectivos intervenientes. A BBC está empenhada em refl ectir a diversidade do 

Reino Unido e em permitir o acesso de todos os cidadãos aos seus serviços. O seu Diversity 

Centre realiza estudos de imagem com vista a avaliar a representação das minorias na 

programação do horário nobre aos níveis regional e nacional. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml  

Em 2003, os serviços de radiodifusão belgas VRT criaram uma Carta para a Diversidade, a qual 

serviu de base à criação da Célula de Diversidade. Esta estabelece redes com associações de 

grupos minoritários, organizações de jovens e meios de comunicação interculturais com o 

duplo objectivo de procurar novos talentos e fornecer informações de contacto de eventuais 

participantes nos programas. Além disso, promove a sensibilização e a formação sobre a 

diversidade junto dos colegas e fornece contactos de especialistas em grupos minoritários e 

orientações para a inclusão das questões da diversidade na programação generalista.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.

shtml 

Em 2004, a France Télévisions lançou um Plano de Acção Positiva para a Integração. Em 

cooperação com a Radio France International, é responsável pelo projecto PlurielMedia, que 

estuda a diversidade no seio da France Télévisions, ministrando igualmente formação na 

área da diversidade destinada a gestores, formação intercultural para jornalistas e formação 

de jovens profi ssionais de comunicação social provenientes de minorias étnicas a trabalhar 

na televisão francesa. 

www.francetelevisions.fr 

Os órgãos de comunicação social podem trocar informações e práticas entre si de forma a 

aprenderem com as experiências uns dos outros. 

As estratégias mais eficazes na área da diversidade exigem que os órgãos de comunicação 

social concebam mecanismos de implementação e de monitorização da sua eficácia.

Os principais órgãos de radiodifusão da Grã-Bretanha criaram a Cultural Diversity Network 

(Rede para a Diversidade Cultural) com o objectivo de assegurarem uma representação da 

população de origem étnica à frente e atrás das câmaras. Os membros apoiam as iniciativas 

transectoriais e partilham experiências, recursos e modelos de boas práticas.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk  

Orientação dos conteúdos mediáticos para os grupos imigrantes 

Os órgãos de comunicação social podem tornar a sua programação mais consentânea com 

as necessidades de uma audiência cada vez mais caracterizada pela diversidade étnica. 

Para tal, podem utilizar fontes de informação diversifi cadas e dar voz às comunidades de 
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imigrantes e aos sujeitos das suas reportagens, desenvolver formatos sobre membros de 

várias comunidades e respectivo quotidiano e representar a diversidade como um elemento 

normal da sociedade nos programas de maior audiência.

O princípio básico comum n.º 6 para a integração destaca a importância do acesso dos 

imigrantes aos serviços públicos, numa base de igualdade face aos cidadãos nacionais e de 

forma não discriminatória. Enquanto entidades fi nanciadas por fundos públicos, os serviços 

públicos de radiodifusão têm o dever de responder às necessidades dos seus vários tipos de 

audiência, incluindo imigrantes e minorias étnicas, e de promover a coesão social.

Os imigrantes devem ser incentivados a participar em programas como actores, sujeitos, 

participantes, espectadores e peritos e desenvolver os seus próprios programas de comédia 

e entretenimento. Para assegurar uma representação justa dos imigrantes em novelas 

e fi lmes, devem ser usados actores e guionistas imigrantes em histórias onde existam 

aspectos interculturais e personagens imigrantes. 

Integradas nas estratégias de promoção da diversidade, as decisões referentes aos 

conteúdos e à programação levam em consideração as necessidades, os desejos e a 

representação dos imigrantes, entre outros grupos-alvo da audiência.

O Eurovision Intercultural and Diversity Group (Eurovisão — grupo intercultural e de 

diversidade) da EBU/UER facilita o intercâmbio intercultural de programas televisivos, o 

que permite aos membros trocarem pequenos documentários que refl ectem o carácter 

multicultural e diverso das sociedades europeias e adaptarem-nos às suas próprias 

necessidades de radiodifusão. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

Os serviços públicos neerlandeses de radiodifusão NOS utilizam o Monitor, que planeia 

os conteúdos televisivos em função da representação quantitativa dos vários grupos 

(incluindo étnicos), funcionando como instrumento de defi nição de políticas. Estes serviços 

fornecem respostas às seguintes perguntas: A televisão neerlandesa fornece uma imagem 

representativa da diversidade social? Existe alguma diferença entre os canais públicos e 

privados no que respeita às quotas da população nativa/migrante? Que ligações existem 

entre os hábitos de audiência dos diferentes grupos e os indivíduos e personagens que 

aparecem em determinados programas televisivos?

Garantia e promoção de uma regulação efi caz 

Entre os organismos de fi scalização, incluem-se as autoridades independentes de 

radiodifusão, os conselhos de jornalismo, as estruturas de queixa contra a imprensa, o 

provedor, os parlamentos e os ministérios com a pasta da imprensa. A regulação dos meios de 

comunicação social poderá ser imposta pelo Estado (tal como acontece frequentemente no 

*
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caso da radiodifusão) ou poderá ser implementada de forma voluntária pelo próprio sector 

(tal como acontece frequentemente no caso da imprensa escrita). A comunicação social 

também é regulada indirectamente por leis que proíbem os discursos de incitamento ao 

ódio, a difamação e a injúria. A comunicação social não é regulada apenas ao nível nacional, 

mas também aos níveis europeu e internacional (UNESCO, UE, Conselho da Europa, OSCE). 

Um exemplo é a decisão-quadro da UE relativa à luta contra o racismo e a xenofobia, que 

proíbe o incitamento público e intencional à violência ou ao ódio dirigido contra um grupo de 

pessoas por motivo de raça, cor, religião, ascendência, nacionalidade ou origem étnica. A nova 

Directiva «Serviços de Comunicação Social Audiovisual» deverá ser transposta para o direito 

nacional dos Estados-Membros até fi nais de 2009. Tal como a sua antecessora, a Directiva 

«Televisão Transfronteiras», esta directiva exige que os operadores televisivos participem na 

luta contra o incitamento ao ódio por razões de raça, sexo, religião ou nacionalidade. 

A regulamentação para combater a discriminação e promover a diversidade já existe aos 

níveis nacional, europeu e internacional, podendo ser utilizada de forma mais eficaz pelos 

meios de comunicação social e pelos agentes de integração.

A principal função do Conselho de Imprensa alemão e das respectivas comissões de queixa 

consiste em investigar e tomar decisões sobre eventuais queixas relativas a publicações 

ou à actuação da imprensa. Uma vez que o Conselho é um organismo institucional de 

representação das maiores associações de imprensa ao abrigo do direito privado, possui 

poderes de autofi scalização que provêm do facto de ser um órgão crítico privado e 

qualifi cado para defender os interesses de qualquer leitor. Nos últimos tempos, foram várias 

as ocasiões em que o âmbito das orientações foi alargado e actualizado. Exemplo disso é a 

proibição da discriminação, da exaltação da violência e da identifi cação dos indivíduos que 

de alguma forma estejam envolvidos em notícias sobre crimes.  

www.presserat.info 

Sempre que a regulamentação existente se afi gure insufi ciente, os Estados-Membros 

poderão recorrer à Convenção da Unesco sobre a protecção e a promoção da diversidade 

das expressões culturais (2005), à declaração do Conselho da Europa sobre a garantia 

da independência do serviço público de radiodifusão nos Estados-Membros (2006) e à 

recomendação do seu Comité de Ministros aos Estados-Membros sobre o pluralismo e a 

diversidade de conteúdo dos media (2007).

Por si só, a auto-regulação não é sufi ciente para prevenir a injustiça e a discriminação nos 

discursos sobre imigrantes e grupos imigrantes. Este facto deve-se, em larga medida, às 

seguintes situações:

frequentemente, as queixas por motivos de discriminação com base na raça ou origem • 

étnica, nacionalidade, religião ou crença só podem ser apresentadas pela própria pessoa 

referida na notícia e não por outras que também se sintam ofendidas. Além disso, as 

referências discriminatórias a grupos de pessoas (por exemplo, imigrantes e requerentes 

de asilo) poderão não ser proibidas; 

*
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às pessoas que apresentem queixas com base na imprecisão dos factos é solicitado que • 

demonstrem a relevância dessa imprecisão. É provável que esta situação seja avaliada 

com base na sua relevância para a generalidade da história em vez de o ser em relação 

ao queixoso ou para efeitos de coesão social; 

as sanções por incumprimento do código de boas práticas podem não ser severas. • 

Por exemplo, o editor pode ser meramente obrigado a publicar as críticas do órgão 

regulador que, muitas vezes, demoram meses a ser elaboradas, demasiado tarde para 

terem qualquer impacto ou reduzirem os danos causados. 

Para ultrapassar estes obstáculos, o sector e os códigos de boas práticas organizacionais 

terão de se debruçar sobre os factos que originam distorções ou mal entendidos no que diz 

respeito às questões relacionadas com os imigrantes. 

Os órgãos de comunicação social podem criar conjuntamente novos instrumentos de auto- 

-regulação, tais como um código de conduta ou de ética e orientações para políticas 

editoriais assentes no princípio da tolerância.

Os aspectos dos conteúdos noticiosos que devem ser abordados encontram se referidos 

num estudo elaborado em 2003 sobre o racismo e a diversidade cultural nos meios de 

comunicação europeus. São eles:

Fontes: os imigrantes são raramente utilizados como fontes de informação, mesmo que • 

a história os afecte directamente; é dada menor importância e menos credibilidade à 

voz dos imigrantes, surgindo frequentemente combinada com temáticas negativas e/ou 

retratada em papéis estereotipados; a comunicação social não refl ecte a plena diversidade 

de opiniões quando confi a nas opiniões de um número limitado de representantes; e os 

imigrantes raramente intervêm em reportagens não relacionadas com a imigração.

Falta de informação contextual: devido à falta de pesquisa, as informações sobre a • 

imigração são raramente integradas no devido contexto. É dada pouca atenção ao dia-

-a-dia e às circunstâncias em que vivem os imigrantes, tal como aos respectivos motivos 

subjacentes. Exemplo disso é a representação dos requerentes de asilo como indivíduos 

sustentados pelo Estado, sem que a comunicação social esclareça que as políticas 

governamentais impedem o acesso dos mesmos ao mercado de trabalho.

Ê• nfase na negatividade: as peças noticiosas poderão promover o sensacionalismo e a 

veiculação de informações selectivas, bem como fomentar o preconceito no seio do 

público. As notícias que destacam a participação de imigrantes na prática de crimes 

podem contribuir para reforçar a convicção ou a percepção de que a actividade criminal 

está inextrincavelmente ligada a grupos específi cos de imigrantes. As histórias positivas, 

sobretudo sobre a contribuição económica dos migrantes para a sociedade, são muito 

mais raras.

Relações entre a comunicação social e os políticos: as agendas políticas têm um impacto • 

signifi cativo na representação dos imigrantes na comunicação social. A imigração pode 

*
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ser retratada por extremistas como uma ameaça ao actual modo de vida (normas e valores 

culturais, identidade nacional, padrões de vida, Estado Providência e oportunidades 

de emprego).

Além disso, os códigos de conduta devem evitar o uso de terminologia incorrecta (e 

infl amatória), por exemplo, «requerentes de asilo ilegais».

Os editores podem incentivar os jornalistas a promover a compreensão intercultural 

expondo os factos negativos de forma equilibrada e crítica. Este tipo de reportagem não 

deve conter linguagem infl amatória nem promover imagens estereotipadas. O fornecimento 

de informações contextuais garante que as histórias são baseadas em factos e não em 

presunções. Os jornalistas podem também confrontar tais presunções entrevistando 

imigrantes para peças noticiosas não relacionadas com a imigração ou expandindo as 

notícias sobre a imigração para novos domínios relacionados com a comunidade imigrante, 

como a gastronomia, os desportos, a cultura, a música, o cinema e a moda.

Para garantir a relevância e a precisão das notícias, as orientações também poderão 

ser desenvolvidas em conjunto com as organizações da sociedade civil e os líderes de 

comunidades. As orientações podem incluir informações sobre:

a terminologia correcta e adequada para relatar factos relacionados com a imigração;• 

a composição étnica do país, região ou comunidade que representam e as práticas • 

culturais e religiosas destas comunidades de imigrantes;

contactos na comunidade de imigrantes e na comunicação social de natureza étnica.• 

Os órgãos de comunicação social podem assegurar que as transgressões ao código 

de conduta serão resolvidas o mais rapidamente possível, por exemplo, corrigindo 

imediatamente a situação ou criando o cargo de «provedor do leitor» para agir como 

mediador e evitar acções judiciais. 

Os conselhos para apresentação de queixas e os provedores da comunicação social podem 

ter um papel construtivo na auto-regulação do sector, reforçando as normas éticas e 

apoiando a integração da seguinte forma:

monitorizando os conteúdos mediáticos relacionados com a temática da imigração;• 

promovendo uma maior visibilidade dos mecanismos de auto-regulação junto do público;• 

estabelecendo procedimentos de queixa gratuitos e transparentes; • 

certifi cando-se de que as decisões serão tomadas e executadas de forma credível • 

e célere;

sensibilizando os jornalistas e editores para os códigos e normas éticas existentes.• 

O desempenho pode ser monitorizado através de observatórios independentes, conselhos 

de imprensa sólidos e outros agentes de integração. 
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A auto-regulação da imprensa pode ser avaliada através de procedimentos de queixa 

eficazes e da monitorização levada a cabo por agentes credíveis.

O Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) português tem como 

atribuições monitorizar a representação dos imigrantes e da imigração nos meios de 

comunicação social. Os resultados das suas investigações são debatidos com a comunicação 

social, com o objectivo de informá-la sobre o desfasamento existentes entre as notícias 

que veicula e a realidade dos factos. O Alto-Comissariado emite ainda declarações públicas 

onde fornece dados ofi ciais com vista a contrariar as imagens estereotipadas que proliferam 

na comunicação social. 

www.acidi.gov.pt  

Shrinking citizenship (limitar a cidadania), o relatório anual de monitorização do Providus, um 

think-tank letão, fornece uma análise textual da forma como a imprensa escrita retrata os 

novos imigrantes, os refugiados, os novos cidadãos e outros grupos étnicos e minoritários, 

pretendendo, com isso, obter o apoio dos intervenientes em relação às minorias e promover 

a participação das ONG nos debates sobre as políticas públicas.

www2.providus.lv/public/27124.html  

 

*
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Conclusões

1. O tempo despendido no mapeamento dos meios de comunicação social (em termos 

de principais intervenientes, quadro legislativo, utentes e mercado de trabalho) ajuda 

os agentes de integração a identifi car os órgãos de comunicação social interessados 

em trabalhar em parceria na concepção de um retrato mais correcto e equilibrado dos 

imigrantes e na diversifi cação étnica da mão-de-obra, dando-lhes ainda bases para 

perceberem a motivação e as formas de actuação desses órgãos.

2. Para aumentarem a sua infl uência junto da comunicação social local, os agentes de 

integração devem incluir uma vertente de relações públicas no seu planeamento 

estratégico e alinhar a sua abordagem com a missão global e os padrões de qualidade 

dos órgãos de comunicação social.

3. Os agentes de integração devem procurar descobrir, a partir do seu contexto local e 

das suas experiências passadas, formas de estruturar e transmitir a sua mensagem a 

um público-alvo específi co.

4. A criação de alianças estratégicas entre a sociedade civil, o governo, os institutos de 

investigação e as organizações de profi ssionais da comunicação social pode contribuir 

para infl uenciar um sector tão vasto e diversifi cado como a comunicação social. 

5.  O fornecimento de material, formação e plataformas de diálogo sobre competências 

interculturais é uma forma muito prática de trabalhar directamente com os 

profi ssionais da comunicação social durante os seus estudos e ao longo de todo o seu 

desenvolvimento profi ssional. O primeiro passo consiste em assegurar o empenho 

dos educadores e gestores na área da comunicação social. 

6.  As boas práticas de comunicação social podem ser promovidas através da atribuição 

de prémios de excelência pelos órgãos de comunicação social, pelos governos e pela 

sociedade civil. 

7.   As opiniões dos grupos sub-representados nos meios de comunicação social podem 

contribuir para a concepção de estratégias de recrutamento específi cas, tendentes a 

atrair os jovens imigrantes para a prossecução de uma carreira na área do jornalismo. 

8.  A orientação e as oportunidades de desenvolvimento profi ssional concedidas a 

todos os profi ssionais oriundos da imigração constituem instrumentos efi cazes para 

melhorar a política de diversidade dos órgãos de comunicação social no que se refere 

às suas práticas de recrutamento, promoção e retenção de profi ssionais.

9.  As autoridades estatais e a sociedade civil desempenham um papel fundamental na 

promoção do emprego e no reconhecimento das competências e qualifi cações de um 

recurso frequentemente ignorado — os profi ssionais formados no estrangeiro e, mais 

especifi camente, os jornalistas no exílio.
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10.  As estratégias mais efi cazes na área da diversidade exigem que os órgãos de 

comunicação social concebam mecanismos de implementação e de monitorização 

da sua efi cácia.

11.  Integradas nas estratégias de promoção da diversidade, as decisões referentes aos 

conteúdos e à programação levam em consideração as necessidades, os desejos e a 

representação dos imigrantes, entre outros grupos-alvo da audiência.

12.  A regulamentação para combater a discriminação e promover a diversidade já existe 

aos níveis nacional, europeu e internacional, podendo ser utilizada de forma mais 

efi caz pelos meios de comunicação social e pelos agentes de integração.

13.  Os órgãos de comunicação social podem criar conjuntamente novos instrumentos 

de auto-regulação, tais como um código de conduta ou de ética e orientações para 

políticas editoriais assentes no princípio da tolerância.

14.  A auto-regulação da imprensa pode ser avaliada através de procedimentos de queixa 

efi cazes e da monitorização levada a cabo por intervenientes credíveis.
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O processo de sensibilização aumenta o conhecimento das pessoas sobre a integração, 

bem como a sua receptividade a questões relacionadas com esta temática. Permite que 

os grupos afectados formem opiniões mais informadas sobre a diversidade e ajuda-os 

a desempenhar um papel mais importante no processo de integração. O processo de 

participação aumenta os recursos e as capacidades dos imigrantes, permitindo-lhes 

fazer escolhas mais informadas e tomar medidas de promoção da integração.  

Os conceitos de sensibilização e participação englobam os princípios básicos comuns números 

1, 6, 7 e 9, reforçando a ideia de que a integração é um processo de duplo sentido, assente 

na adaptação mútua dos imigrantes e da sociedade de acolhimento. Através de interacções 

frequentes, ambos os grupos podem trabalhar em conjunto na qualidade de residentes: 

como voluntários, através do acesso às instituições e parcerias organizacionais tradicionais e, 

como cidadãos locais, através da participação na elaboração das políticas de integração. 

Este capítulo encontra-se dividido em duas partes onde se explica o modo como os 

profi ssionais podem incorporar estas abordagens e objectivos nas várias fases da gestão 

de projectos de qualidade.

A dinâmica entre a sensibilização e a participação dos migrantes 

A primeira parte apresenta uma abordagem passo a passo do processo de sensibilização. 

Este processo, muitas vezes desenvolvido sob a forma de campanhas e eventos de 

informação, fornecem a grupos alvo específi cos (público em geral, decisores políticos, 

imigrantes, etc.) informações sobre factos e experiências relacionados com determinadas 

questões ligadas à integração. Um maior conhecimento e sensibilidade do grupo-alvo 

permite-lhes dispor de mais informação para formar uma opinião sobre a diversidade e 

participar mais activamente no processo de integração, tendo assim um maior impacto na 

adaptação mútua de todos os cidadãos.

A segunda parte debruça-se sobre o processo de participação. Muitas vezes implementadas 

sob a forma de acções de formação, parcerias e estágios, as medidas de participação fornecem 

a cada imigrante e aos representantes de associações de imigrantes a oportunidade de 

articular as suas necessidades e agir em resposta às mesmas. O desenvolvimento da 

capacidade e dos recursos dos imigrantes permite-lhes fazer as suas próprias escolhas em 

termos da sua situação de integração e tomar medidas para melhorá-la, possibilitando, 

assim, uma participação mais activa e uma maior representatividade na vida pública.

Os processos de sensibilização e participação são acções distintas, mas mutuamente 

fortalecedoras, que visam o combate à discriminação e à marginalização. As medidas de 

sensibilização baseadas nas histórias de vida dos migrantes e nos conhecimentos das 

associações de migrantes conferem um maior poder de acção a estes grupos, permitindo-se 

fazer ouvir a sua voz na sociedade, alargando a sua esfera de acção e criando oportunidades 

para a criação de parcerias organizacionais. Da mesma forma, as medidas de participação 

voltam a colocar na praça pública as questões relacionadas com o perfi l dos migrantes e 
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a integração. Os imigrantes mais capacitados e com mais recursos são fundamentais para 

sensibilizar a opinião pública, a qual poderá usufruir assim de mais conhecimentos e de 

uma visão mais equilibrada sobre as questões ligadas à migração e à integração.

 3.1. Sensibilização: informar a opinião pública e mobilizar 
a sociedade

As percepções erradas sobre as atitudes e características dos migrantes, bem como sobre a 

sua presença no país de residência (fl uxos migratórios, número de trabalhadores migrantes 

no mercado de trabalho, etc.) criam condições propícias ao etnocentrismo e à discriminação 

na sociedade, bem como à segregação e marginalização entre imigrantes e à inacção 

ou retrocesso ao nível das políticas. Exemplo disso é a falta de informações precisas e de 

sensibilização ao nível da sociedade de acolhimento, questões que foram consideradas o 

mais importante desafi o em termos de diversidade e antidiscriminação no local de trabalho 

por quase 800 empresas europeias que participaram no inquérito de 2005 levado a cabo 

pela DG Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades da Comissão Europeia 

através do seu estudo intitulado «O caso comercial a favor da diversidade». A maior parte 

dessas empresas considerou insufi cientes as actividades de sensibilização na área em 

questão e acolheram com agrado o fornecimento de mais informações por parte das 

associações de empregadores e dos governos nacionais.

As campanhas e eventos de sensibilização permitem aos cidadãos ter acesso a determinados 

factos sobre a imigração e a integração e perceber como podem participar do processo 

de integração. Além disso, criam espaços para uma interacção mais frequente entre 

migrantes e cidadãos nacionais, promovendo assim o desenvolvimento das suas 

competências interculturais.

No relatório Migration and Public Perception (Migração e opinião pública), preparado pelo 

Gabinete de Conselheiros de Política Europeia (BEPA) da Comissão Europeia, as boas 

medidas de sensibilização são descritas como medidas especifi camente orientadas para um 

determinado alvo, que têm em conta as especifi cidades dos factores sociais, as realidades 

históricas e as identidades locais, regionais e nacionais. As medidas também podem ser 

combinadas com uma melhor recolha de dados e com projectos de investigação mais 

aprofundados na área social. Uma acção de sensibilização bem sucedida resultará numa 

melhor compreensão do processo de integração por parte da sociedade, bem como na 

criação de mais oportunidades para uma maior participação desta no processo. 

Uma abordagem baseada em factos para uma mudança de percepção

Informações comparáveis sobre grupos de imigrantes e a população geral podem trazer 

à luz lacunas informativas divergentes sobre as questões da integração. Os inquéritos e as 

*
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sondagens podem ainda identifi car os efeitos das práticas nacionais na formação da opinião 

pública (e vice-versa). Os inquéritos e sondagens longitudinais podem ajudar os decisores 

políticos e investigadores a avaliar o impacto das estratégias destinadas a sensibilizar a 

sociedade para estas questões e a melhorar a sua percepção geral das mesmas. 

Se o objectivo das acções de sensibilização consiste em promover um melhor entendimento 

das questões ligadas à imigração, torna-se premente identifi car, medir e analisar os erros de 

percepção através de uma variedade de instrumentos de recolha de informação. As entidades 

responsáveis pela realização da sondagem de opinião não podem deixar de fazer uma pergunta 

por receio da resposta. Os inquéritos podem ser posteriormente utilizados para confrontar os 

medos, os mal entendidos e os preconceitos reais que afectam a opinião pública. 

Os responsáveis pela elaboração dos projectos têm à sua disposição várias metodologias de 

inquérito. Os inquéritos quantitativos realizados ao nível europeu são uma forma de analisar 

a experiência de cada país numa perspectiva mais alargada. O Eurobarómetro, o Eurostat, o 

Inquérito sobre as Forças de Trabalho da UE e o Inquérito Social Europeu fornecem dados 

comparáveis sobre a imigração e a integração ao nível europeu. Os inquéritos quantitativos 

representativos da situação nos Estados-Membros podem ser efi cazmente delineados para 

abordarem grupos demográfi cos e questões específi cos que permitam aos políticos tomar 

decisões mais informadas nos diversos níveis de governação. Os instrumentos quantitativos 

podem ainda ser utilizados como ponto de partida para um processo de sensibilização 

e apoio. 

EU MIDIS é o primeiro relatório sobre a discriminação de que são vítimas os imigrantes e 

as minorias étnicas no seu dia-a-dia e que abrange toda a União Europeia. Este inquérito, 

encomendado pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, procura 

identifi car os imigrantes e as minorias étnicas que foram vítimas de discriminação e actos 

de violências com motivação racial, determinar os motivos que os levaram a denunciar 

ou não os crimes de que foram alvo e perceber até que ponto conhecem e confi am nas 

organizações e agentes que têm por função ajudá-los. Durante a elaboração deste relatório 

foram entrevistadas 23 500 pessoas de grupos migrantes e minorias étnicas dos 27 Estados- 

-Membros da União Europeia e 5 000 pessoas da população geral, de forma a permitir uma 

comparação dos resultados.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

A empresa dinamarquesa de sondagens Catinét Research entrevista periodicamente 

cerca de 1 000 imigrantes e respectivos descendentes de forma a acompanhar as suas 

experiências em termos de discriminação, o que sentem em relação à integração e o que 

pensam das propostas políticas e dos debates públicos. A empresa fez dos inquéritos aos 

imigrantes uma parte fundamental da sua actividade pois considera que as suas opiniões e 

experiências, frequentemente desconhecidas, são vitais para o debate sobre a integração.

www.catinet.dk/ 
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Em países como os Países Baixos e Portugal, os principais grupos imigrantes participam 

regularmente em inquéritos sobre a integração. Para mais informações sobre os inquéritos, 

visite o sítio

www.prominstat.eu 

Uma abordagem baseada em factos pode melhorar signifi cativamente um aspecto 

importante das campanhas de sensibilização: a avaliação. A recolha e a actualização de 

dados de base permite que os projectos detectem mudanças de opinião e de atitude nos 

seus grupos-alvo a curto, médio e longo prazo. Permite-lhes ainda identifi car as relações 

de causalidade entre as notícias veiculadas sobre a integração, a cobertura dos meios de 

comunicação social e eventuais mudanças ao nível da percepção pública destes temas. 

A informação recolhida é utilizada para um reajuste contínuo das tarefas, dos tipos de 

linguagem, das mensagens e dos grupos-alvo de uma campanha.

Foram encomendados eurobarómetros especiais sobre a discriminação na UE antes e depois 

de 2007, o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos. A análise comparativa 

dos eurobarómetros especiais 263 e 296 permite aos decisores políticos europeus perceber 

como mudaram as percepções e opiniões ao longo deste ano, marcado por 430 acções 

nacionais e 600 eventos de sensibilização sobre a discriminação. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf  

Desde 2002, a campanha de longo prazo One Scotland, Many Cultures (uma Escócia, muitas 

culturas) promovida pelo executivo escocês tem procurado sensibilizar a opinião pública 

para o impacto negativo das atitudes racistas e para os importantes contributos de pessoas 

de diferentes culturas para a sociedade escocesa. São regularmente levados a cabo estudos 

para identifi car comportamentos racistas e experiências de racismo, bem como para avaliar 

o impacto e efi cácia da campanha entre o seu público-alvo. Estas avaliações permitem 

comparar, ao longo do tempo, os graus de sensibilização espontânea ou fomentada, a 

retenção da mensagem e as mudanças ao nível das atitudes. A avaliação da campanha em 

termos orçamentais, cobertura mediática, visibilidade e impacto nos níveis de sensibilização 

é assegurada por avaliações anuais de consulta pública.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

Em Espanha, são realizados inquéritos com regularidade de forma a identifi car as inclinações 

da opinião pública sobre o tema da imigração e a acompanhar a evolução das tendências 

xenófobas e racistas. No que diz respeito ao primeiro tipo de inquérito, poderá consultar 

o inquérito de âmbito nacional sobre a imigração, elaborado pelo Instituto Nacional 

de Estatísticas. Já no que respeita ao segundo, o mais recente documento disponível 

é o inquérito sobre a evolução do racismo e da xenofobia em Espanha, de 2008. Outros 

inquéritos mais específi cos acompanham a situação da comunidade muçulmana de origem 

imigrante em Espanha (La Comunidad Musulmana de Origen Inmigrante en España) e a 

opinião da juventude espanhola sobre a migração. 

www.oberaxe.es  
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É importante perceber que os projectos que visam pequenos grupos e indivíduos têm 

poucas probabilidades de mudar as atitudes ao nível geral. A avaliação a curto prazo do 

impacto das acções pode ser feita através de entrevistas de fundo e inquéritos direccionados 

aos participantes, enquanto a avaliação a médio e a longo prazo deve assentar no acompa-

nhamento das mudanças nas agendas e parcerias estabelecidas. 

Uma abordagem baseada em factos e destinada a promover uma maior sensibilização da 

sociedade deve iniciar-se com uma fase de mapeamento. Durante esta, são realizados inquéritos 

e sondagens que fornecem dados de referência sólidos sobre as percepções dos grupos 

migrantes e da sociedade em geral, que podem ser objecto de uma avaliação regular.

Após a fase de mapeamento, é necessário dar início a uma nova fase assente na análise de 

resultados complementares mas contraditórios (por exemplo, percepções diferentes entre 

a comunidade migrante e a sociedade em geral), na inclusão dos resultados nos debates 

nacionais, na identifi cação dos grupos-alvo e na selecção das medidas mais apropriadas. É 

impossível explicar uma determinada opinião pública única e exclusivamente através dos 

inquéritos e sondagens realizados. 

São os estudos levados a cabo nos níveis de governação competentes que contribuem para 

a identifi cação dos factores que infl uenciam as atitudes de um indivíduo ou grupo para 

com os grupos migrantes e a sua integração na sociedade de acolhimento. 

Um relatório de 2005 encomendado pelo órgão predecessor da Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e intitulado Majority Populations’ Attitudes towards 

Migrants and Minorities (atitudes da população maioritária em relação aos migrantes e às 

minorias), fornece uma visão geral da opinião pública sobre os temas da imigração e das 

minorias, identifi cando ainda os factores que ajudam a explicá-la.  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Continuam ainda por explicar muitos dos motivos que levam as pessoas a percepcionar 

ou pensar sobre a imigração de uma determinada maneira. Ainda assim, os profi ssionais 

têm a possibilidade de utilizar os resultados dos seus mapeamentos para identifi cação dos 

factores-chave e defi nição dos grupos-alvo mais adequados às suas acções de sensibilização. 

Por exemplo, alguns estudos de investigação concluem que as atitudes mais positivas e 

tolerantes estão associadas:

à juventude;• 

a um estatuto socioeconómico mais elevado;• 

a melhores nível educacionais;• 

a assalariados;• 

a um maior contacto com os imigrantes.• 

Os factores sociais, geográfi cos e históricos também desempenham um papel importante, 

na medida em que a opinião pública sobre os imigrantes apresenta diferenças substanciais 

nos vários Estados-Membros. Além da sua função de mapeamento e análise, os inquéritos 
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preparatórios desempenham um papel de sensibilização e de promoção da comunicação. 

Por exemplo, a análise do Eurobarómetro Especial 263 sobre a discriminação na UE revela, 

nos países com leis antidiscriminação mais rigorosas, a população está geralmente mais 

bem informada sobre os seus direitos enquanto vítimas e considera que a discriminação é 

um fenómeno generalizado. 

As sondagens à opinião pública realizadas oportunamente podem chamar a atenção da 

sociedade e da comunicação social para questões importantes e defi nir a orientação dos 

debates sobre as próximas iniciativas. A altura em que estes estudos são efectuados tem, 

pois, uma enorme infl uência nos projectos de sensibilização e no processo de defi nição 

de políticas. A sensibilização da sociedade para as questões ligadas à integração implica 

também um aumento das suas expectativas no que diz respeito às respostas políticas. 

A análise dos resultados das sondagens torna visíveis os factores que estão na base das 

várias percepções que contribuem para a definição de grupos-alvo adequados. Estes 

resultados podem ainda ser utilizados para chamar a atenção da sociedade e da comunicação 

social para o lançamento de uma campanha de sensibilização.

A infl uência dos discursos públicos 

A forma e o conteúdo dos discursos públicos podem ter um impacto positivo ou negativo 

na formação da opinião pública sobre os migrantes e respectiva integração na sociedade 

de acolhimento. Os debates políticos e na comunicação social podem debruçar-se sobre 

questões de integração menos prementes e até mesmo estabelecer relações infundadas 

entre a imigração e outras temáticas sociais. Por exemplo, os imigrantes são frequentemente 

associados a um sentimento de insegurança social devido ao facto de competirem pelos 

mesmos empregos e habitações, aumentando a pressão sobre o Estado-Providência e a 

ansiedade geral em termos de segurança nacional.  

Importa recordar que a imagem dos imigrantes na sociedade pode ser indirectamente 

melhorada através de medidas políticas de gestão da migração, de um melhor controlo 

das fronteiras externas, da criação de regimes de asilo credíveis, da adopção de medidas 

contra a discriminação e de um processo efi caz de integração. O acesso a dados estatísticos 

comparáveis sobre os fenómenos da migração e integração também proporciona uma 

base útil de informação para o debate público e a defi nição de políticas. Neste caso, as 

acções de sensibilização desempenham um papel importante ao contribuírem para apoiar 

a introdução de várias melhorias ao nível das políticas de migração e integração. 

A coerência das políticas e mensagens governamentais sobre a integração pode ter um 

impacto signifi cativo na credibilidade e efi cácia do processo de sensibilização, sobretudo 

quando se trate de campanhas geridas ou fi nanciadas pelo Estado. 

A criação de parcerias poderá ser mais efi caz ao nível local e ter maior impacto na sensibi-

lização para determinadas questões que ocorrem ao nível das cidades e dos bairros.  
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A campanha de informação organizada pela parceria para o desenvolvimento Living and 

Working Together (viver e trabalhar em conjunto) na cidade de Linz, na Áustria, chamou a 

atenção de certos empregadores, sobretudo das PME, e de decisores políticos locais para as 

vantagens de um mercado de trabalho transfronteiras e do desenvolvimento de acções de 

formação interculturais para delegados sindicais e trabalhadores com origens migrantes.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

Durante as eleições autárquicas de Janeiro de 2008 em Graz, na Áustria, os especialistas 

em medidas antidiscriminação criaram um sistema de monitorização do processo eleitoral 

com vista a chamar a atenção para a discriminação e a melhorar as principais mensagens 

dos partidos participantes. Foram avaliados 650 textos de acordo com um «mecanismo de 

semáforo» (vermelho/amarelo/verde) que foi, mais tarde, apresentado em quatro conferências 

de imprensa e num debate político fi nal. A monitorização foi recebida com agrado pela 

maioria dos partidos e pode ser facilmente adaptada a outras cidades e regiões.

http://wahlkampfbarometer-graz.at  

De igual modo, os professores, agentes policiais e médicos, que são os «suspeitos habituais» 

dos discursos sobre a integração, podem ser uma voz mais infl uente junto da opinião pública, 

sensibilizando a para questões que se encontrem especifi camente sob a sua esfera de acção.

O sector da saúde organiza periodicamente campanhas de doação de sangue 

direccionadas para a sociedade em geral. A associação voluntária italiana de doação de 

sangue (AVIS) organiza campanhas direccionadas há dez anos, aumentando a participação 

dos imigrantes nas doações de sangue e, consequentemente, promovendo um maior 

reconhecimento público do seu contributo e fomentando o diálogo intercultural. Estas 

experiências permitiram criar um observatório para a cultura de doação de sangue, que 

assinou protocolos de cooperação com outras organizações médicas dos países de origem 

dos imigrantes.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0  

Uma cooperação estreita com os profi ssionais que actuam «no terreno» contribui de forma 

signifi cativa para a sensibilização da opinião pública. Na ausência de uma tal cooperação, 

as campanhas sem uma dimensão local poderão parecer demasiado centradas numa 

abordagem de cima para baixo e assentes na repetição de chavões políticos. Estes parceiros 

podem ainda contribuir para a organização de uma campanha mais informada, considerando 

já as mudanças perceptíveis na opinião pública local. Concluindo, estes parceiros fornecem 

um sistema de alerta precoce que permite identifi car e responder a essas mudanças.

Sempre que exista uma falta de coerência política ou uma série de mensagens confusas e 

contraditórias, a sensibilização da opinião pública pode servir também para conferir mais 

visibilidade ao tema na agenda política. 
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Os decisores políticos e os líderes de opinião podem ser um dos grupos-alvo principais das 

campanhas, uma vez que as políticas e mensagens governamentais têm um impacto 

significativo na sua credibilidade e eficácia.

O projecto «Pessoas como nós» da República Eslovaca teve por objectivo aumentar o 

conhecimento e a tolerância da sociedade, bem como dos profi ssionais responsáveis pela 

implementação da política de migração. Os cidadãos dos novos países de acolhimento e que 

convivem já com pequenas populações imigrantes têm de ser expostos às histórias desses 

imigrantes e ao contributo real, quotidiano, dos mesmos. A campanha foi divulgada através da 

televisão e de acções levadas a cabo em escolas e junto das autoridades e agentes fronteiriços. 

www.ludiaakomy.sk  

Baseando-se nos novos dados recolhidos sobre os recém-chegados ao departamento do 

Alto Reno, na Alsácia, o Observatório Regional de Integração e Políticas Urbanas (ORIV) 

organizou reuniões com 160 agentes e intervenientes locais de forma a chamar a atenção 

para as modalidades e condições de acolhimento dos imigrantes em cada cidade e discutir 

recomendações sobre esta matéria.

www.oriv-alsace.org  

Uma das principais motivações do Fundo de Integração Austríaco para a publicação do seu 

segundo anuário estatístico sobre migração e integração prendeu-se com a oportunidade 

de fornecer dados factuais e excluir a emoção dos debates políticos sobre integração. Dez 

mil exemplares foram impressos e enviados a profi ssionais de comunicação relevantes em 

toda a Áustria, entre os quais jornalistas, políticos e presidentes de Câmara. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009  

Defi nição correcta do grupo-alvo e informação da opinião pública

É importante que todos aqueles que tenham grandes expectativas na área da informação 

e da melhoria da opinião pública compreendam que esta campanha de sensibilização será 

um compromisso de longo prazo. Ao longo do tempo, será necessário adoptar muitas 

estratégias e acções diferentes: campanhas na comunicação social, eventos, projectos de 

implementação, mudanças de políticas, etc.

As organizações que disponham de menos recursos poderão preferir orientar a sua 

acção para grupos específi cos, sobretudo para decisores políticos e líderes de opinião. Os 

empregadores, os senhorios, as instituições bancárias, as autoridades públicas e vários 

outros prestadores de serviços poderão não estar familiarizados com o estatuto e os direitos 

das diferentes categorias de imigrantes, tais como os refugiados. O apoio tão necessário a 

estes grupos pode, assim, ser-lhes negado por simples falta de informação.

*
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A definição correcta do grupo-alvo (ou seja, a sociedade em geral, os imigrantes ou certos 

intervenientes ou grupos no seio da população) é um aspecto fundamental para o sucesso 

da campanha.

A campanha de informação intitulada Berlin braucht dich (Berlim precisa de si), organizada pelo 

Estado de Berlim em 2006, debruça-se simultaneamente sobre as reduzidas taxas de emprego 

dos jovens imigrantes e as atitudes conservadoras do sector público. Sendo assim, o seu sucesso 

é avaliado a partir do rácio de formandos oriundos da imigração que estão empregados no 

sector público. Entre 2006 e 2008, este rácio aumentou de 8 % para 14,5 %. Os inquéritos de 

avaliação registaram um interesse crescente entre a juventude imigrante e uma maior abertura 

ao interculturalismo nos debates públicos e entre os funcionários do sector público.

www.berlin-braucht-dich.de  

OXLO — Oslo Extra Large é uma campanha de longo prazo, iniciada pela autarquia em 2001 

em resposta a um homicídio com motivações raciais. Os seus objectivos de sensibilização 

da sociedade e de promoção da inclusão nos serviços públicos centraram-se sobretudo nas 

escolas, nos centros de dia e nos postos de saúde. Em 2005, o número de trabalhadores com 

origens diferentes apresentava já um aumento de quase 30 %. 

www.oslo.kommune.no  

Num país como a Grécia, por exemplo, o Instituto Helénico de Políticas de Migração centrou as 

suas acções em crianças em idade escolar através do projecto «De dentro para fora», bem como 

em organizações da sociedade civil, tais como a Associação Pan-Helénica de Atletas Femininas.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

Conhecimento da meta, defi nição do percurso 

As várias aplicações estratégicas da arte e da cultura constituem instrumentos importantes 

para reforçar a capacidade de um determinado grupo-alvo para realizar escolhas informadas 

e para lançar acções de sensibilização. Ao dar voz àqueles que normalmente são ignorados 

e ao mostrar imagens que, de outra forma, nunca seriam vistas, a arte cria condições para o 

debate sobre identidades múltiplas e para o tratamento da diferença.  

Uma imagem realista dos imigrantes e das comunidades diferentes

Existe um desfasamento considerável entre a percepção e a realidade do processo 

de integração. Por exemplo, as percepções podem ser infl uenciadas pela atenção 

dada pela comunicação social ou pelos debates públicos a determinados grupos, tais 

como requerentes de asilo, migrantes ilegais ou migrantes visivelmente diferentes ou 

provenientes de contextos culturais, linguísticos ou religiosos distintos. A proporção da 

população nacional nascida no estrangeiro é muito exagerada pela opinião pública dos 
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países europeus incluídos na amostragem, registando uma hiperbolização de 60 %-70 % 

(na Dinamarca, Noruega, Alemanha e Suécia) a 150 % 200 % em França e no Reino Unido. 

Alguns inquéritos realizados na Grã-Bretanha revelaram que, em média, a percepção das 

pessoas sobre o número de imigrantes no território era quatro vezes superior à realidade. 

Ainda mais surpreendente foi o facto de mais de um quarto das pessoas pensarem que 

mais de metade da população do Reino Unido era constituída por imigrantes. Por exemplo, 

os inquéritos realizados na Grã-Bretanha revelaram que as pessoas sobrestimavam 

largamente o apoio fi nanceiro disponibilizado aos requerentes de asilo através do sistema 

de segurança social e pensavam que o Reino Unido tinha uma participação muito maior 

nos encargos mundiais com os refugiados (dez vezes mais).

As campanhas de sensibilização podem colocar em destaque as experiências de migração 

e as condições de vida reais dos migrantes, bem como chamar a atenção para as mudanças e 

vantagens sociais que representam para a sua cidade, região ou país de residência. Tais campanhas 

podem focar situações específi cas de uma localidade, pois a sociedade tem mais facilidade em 

contextualizar fenómenos abstractos como a imigração e a integração quando pode confrontar 

as suas opiniões com dados e factos sobre a comunidade que melhor conhece.

A Fresh Talent Initiative (iniciativa para novos talentos) promovida pelo Executivo escocês 

assenta, em parte, na premissa de que a Escócia pode tornar-se um país mais atraente 

para viver, trabalhar e estudar se os futuros migrantes dispuserem de informações precisas 

sobre as oportunidades e condições de permanência no país. O projecto é semestralmente 

sujeito a uma avaliação pública (de 2005 a 2007) baseada em questionários voluntários que 

identifi cam as oportunidades e desafi os com que se depararam os residentes migrantes 

que participaram na iniciativa.

www.scotlandistheplace.com  

Em 2007, o Governo espanhol lançou uma grande campanha de sensibilização através da 

difusão de anúncios na televisão, na rádio, na imprensa escrita e em espaços públicos, a 

qual colocava a descoberto as diferentes necessidades sociais dos imigrantes, aliando-as 

à seguinte mensagem: «Com a integração dos imigrantes, todos ganhamos», associada ao 

slogan «Todos diferentes, todos necessários». 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm  

As iniciativas podem combater, não só os estereótipos, mas também a vitimização ou estigma-

tização colectiva dos migrantes e, assim, dar visibilidade às histórias de vida dos indivíduos, 

das suas famílias e das comunidades onde se inserem. Tendo como objectivo infl uenciar a 

opinião pública, a abordagem «realista» implica a tomada das seguintes medidas:

desenvolvimento e defi nição de metas claras, precisas e realistas;• 

identifi cação de públicos-alvo e desenvolvimento de métodos adequados;• 

defi nição de objectivos e métodos com base em dados de estudos e em teorias de • 

mudança comportamental;

análise cuidadosa do tempo e do local mais adequados para a implementação da iniciativa;• 
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desenvolvimento de boas relações de trabalho com a comunicação social; • 

defi nição de estratégias e afectação dos recursos adequados para a avaliação do impacto • 

da iniciativa.

«As iniciativas de desmistificação» melhoram a opinião pública ao proporcionarem uma 

imagem realista da imigração, baseada em factos e em relatos pessoais. Tais iniciativas 

chamam a atenção da sociedade para as características e necessidades especiais dos 

diferentes grupos migrantes, sobretudo dos mais vulneráveis e estereotipados, tais como 

os imigrantes ilegais, os requerentes de asilo e as mulheres imigrantes. 

A Semana Irlandesa Intercultural e Anti Racismo, fi nanciada pelo Plano de Acção Nacional 

contra o Racismo, associou a sua publicação Challenging Myths and Misinformation on 

Migrant Workers & their Families (desafi ar os mitos e os mal-entendidos sobre os trabalhadores 

migrantes e suas famílias) aos seus eventos de sensibilização para uma melhoria dos serviços 

prestados às minorias étnicas em muitas áreas da sua vida.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf  

A campanha de 2008 Suis-je une migrante? (sou migrante?) promovida pelo Centro belga 

para a Igualdade de Oportunidades, teve como objectivo sensibilizar as pessoas para as 

suas próprias origens. A campanha contou com a participação de várias pessoas famosas 

que poucos considerariam «migrantes», confrontando assim o público com os seus próprios 

estereótipos sobre migração e integração. 

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be  

Em 2002, a Fundação Federal para a Cultura, na Alemanha, lançou o Projekt Migration 

(projecto migração), que congregou mais de 120 eventos e projectos sobre as mudanças 

sociais desencadeadas pela migração. A informação foi produzida de forma transdisci-

plinar, evidenciando as ligações entre os dados sociocientífi cos, documentais e artísticos e 

entre diversos tipos de parceiros na Alemanha e em toda a Europa. A iniciativa promoveu 

sobretudo os «projectos migração» das pessoas oriundas da imigração. 

www.projektmigration.de 

Os museus públicos, sobretudo aqueles dedicados à diversidade e às histórias de emigração 

ou imigração, são locais perfeitos para a realização de exposições, eventos, programas 

educativos, trabalhos de investigação, debates e intercâmbios internacionais. A inclusão 

das histórias de imigração, frequentemente marginalizadas, na história do país é uma tarefa 

complexa e por vezes controversa para o pessoal do museu. A conferência de 2008 «A 

migração nos museus: narrativas sobre a diversidade na Europa» apontou para a necessidade 

de expandir a capacidade de investigação dos museus no que diz respeito à história global, 

bem como de encontrar técnicas inovadoras de representação das mudanças culturais 

e de recolher e documentar a dimensão subjectiva e muito pessoal dos imigrantes e da 

diversidade no seio das suas comunidades. A utilização de arquivos evolutivos, a realização 

de exposições e a adopção de uma abordagem multidisciplinar melhoram as relações do 

museu com os vários agentes de integração e com os países de origem. 
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O museu Cité nationale de l’histoire de l’immigration, localizado em Paris, retrata a França 

como um tradicional país de imigração, construído e moldado pela integração de várias 

vagas de imigração. A colecção do museu é essencialmente constituída por testemunhos 

individuais e objectos da época. Desde Junho de 2007, o «Cité» tem assegurado uma 

cobertura de imprensa relativamente boa, assim como bons níveis de visitas e ligações a 

escolas, investigadores e ONG.  

www.histoire-immigration.fr 

No caso de não existirem espaços dedicados a esta temática, tais como museus de 

integração, as exposições podem desempenhar uma função semelhante. 

Pelo facto de a Capital Europeia da Cultura organizada em 2007 no Luxemburgo ter tido 

como base a cooperação transfronteiras com a Bélgica, a França e a Alemanha, o tema 

central desse ano foi a migração. Foi o único dos cinco temas que captou o interesse dos 

patrocinadores empresariais. As exposições sobre a migração despertaram o interesse de 

80 % da população luxemburguesa e levaram novos públicos a interessar-se pela cultura, em 

especial: os novos e antigos grupos de imigrantes. Em 2007, 43 % dos cidadãos portugueses 

residentes no Grão-Ducado visitaram mais eventos culturais do que o habitual.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_fi nal_anglais.pdf  

Em 2005, o Museu de História Local em Friedrichshain-Kreuzberg (Berlim) enriqueceu 

a sua exposição permanente com uma nova secção: Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre 

Migrationsgeschichte in Kreuzberg. A sua abordagem local aumenta o interesse e a aceitação 

do tema entre os visitantes e a abordagem cronológica revela o papel da migração na 

fundação e no desenvolvimento de Kreuzberg.

www.kreuzbergmuseum.de 

As bibliotecas também desempenham um papel fundamental na prestação de informações 

sobre a diversidade cultural e enquanto ponto de encontro local de uma população 

marcada pela diversidade. 

O projecto Diversity in libraries (diversidade nas bibliotecas) tem vindo a distribuir, desde 

2002, colecções de livros sobre a história, as tradições e a situação dos grupos imigrantes 

e minorias étnicas locais a 500 bibliotecas localizadas na República Checa, na Dinamarca, 

na Alemanha e nos Países Baixos. A realização de workshops interactivos conferiu 

competências interculturais aos gestores das bibliotecas participantes. Numa segunda fase, 

o projecto fi nanciado pelo programa INTI, Libraries as gateways (As Bibliotecas como Portas 

de Entrada) centra-se no alargamento das estratégias de implementação e na defi nição de 

mais orientações e actividades promocionais.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html  

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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Requerentes de asilo

As pessoas têm frequentemente a impressão de que os processos de asilo estão fora de 

controlo, apesar do facto de o número de pedidos de asilo estarem a diminuir e se encontrarem, 

há já alguns anos, no seu nível mais baixo de sempre. Além disso, a situação dos requerentes de 

asilo é confundida com a dos imigrantes ilegais que procuram trabalho no país de acolhimento. 

Uma forma de melhorar a percepção dos cidadãos sobre os requerentes de asilo reside no 

fi nanciamento de projectos que desenvolvam e divulguem histórias que dêem um rosto a estas 

pessoas e que associem os refugiados aos confl itos dos quais pretendem fugir. 

O Centro de Informação sobre Asilo e Refugiados, no Reino Unido, publicou um estudo 

intitulado Understanding the Stranger: Building bridges community handbook (compreender o 

estrangeiro: manual de formação de laços na comunidade), em que são analisados 21 projectos 

que procuraram mediar a tensão e construir pontes entre as comunidades locais de acolhimento 

e os requerentes de asilo e os refugiados. Os projectos revelam que, com um planeamento 

cuidado, acesso regular à informação e oportunidades de conhecer os requerentes de asilo, as 

comunidades locais têm mais facilidade em aceitar e acolher com agrado os recém-chegados 

que, de outro modo, poderiam ser recebidos com hostilidade, preconceito e medo. 

www.icar.org.uk/uts  

O estudo Refugee Stories Project (projecto de histórias de refugiados) do Conselho Europeu 

para os Refugiados e Exilados (ECRE) recolheu os testemunhos pessoais de 120 pessoas em 

várias fases do processo de asilo em 12 Estados-Membros da União. As histórias podem 

ser pesquisadas por país de origem, país de destino e por temática de vida. Através delas, 

procura-se «voltar ao princípio», centrando novamente os debates políticos sobre as 

expectativas, necessidades e experiências dos requerentes de asilo residentes na Europa. 

www.ecre.org/refugeestories  

Durante o projecto Refugee Awareness (sensibilização para os refugiados), levado a cabo no 

período de 2005-2008 em Bristol, Nottingham e Liverpool, 4 772 pessoas participaram em 

192 workshops interactivos e personalizados. Mais de metade destas pessoas afi rmou ter 

fi cado com uma imagem muito mais clara da situação dos refugiados e requerentes de asilo. 

Muitos dos grupos participantes acabaram por envolver-se em actividades de acompa-

nhamento destinadas a melhorar o acolhimento dos refugiados nas suas comunidades.

www.refugee-action.org.uk  

O projecto Best Refugee Story (melhor história de refugiados), organizado em cooperação 

com o ACNUR da Eslováquia e com a Faculdade de Jornalismo da Universidade de 

Comenius, incentivou uma cobertura mais alargada e mais profunda das preocupações 

dos refugiados, numa altura em que estas questões eram praticamente desconhecidas 

nesse recente país de destino. Foram atribuídos prémios aos contributos mais signifi cativos 

em termos de histórias de vida, processo de integração e condições de vida. Estes artigos 

foram divulgados na televisão, na rádio e na imprensa e não só chegaram directamente ao 

público em geral, como também se destinavam a sensibilizar os funcionários do Estado, 

que os leram e discutiram como membros do júri. 

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 
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Algumas organizações internacionais e da sociedade civil conceberam conjuntos de 

instrumentos educacionais, livros, jogos e panfl etos especifi camente destinados a 

instituições de ensino. Estes incluem exercícios de role-playing que simulam a experiência 

dos requerentes de asilo, dos refugiados e de outros grupos imigrantes.  

O jogo Passages (passagens) do ACNUR é um jogo de simulação concebido para promover 

um melhor entendimento dos problemas com que os refugiados se deparam. Os 

participantes passam por uma série de fases que simulam a experiência dos refugiados, 

desde o voo até à chegada ao campo de refugiados, bem como as suas difi culdades de 

integração e o repatriamento.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf 

Enséñame, Africa (ensina-me, África), uma campanha de sensibilização promovida ao longo 

de 2005 nas ilhas Canárias, cumpriu os objectivos para o qual foi concebida e que consistiram 

no envolvimento de 1 000 estudantes em workshops destinados a explicar a motivação e as 

causas subjacentes à migração do Senegal, de forma a criarem, eles mesmos, materiais de 

sensibilização para utilização de outros professores em Espanha, e na doação de material 

escolar a escolas localizadas em zonas rurais do Senegal.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359  

A imigração no feminino

A imagem estereotipada da mulher imigrante como dona-de-casa dependente e oprimida 

não apenas contradiz a actual efeminização dos fl uxos de imigração, como pode também 

criar barreiras à participação da mulher no mercado de trabalho e na vida social.  

Podem ser produzidas e divulgadas informações sobre os diversos perfi s e situações das 

mulheres imigrantes e ainda sobre as alterações nas relações de género nas comunidades 

migrantes. O primeiro passo consiste em fornecer dados estatísticos mais detalhados, os 

quais já deverão ter em consideração as questões de género. O passo seguinte consiste 

em dar uma voz e um rosto às mulheres migrantes, quer àquelas que já desempenham um 

papel activo como membros da sociedade quer àquelas que são vítimas de exploração. 

A campanha sobre as mulheres requerentes de asilo, organizada em 2001 pelo Lobby Europeu 

das Mulheres, produziu 20 000 postais e uma página na Internet com o objectivo de melhorar a 

percepção da sociedade sobre a situação das mulheres requerentes de asilo, sobretudo daquelas 

que foram vítimas de actos de violência extrema, tais como violação e exploração. Desde então, 

a campanha apoiou o estabelecimento da rede europeia de mulheres migrantes, que inclui 

nos seus objectivos de longo prazo a exposição dos problemas que afectam a integração das 

mulheres e a sua inclusão na agenda dos decisores políticos nacionais e europeus.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html  
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Sensibilização através da participação da sociedade de acolhimento 

Os profi ssionais devem estar cientes dos limites de utilização da «abordagem realista» 

como principal mecanismo de sensibilização. O fornecimento de informações correctas 

com vista a combater mal-entendidos nem sempre leva a uma mudança de atitudes. 

Apesar de poderem alterar a atitude de pessoas indiferentes aos temas expostos, os factos 

normalmente não melhoram a opinião das pessoas mais hostis (podendo até exacerbar 

essa mesma opinião). Por exemplo, após seis meses de actividade, o projecto One Scotland 

Iniciative concluiu que, apesar de a sociedade estar mais informada, a percentagem de 

pessoas com opiniões racistas continuava a mesma.

Os cidadãos informados podem continuar a desempenhar um papel passivo no processo 

de integração se não estiverem a par das oportunidades de participarem nas medidas 

de integração e no diálogo intercultural que ocorrem em muitas áreas das suas vidas: no 

trabalho, no seu bairro, através de grupos associativos ou religiosos, etc. 

As campanhas de sensibilização podem incentivar a participação em acções atinentes 

ao desenvolvimento de contactos signifi cativos entre imigrantes e comunidades de 

acolhimento. Os eventos e festivais especiais constituem oportunidades para dar visibilidade 

ao contributo dos migrantes para a vida e a cultura dos seus países de residência. Além 

disso, criam um «mercado» para os organismos que fornecem oportunidades de formação 

e voluntariado. Estas celebrações podem melhorar a imagem pública dos imigrantes e 

promover o desenvolvimento de competências interculturais.

Em 2009, o 26.º Festival Anual de Migrações, Culturas e Cidadania, realizado no Luxemburgo, 

contou com a presença de quase 250 organizações associadas ao processo de integração.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html  

O Festival Arco-Íris, realizado no Chipre, é um festival multicultural destinado a sensibilizar 

a sociedade cipriota para a riqueza de outras culturas e civilizações, bem como a promover 

a diversidade e o respeito pelos direitos dos migrantes, dos refugiados, dos requerentes de 

asilo e de todos os cidadãos não cipriotas.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html  

Os artistas imigrantes podem ser convidados a tornar as celebrações culturais mais visíveis 

junto do público em geral. Poderão optar por representar as suas culturas tradicionais de 

origem ou novas formas de expressão interculturais desenvolvidas no país de residência.

Em Espanha, o projecto plurianual Entre 2 Orillas (entre 2 extremos), promovido pela 

Fundação Directa, foi concebido como espaço de intercâmbio intercultural e inclui um 

catálogo de artistas de origem migrante que expõem os seus trabalhos nas áreas de música, 

teatro, pintura, cinema, dança, escultura, fotografi a e outras, ajudando assim a tornar mais 

visível o contributo dos artistas migrantes. 

www.entredosorillas.org
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Kassandra, uma associação de arte multicultural com sede em Helsínquia, organiza 

workshops de arte e peças de teatro com vista a sensibilizar o público e a criar um espaço 

de colaboração e trabalho em rede que envolva actores nacionais e imigrantes e mostre o 

talento destes últimos aos meios de comunicação social.

www.kassand.net/english  

O centro de acção, comunicação e cultura Zakk tinha por objectivo transformar se numa 

plataforma de eventos de integração em Düsseldorf. O número dos seus eventos intercul-

turais aumentou signifi cativamente, tal como os seus níveis de audiência e interesse para os 

cidadãos estrangeiros residentes no país.

www.zakk.de 

As celebrações nacionais e os eventos desportivos podem apostar numa maior participação 

dos imigrantes e na diversidade cultural. A Organização das Nações Unidas instituiu dias 

mundiais como o Dia Mundial do Refugiado e o Dia Mundial dos Migrantes com o objectivo de 

incentivar e coordenar as plataformas e acções nacionais.

As celebrações públicas e os eventos culturais dão maior visibilidade ao contributo dos 

imigrantes e às vantagens da diversidade, criando ao mesmo tempo um mercado de 

voluntariado para os organismos que desenvolvem as suas actividades na área da integração.

Muitos destes eventos foram realizados ao nível comunitário e ao nível de cada Estado- 

-Membro no âmbito das celebrações do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, em 2008.

www.interculturaldialogue2008.eu  

O portal electrónico do Conselho da Europa sobre diálogo intercultural também fornece 

ligações a várias bases de dados que referem práticas semelhantes.

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp  

A campanha de informação «Pela Diversidade. Contra a Discriminação.» foi implementada em 

toda a UE ao longo de cinco anos (até 2007), tendo por objectivo informar a população em 

geral sobre a legislação existente para combater a discriminação e promover a diversidade 

através da transmissão de mensagens positivas. Foram utilizados grupos de refl exão em 

cada país para conceber medidas nacionais e regionais, as quais foram subsequentemente 

desenvolvidas em estreita colaboração com os governos nacionais, parceiros sociais e ONG. 
 

www.stop-discrimination.info 
 

Em 2008, o segundo Dia Mundial da Integração na Comunidade Flamenga da Bélgica 

distinguiu os imigrantes que concluíram um programa de integração. A organização destes 

eventos especiais e de grandes campanhas mediáticas nacionais e regionais visa mostrar o 

reconhecimento da sociedade pelo empenho e os esforços dos seus novos cidadãos. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm  

*
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O projecto INTI, Integration at Sports (integração no desporto), distribuiu um manual de 

boas práticas por milhares de clubes desportivos, grupos de jovens e escolas austríacos, 

britânicos, neerlandeses, alemães e eslovenos.

www.united-by-sports.net/en  

Acção colectiva: uma abordagem de participação pública

As medidas de sensibilização mais efi cazes são aquelas que criam espaço para o estabe-

lecimento de contactos importantes e sustentados entre indivíduos e organizações. É neste 

domínio que existe uma maior relação com a participação. O relatório Challenging attitudes, 

perceptions and myths (desafi ar atitudes, percepções e mitos) elaborado para a Comissão 

de Integração e Coesão do Reino Unido, conclui que os contactos breves ou superfi ciais 

não são sufi cientes para promover uma atitude de respeito, podendo mesmo exacerbar os 

preconceitos já existentes. 

As acções colectivas podem contribuir para melhorar a percepção geral da sociedade e o 

processo de integração desde que sejam capazes de:

reforçar o sentimento de identidade de todas as pessoas;• 

identifi car e desafi ar atitudes e comportamentos preconceituosos;• 

promover o conhecimento e os sentimentos de empatia com as experiências • 

de terceiros;

promover o entendimento da diferença;• 

defi nir bases comuns e pontos de partilha de valores e interesses; • 

quebrar muros através da promoção da amizade, estabelecendo assim obrigações • 

mútuas de longo prazo.

Estes espaços poderão assentar em plataformas virtuais, tais como fóruns públicos na 

Internet, ou poderão advir de acções concretas, tais como iniciativas de cidadãos. Os 

projectos baseados em objectivos comuns e práticos são considerados mais efi cazes na 

destruição de estereótipos e incentivam à adopção de uma visão mais construtiva do 

processo de integração. 

Uma acção de sensibilização assente numa abordagem de participação pública exige que 

o fornecimento de informações seja realizado em espaços que permitam uma interacção 

significativa e sustentada entre cada imigrante e os membros do público.

O projecto «Turista em casa», levado a cabo em Turim no período de 2000-2002, levou 

600 habitantes locais à descoberta da diversidade das lojas e restaurantes da sua própria 

cidade. No jornal local, foram distribuídos 200 000 mapas com as atracções multiculturais 

existentes nas proximidades. O projecto contribuiu, desta forma, para o desenvolvimento 

de uma zona com elevada concentração de imigrantes. Tal foi possível graças à elevada 

participação dos empresários imigrantes com estabelecimentos abertos na localidade, que 

puderam assim diversifi car a sua clientela.

*
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A acção instrument library (biblioteca de instrumentos), levada a cabo em Leicester, no 

Reino Unido, é um projecto comunitário de características únicas que reuniu músicos 

numa nova rede de trabalho intercultural. A BBC organiza campanhas de doação de 

instrumentos musicais em segunda mão e, numa segunda fase, a biblioteca local empresta- 

-os aos músicos refugiados e requerentes de asilo recentemente estabelecidos na região. O 

projecto disponibiliza espaços para actuações e verbas de apoio à sua integração na cena 

musical da localidade.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf  

 3.2. Reforço de capacidades e liberdade de escolha

As medidas de participação individual e organizacional têm como objectivo reforçar a 

capacidade dos migrantes e respectivas associações de estabelecerem parcerias com 

organizações tradicionais e de participarem na sociedade e na vida pública.

Os recém-chegados trazem na bagagem diferentes aptidões e muitos deles têm a esperança 

de construir um futuro baseado no seu próprio capital constituído por conhecimentos e 

recursos, aproveitando o processo de integração para adquirirem competências adicionais. 

Os residentes migrantes poderão ainda desejar melhorar a sua situação de vida através da 

superação de obstáculos pessoais ou institucionais que os impedem de aceder aos recursos 

disponíveis e exercer os seus direitos, de participar na vida pública ou de levarem uma vida 

autónoma e digna com base nas suas próprias escolhas.

Participação activa e igualitária desde a tomada de uma decisão 
à implementação da mesma

Ao dar aos migrantes ou aos representantes das respectivas associações a oportunidade 

de tomarem as suas próprias decisões sobre a forma como pretendem mudar a sua vida ou 

participar na vida pública, quebra-se o padrão de dependência e de atitudes paternalistas.

Os projectos que incidem na participação contam seriamente com a participação dos 

migrantes no debate político. Muitas medidas de participação visam explicitamente 

ajudar os migrantes a ter uma voz e um papel activo no desenvolvimento das políticas. 

A informação, o trabalho em rede e as plataformas são muitas vezes instrumentos 

fundamentais de participação dos migrantes. Os participantes do grupo-alvo são 

informados sobre as questões-chave e os processos de tomada de decisão, tal como os 

decisores políticos são informados sobre como devem aproveitar os ensinamentos e actuar 

com base nas experiências dos migrantes. Desta forma, as medidas de participação podem 

incidir sobre as necessidades e aspirações dos utilizadores fi nais e ter um impacto directo 

nas suas condições de vida. As questões legais relacionadas com os contratos, a distinção 

entre voluntariado e trabalho remunerado, bem como a natureza voluntária destas acções 

http://www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20CASE%20STUDY_INFO.pdf
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terão de ser tratadas de forma a assegurar resultados positivos, imprescindíveis para fazer 

do voluntariado um mecanismo de facilitação da integração social.

O princípio segundo o qual nada deve ser decidido sem a participação dos interessados 

(Nothing about us without us) é fundamental para o sucesso de qualquer medida de 

participação. Exige que os utilizadores finais actuem como intervenientes principais nas 

fases de planeamento, implementação e monitorização.

Auto-avaliação e auto-análise das necessidades dos imigrantes

A participação começa logo na fase de investigação e avaliação de necessidades, a 

qual permite averiguar se e de que forma estão os imigrantes a lidar com os problemas 

característicos da sua situação. Esta investigação sensibiliza os indivíduos ou organizações 

envolvidos para as principais áreas problemáticas, orientando-os na transposição das 

avaliações para as acções concretas.

O projecto neerlandês da EQUAL, intitulado Vrijbaan, desenvolveu uma série de instrumentos 

de diagnóstico centrados sobre a gestão do próprio processo de integração (Managing your 

own integration). A auto-avaliação permite aos indivíduos analisar até que ponto acreditam 

que estão a delinear o seu próprio percurso no ambiente que os rodeia.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf  

O Centro Irlandês para os Direitos dos Migrantes considera que a sua abordagem de trabalho 

comunitário é mais efi caz quando os envolvidos conseguem ir além de casos pessoais e 

analisar as desigualdades estruturais, as dinâmicas de poder e as causas subjacentes. 

Sendo assim, cria condições para a obtenção de resultados colectivos que benefi ciem 

todos os membros da sociedade e incentiva a solidariedade entre grupos (por exemplo, 

trabalhadores domésticos, apanhadores de cogumelos e mulheres migrantes).

www.mrci.ie/activities/index.htm  

O projecto de «participação da comunidade» do Fórum das Comunidades de Refugiados 

e Migrantes, do Reino Unido, avalia as necessidades das organizações de migrantes. Numa 

segunda fase, personaliza a sua actual oferta de serviços, com vista a melhorar a prestação 

de serviços da organização e o apoio aos seus membros.

www.mrcf.org.uk/#cep  

O Youth Empowerment Partnership Programme (YEPP) (programa de parceria para a 

participação dos jovens), implementado em Mannheim-Neckarstadt Ocidental, Alemanha, 

utiliza uma abordagem semelhante com vista a chamar a atenção para os problemas 

estruturais locais que criam obstáculos à integração e concebe instrumentos de apoio 

destinados a dar resposta às necessidades dos jovens mais desfavorecidos. 

www.yepp-community.org/yepp/cms  

*
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Quarenta e sete grupos constituídos por negros e minorias étnicas receberam formação e 

executaram, em 2003, o projecto Black and Minority Ethnic Drug Misuse Needs Assessment 

(avaliação das necessidades relativas ao consumo de drogas por negros e minorias étnicas), 

apoiado pelo Ministério da Saúde do Reino Unido. Este projecto revelou que todas as 

comunidades se encontravam pouco conscientes dos problemas decorrentes do consumo 

de drogas (sobretudo relativamente a gerações diferentes), o que levou o grupo a apresentar 

propostas concretas de alargamento e melhoria dos serviços prestados. O projecto 

fomentou o envolvimento destes grupos no processo local de defi nição de políticas e as 

suas recomendações resultaram em melhorias concretas na prestação dos serviços.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf  

O método inovador de avaliação das necessidades, assente na investigação participativa, 

é uma forma de incluir os investigadores nos projectos, em interacção com os próprios 

profi ssionais e imigrantes.

Um processo de avaliação e análise das necessidades orientado pelos beneficiários directos 

de uma medida de participação facilita o enquadramento da avaliação da sua própria 

situação pessoal ou comunitária/organizacional.

No âmbito do projecto de investigação «Politis», 76 estudantes não diplomados da UE 

entrevistaram 176 activistas imigrantes que participavam em actividades cívicas. A conclusão 

de que um dos factores determinantes para a participação cívica era o simples facto de ser 

convidado por uma organização resultou no lançamento de um novo projecto intitulado 

WinAct: Winning immigrants as active members (promover a participação activa dos imigrantes). 

Alguns profi ssionais da área da educação para adultos, muitos dos quais de origem imigrante, 

receberam formação para orientarem workshops locais destinados a dar a conhecer estratégias 

de sensibilização e recrutamento de imigrantes a partidos políticos e sindicatos.  

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

O Ministério fi nlandês dos Assuntos Sociais e da Saúde fi nanciou dois projectos de 

investigação sobre a comunidade migrante levados a cabo pela Universidade de Tampere 

em 2003 e 2005. Os investigadores da acção da assistência social aos migrantes defi niram o 

quadro conceptual para o seu estudo e o objecto da sua investigação. Optaram por centrar 

os seus relatórios em temas como a opinião dos utentes sobre os serviços de saúde mental, 

a opinião da comunidade relativamente aos serviços de cuidados básicos e as expectativas 

de carreira da segunda geração.  

www.uta.fi /laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf  

Defi nição correcta do grupo-alvo, melhoria da sua situação

O diálogo com os migrantes e as organizações, concretizado através da investigação 

participativa e da avaliação das necessidades, pode revelar um conjunto muito diferente 

de necessidades resultantes de uma série de factores: idade, género, educação, estatuto 

jurídico, situação no mercado de trabalho, competências e qualifi cações, motivação, etc. 

*
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Por exemplo, as estruturas consultivas no acolhimento a refugiados permitem que os 

requerentes de asilo e os refugiados se manifestem sobre diversos aspectos do processo 

de acolhimento e integração e participem na gestão destas estruturas. Para serem bem 

sucedidas, as medidas de participação têm, muitas vezes, de identifi car um grupos-alvo 

muito específi co.

A iniciativa «Kommit — Participação das organizações de migrantes» levada a cabo 

em Brandenburg, na Alemanha, centrou a sua acção no desenvolvimento das aptidões 

e competências seleccionadas pelas organizações de migrantes participantes. Trinta 

dirigentes de organizações de migrantes receberam 80 horas de formação temática 

directa e 1 000 pessoas benefi ciaram da oportunidade de trabalhar em rede e participar 

em workshops comunitários. Os indicadores de sucesso do projecto eram a satisfação dos 

participantes relativamente aos temas, aos métodos e à qualidade. No manual do projecto, 

foram publicadas avaliações muito positivas e estabelecidos padrões de qualidade para 

futuros programas de educação para adultos destinados a organizações de migrantes.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de  

A participação de determinados grupos-alvo pode trazer resultados muito positivos em 

grupos de difícil acesso, como é o caso das mulheres imigrantes. Os projectos devem ter em 

conta a hipótese de estas optarem por participar neles de forma diferente ou menos activa. 

Neste sentido, as autoridades públicas e outros fi nanciadores poderão ter de encontrar 

formas de compensar os custos ou de reduzir os obstáculos à participação.

Para corresponder às expectativas dos participantes e cumprir o objectivo principal do processo 

de participação, que consiste em melhorar a situação dos migrantes, são necessárias medidas 

flexíveis e específicas que dêem resposta às necessidades expressas pelos beneficiários. 

O Centro de Mulheres de Delfshaven, em Roterdão, é inteiramente gerido por mulheres 

imigrantes, criando assim uma atmosfera confortável para mulheres de várias idades e 

nacionalidades (incluindo neerlandesas). Com o seu modo de actuação informal, este 

Centro conseguiu retirar várias mulheres de situações de isolamento, permitindo ainda 

que centenas de pessoas frequentassem cursos de línguas e cursos criativos baseados na 

avaliação da viabilidade da sua entrada no mercado de trabalho.  

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html  

Sempre que o Clientenbelang Utrecht (grupo de interesse que reúne pacientes e clientes) 

tem uma questão relacionada com políticas direccionadas para mães imigrantes, coloca 

a directamente à Immigrant Wmo Watchers, uma rede constituída por mães imigrantes 

com fi lhos em idade escolar. Estas mulheres recolhem as informações necessárias a partir 

da sua rede social alargada e congregam dados informais para efeitos de melhoria do 

desenvolvimento das políticas.

www.senia.nl

*

http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html
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O programa ELSA utilizou a técnica de investigação participativa para infl uenciar as 

políticas locais de acção social em distritos localizados na província italiana de Forlì Cesena. 

Às cuidadoras imigrantes, o projecto forneceu as informações, a formação e o aconse-

lhamento que as mesmas solicitaram. Facilitou ainda os contactos com as autoridades locais 

e uma organização sindical parceira, além de promover iniciativas de apoio aos benefi ciários 

de cuidados e respectivas famílias com vista a facilitar a participação e regularização 

dos cuidadores. 

www.palliative.lv/45/70  

Conhecimento da meta, defi nição do percurso de participação

Os vários tipos de medidas de participação de migrantes e organizações implicam a 

adopção de uma abordagem dinâmica e orientada para os resultados, com o objectivo 

de promover a igualdade de oportunidades. Os precursores do projecto devem defi nir 

os meios mais adequados para alcançarem os objectivos claramente delineados para 

um determinado grupo-alvo, assegurando, contudo, espaço sufi ciente para a adopção 

de formas diferentes de uma acção efi caz. As medidas de participação reforçam, assim, a 

capacidade de mudança dos migrantes ou das organizações, dando-lhes o espaço de que 

necessitam para o exercício dessa capacidade, nomeadamente no seio de organizações/

/autoridades administrativas, através de estágios, da participação em tomadas de decisão 

ou ainda através de novos programas de orientação específi ca.  

Os espaços para o intercâmbio e para a tomada de decisões entre imigrantes e as organizações 

tradicionais constituem um elemento-chave transversal a todas estas medidas. Os regimes 

de estágio na área das artes e da cultura são disso exemplo.

Em relação aos muitos programas educativos levados a cabo na área da integração dos 

imigrantes, aquilo que distingue as medidas de participação é a combinação das vertentes 

de educação e acção, a qual confere aos grupos-alvo a oportunidade única de porem em 

prática os conhecimentos adquiridos.

O projecto «Inclusão e diversidade na educação», promovido pelo Instituto Britânico, tem 

por principal objectivo envolver os estudantes de escolas caracterizadas pela diversidade 

étnica e cultural na liderança dos processos de tomada de decisão e das negociações e na 

criação de uma carta de direitos da juventude sobre escolas inclusivas. Alguns grupos de 

estudantes assumem a liderança de projectos de implementação destinados a reforçar as 

capacidades de grupos mais alargados de estudantes, dos pais e da comunidade em geral. 

http://www.britishcouncil.org/pt/portugal-projectos-europa-competitiva-indie.htm  

*
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O projecto de estágios culturais Jump in! tem por objectivo promover uma melhor 

representação dos jovens artistas e estudantes provenientes de minorias étnicas nas 

organizações culturais neerlandesas. Através do diálogo intercultural facilitado por este 

instrumento local, as organizações anfi triãs puderam criar canais directos de comunicação 

com os artistas de várias comunidades. Em contrapartida, estes benefi ciaram de experiência 

em primeira mão que lhes permitiu evoluir em termos profi ssionais. Este projecto baseia-se 

em projectos piloto como o comité intercultural do Teatro Zuidplein, em Roterdão, que, 

desde 1998, tem tido uma infl uência signifi cativa na diversifi cação do público que assiste às 

peças encenadas neste teatro.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in  

As acções de sensibilização são espaços ideais para a liderança das actividades de intercâmbio 

e outro tipo de iniciativas por parte dos imigrantes e respectivas organizações.  

O Commedia.Net, um projecto radiofónico implementado na Grécia e fi nanciado pela 

EQUAL, permitiu a migrantes, refugiados e requerentes de asilo com interesse na área da 

comunicação social defi nir programações, obter um melhor entendimento das suas e de 

outras comunidades e divulgar os conhecimentos adquiridos através da rádio. O acesso a 

formação profi ssional e a estágios permitiu-lhes desempenhar uma função fundamental 

nas acções de sensibilização e na mudança dos métodos de divulgação ao público das 

informações relacionadas com o tema da migração. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

Entre 2003 e 2008, o projecto MiMi — With Migrants For Migrants (MiMi — Com migrantes 

para migrantes) deu formação a 600 «mediadores interculturais» imigrantes em 35 cidades 

alemãs. Foram realizadas 900 acções em 32 idiomas para explicar o funcionamento do 

sistema de saúde alemão e outros temas relacionados a cerca de 10 mil pessoas oriundas 

da migração. Além disso, mais 100 mil pessoas foram abrangidas pelo projecto através da 

publicação de panfl etos e de um guia de saúde.

www.aids-migration.de  

O projecto SEIS — Finland Forward Without Discrimination (STOP) (SEIS — Progredir na 

Finlândia sem discriminação) ministrou formação a imigrantes e indivíduos oriundos de 

minorias étnicas e organizou workshops de sensibilização com a colaboração das escolas 

e das autoridades públicas nacionais. A participação dos imigrantes foi fundamental no 

comité piloto de orientação, na fase de planeamento, implementação e avaliação do 

projecto. Os resultados e a publicidade favorável resultaram num aumento do número de 

acções de formação em matéria de anti discriminação ministrada a potenciais professores 

e agentes policiais.

www.stop-discrimination.info/134.0.html  
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Integração dos migrantes e das suas associações em organizações 
tradicionais: uma situação vantajosa para todas as partes

As medidas de participação são, por vezes, iniciadas pelos próprios migrantes e, mais tarde, 

fi nanciadas por organizações tradicionais, sejam elas autoridades públicas, parceiros sociais, 

empresas do sector privado ou organizações da sociedade civil. Em alternativa, estas medidas 

podem ser iniciadas por organizações tradicionais que, posteriormente, estabelecem parcerias 

com as comunidades migrantes (em cumprimento do princípio Don’t do it for us, do it with us, 

segundo o qual nada deve ser decidido sem a participação dos interessados). O objectivo 

poderá ser o de capacitar os migrantes através da prestação de serviços, diversifi cando os 

seus membros através da implementação de programas de sensibilização ou disponibilizando 

uma plataforma para a participação dos migrantes na vida pública.

Importa recordar que, tanto os migrantes como as organizações tradicionais, benefi ciam 

complementarmente das medidas de participação, as quais passam não só pela adaptação da 

sociedade de acolhimento, como também pela participação dos migrantes. As organizações 

tradicionais esperam que estas parcerias ajudem a resolver um problema específi co de 

integração ou melhorem os seus métodos de gestão da integração. Tendo em conta estas 

vantagens potenciais, as organizações têm todo o interesse em capacitar os migrantes e 

em tomar todas as medidas necessárias para assegurar tais benefícios. Poderão ainda ser 

desenvolvidas normas de qualidade para avaliar se as organizações tradicionais implementam, 

de facto, procedimentos de participação dos benefi ciários e funcionários migrantes e se tais 

procedimentos resultaram em transformações claras das suas políticas e da sua missão.

As organizações tradicionais também beneficiam das medidas de participação de migrantes 

por elas adoptadas. Com efeito, o reforço das suas capacidades, recursos e competências 

interculturais permite-lhes melhorar a qualidade e a capacidade de inclusão dos seus 

processos de tomada de decisão e dos serviços que prestam.

O Stranger Festival (festival de estrangeiros), promovido pela Fundação Cultural Europeia, 

pretende criar uma situação vantajosa para todas as partes, tendo por base a ideia de que, 

ao capacitar os jovens de origens diferentes para a utilização dos novos recursos de Internet, 

acabará também por dar ao seu próprio público (ONG, organizações culturais, meios de 

comunicação social e autoridades governamentais europeias) as necessárias ferramentas 

para trabalharem com os jovens em projectos de diálogo intercultural.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival  

Involve foi um projecto de investigação participativa fi nanciado pelo INTI e que teve 

como objectivo promover o voluntariado no processo bidireccional que é a integração. 

Foram formuladas dezasseis recomendações concretas destinadas a diversos níveis de 

decisores políticos e a profi ssionais afectos a organizações tradicionais e a organizações 

de migrantes. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf  

*



76 Manual de Integração

Sensibilização e participação dos migrantes

Z

Z

A publicação de 2005 intitulada Ethnicity Monitoring Guidance: Involvement (guia de 

monitorização das questões étnicas: envolvimento), do Ministério das Comunidades 

do Governo Local do Reino Unido, tem como objectivo promover a participação das 

comunidades negras e de minorias étnicas nas actividades de renovação de bairros, 

incentivando a criação de parcerias com organizações da comunidade.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771  

A parceria para o desenvolvimento Pangea, estabelecida na região de Castilla-La Mancha, 

em Espanha, é formada por associações de migrantes, ONG e autoridades públicas de 

âmbito local e regional. Através de «ligações interculturais», ou mediadores, foi possível 

chegar a mais de metade dos imigrantes que residem nesta zona rural. Estes imigrantes 

foram encaminhados para serviços de formação e aconselhamento integrados e especia-

lizados, benefi ciando ainda dos programas de apoio permanente no local de trabalho. As 

medidas de sensibilização são secundadas por actividades de investigação reunidas sob 

um «barómetro intercultural», que incide sobre temas como o contributo socioeconómico 

e cultural da população imigrante num determinado município.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm 

 Conclusões

1.  As campanhas e eventos de sensibilização permitem aos cidadãos ter acesso a 

determinados factos sobre a imigração e a integração e perceber como podem 

participar do processo de integração. Além disso, criam espaços para uma interacção 

mais frequente entre migrantes e cidadãos nacionais, promovendo assim o 

desenvolvimento das suas competências interculturais. 

2.  Uma abordagem baseada em factos e destinada a promover uma maior sensibi-

lização da sociedade deve iniciar-se com uma fase de mapeamento. Durante esta, são 

realizados inquéritos e sondagens que fornecem dados de referência sólidos sobre as 

percepções dos grupos migrantes e da sociedade em geral, que podem ser objecto de 

uma avaliação regular.

3.  A análise dos resultados das sondagens torna visíveis os factores que estão na base 

das várias percepções que contribuem para a defi nição de grupos-alvo adequados. 

Estes resultados podem ainda ser utilizados para chamar a atenção da sociedade e da 

comunicação social para o lançamento de uma campanha de sensibilização. 

4.  Os decisores políticos e os líderes de opinião podem ser um dos grupos-alvo principais 

das campanhas, uma vez que as políticas e mensagens governamentais têm um 

impacto signifi cativo na sua credibilidade e efi cácia.
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5.  A defi nição correcta do grupo-alvo (ou seja, a sociedade em geral, os imigrantes ou 

certos intervenientes ou grupos no seio da população) é um aspecto fundamental 

para o sucesso da campanha.

6.  As iniciativas de desmistifi cação melhoram a opinião pública ao proporcionarem uma 

imagem realista da imigração, baseada em factos e em relatos pessoais. Tais iniciativas 

chamam a atenção da sociedade para as características e necessidades especiais dos 

diferentes grupos migrantes, sobretudo dos mais vulneráveis e estereotipados, tais 

como os imigrantes ilegais, os requerentes de asilo e as mulheres imigrantes. 

7.  As celebrações públicas e os eventos culturais dão maior visibilidade ao contributo 

dos imigrantes e às vantagens da diversidade, criando ao mesmo tempo um mercado 

de voluntariado para os organismos que desenvolvem as suas actividades na área 

da integração.

8.  Uma acção de sensibilização assente numa abordagem de participação pública exige 

que o fornecimento de informações seja realizado em espaços que permitam uma 

interacção signifi cativa e sustentada entre cada imigrante e os membros do público.

9.  O princípio segundo o qual nada deve ser decidido sem a participação dos interessados 

(«Nothing about us without us») é fundamental para o sucesso de qualquer medida de 

participação. Exige que os utilizadores fi nais actuem como intervenientes principais 

nas fases de planeamento, implementação e monitorização.

10.  Um processo de avaliação e análise das necessidades orientado pelos benefi ciários 

directos de uma medida de participação facilita o enquadramento da avaliação da sua 

própria situação pessoal ou comunitária/organizacional.

11.  Para corresponder às expectativas dos participantes e cumprir o objectivo principal 

do processo de participação, que consiste em melhorar a situação dos migrantes, 

são necessárias medidas fl exíveis e específi cas que dêem resposta às necessidades 

expressas pelos benefi ciários. 

12. Em relação aos muitos programas educativos levados a cabo na área da integração 

dos imigrantes, aquilo que distingue as medidas de participação é a combinação das 

vertentes de educação e acção, a qual confere aos grupos-alvo a oportunidade única 

de porem em prática os conhecimentos adquiridos.

13. As organizações tradicionais também benefi ciam das medidas de participação de 

migrantes por elas adoptadas. Com efeito, o reforço das suas capacidades, recursos 

e competências interculturais permite-lhes melhorar a qualidade e a capacidade de 

inclusão dos seus processos de tomada de decisão e dos serviços que prestam.
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Em todas as tradições culturais, o diálogo é utilizado para promover a compreensão 

e confi ança mútua e para prevenir e resolver confl itos. As plataformas de diálogo 

permanentes e ad hoc podem ser utilizadas para negociar questões de integração 

em situações em que exista uma falta de compreensão e confi ança mútua entre 

migrantes, residentes e cidadãos oriundos ou não da imigração, e ainda entre estes 

vários grupos e todos os níveis das autoridades governamentais. 

O sucesso de uma plataforma depende da sua capacidade de permitir uma troca de ideias 

baseada numa relação de abertura e respeito, ajudando os participantes a encontrar uma 

base comum de cooperação. É um espaço de negociação de confl itos de interesse e de 

descoberta de soluções comuns. As actividades de acompanhamento destinam-se a dar 

seguimento à acção da plataforma de diálogo, pretendendo-se, com elas, reforçar as redes 

sociais e associativas na comunidade e criar um sentimento de identidade comum numa 

sociedade marcada pela diversidade. 

Este capítulo parte do primeiro princípio básico comum, que defi ne a integração como 

um processo bidireccional de adaptação mútua de todos os imigrantes e residentes nos 

Estados-Membros. Os governos são incentivados a envolver estes dois grupos nas suas 

políticas de integração e a transmitir-lhes claramente os seus direitos e responsabilidades 

mútuos. Segundo o princípio básico comum n.º 7, a interacção frequente e signifi cativa 

entre imigrantes e residentes locais, oriundos ou não da imigração, é um mecanismo 

fundamental para a integração. 

O capítulo descreve cada fase do processo de criação e gestão de uma plataforma de 

diálogo e os obstáculos práticos que têm muitas vezes de ser ultrapassados. Em primeiro 

lugar, defi ne-se o enquadramento legal destas plataformas, as principais temáticas e 

necessidades tratadas, os participantes, as competências de base exigidas e as regras de 

funcionamento. Seguidamente, debruça-se sobre as formas de transpor um diálogo de 

compreensão e confi ança mútua para uma maior cooperação no seio da comunidade. 

Um líder das autoridades públicas ou da sociedade civil pode facilitar a acção de uma 

plataforma de diálogo, assumindo vários papéis para conferir a essa mesma plataforma 

métodos de trabalho mais efi cientes, um melhor acompanhamento e um maior impacto na 

comunidade. Este capítulo defi ne os papéis que uma autoridade pública ou interveniente 

da sociedade civil pode desempenhar em cada fase da plataforma de diálogo. Tais 

ensinamentos poderão servir de inspiração para a criação de plataformas ao nível local, 

municipal, regional e nacional — e mesmo ao nível europeu, no âmbito do qual foi lançado 

o Fórum Europeu sobre a Integração, em Abril de 2009.

A migração internacional fomentou e continuará a fomentar a diversidade étnica, cultural, 

religiosa e linguística na Europa. De acordo com o Eurobarómetro Flash 217, de 2007, a maioria 

dos cidadãos da União Europeia manteve contactos recentes e positivos com pessoas de 

diferentes etnias, religiões e nacionalidades. Apesar de os inquiridos terem revelado alguma 

difi culdade na defi nição do conceito de «diálogo intercultural», atribuíram-lhe muitos 
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signifi cados positivos, desde a comunicação entre comunidades à mobilidade transnacional, 

ao acesso à cultura e à diversidade linguística. A longo prazo, a Europa poderá compreender 

plenamente as vantagens desta diversidade para o seu crescimento económico, competi-

tividade, criatividade e posicionamento no mundo.

A crescente diversidade da população exige que os serviços públicos e outras organizações 

da sociedade se adaptem a esta nova realidade. A forma como um local (desde um bairro 

a uma nação) se adapta a esta diversidade a curto e a médio prazo poderá criar altos e 

baixos nos níveis globais de confi ança e compreensão mútua da sociedade. Por exemplo, 

estudos recentes sugerem que elevados níveis de diversidade (ou seja, pessoas diferentes a 

viver numa mesma comunidade) podem levar a um comportamento de «auto-isolamento» 

e «distanciamento social». Em comparação com o cidadão médio, as pessoas que vivem em 

bairros muito heterogéneos tendem a:

conhecer e confi ar menos nos seus vizinhos, independentemente de partilharem ou não • 

as mesmas origens;

confi ar menos (sem necessariamente ter menos conhecimentos) nas políticas, líderes e • 

meios de comunicação locais; 

participar em vários tipos de acções políticas, tais como protestos de rua e grupos de • 

luta por reformas sociais;

ter uma menor sensação de bem-estar;• 

acreditar que têm menos poder para infl uenciar as decisões políticas e que é pouco • 

provável que as suas comunidades cooperem na resolução de um problema comum.

Estes resultados revelam que, se deixadas por sua conta, as comunidades em transição 

podem temporariamente registar baixos níveis de compreensão e confi ança mútua no 

seio de cada grupo maioritário e minoritário, bem como entre estes mesmos grupos e em 

relação à respectiva autarquia local. 

A existência de baixos níveis de compreensão e confi ança mútua é habitualmente atribuída a 

baixos níveis de capital social (ou seja, à existência de menos redes sociais e organizacionais). As 

relações de amizade e a sociedade civil proporcionam aos indivíduos oportunidades locais para 

uma interacção signifi cativa e para o estabelecimento de relações interpessoais. A força das redes 

sociais e associativas infl uencia o nível de confi ança e solidariedade no seio da comunidade e 

o bem-estar pessoal e económico dos seus cidadãos. A promoção da diversidade é apenas um 

dos factores em que existe um declínio geral do capital social em muitas sociedades ocidentais, 

onde as pessoas perderam algum do seu activismo social e cívico. 

A integração social é negativamente afectada pelo enfraquecimento das redes sociais e 

associativas, podendo resultar num individualismo extrema e em indiferença pelo bem-estar 

dos outros, na criação mútua de imagens estereotipadas e bodes expiatórios, na omissão 

dos grupos vulneráveis, na inacção para a resolução de problemas reais da comunidade, 

numa distribuição confl ituosa dos recursos e em múltiplas formas de discriminação e 

extremismo em todos os quadrantes envolvidos. 
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O enfraquecimento destas redes tem também um impacto negativo na integração de 

novos migrantes, que passam a ser os mais atingidos por esta situação. Durante o processo 

de regularização, os recém-chegados tendem a confi ar mais nas redes sociais e associativas 

do que os cidadãos nacionais ou grupos estabelecidos, compensando assim o seu fraco 

capital social no país. 

As interacções interculturais sustentadas e signifi cativas ajudam os residentes locais a 

perceber de que forma outros residentes com as mesmas origens ou com origens diferentes 

estão a mudar numa sociedade cada vez mais diversifi cada. Os sentimentos de compreensão 

e confi ança mútua aumentam à medida que os residentes começam a sentir-se membros 

de pleno direito de uma comunidade com uma identidade partilhada e interesse no bem 

estar dos seus membros.

 4.1. Criação e gestão de uma plataforma: 
superar obstáculos

Os decisores políticos recorrem frequentemente ao diálogo para tranquilizar a população 

quando surgem notícias sobre confl itos sociais graves. Estes confl itos poderão indiciar 

a existência de problemas mais graves relacionados com situações de desigualdade e 

vulnerabilidade numa sociedade diversifi cada (nomeadamente, situações de exclusão do 

mercado de trabalho, zonas urbanas carenciadas, racismo). Assim sendo, é possível que 

estas tensões exijam a negociação de uma política adequada de integração que permita 

dar resposta a problemas específi cos.

A criação de uma plataforma de diálogo poderá constituir o ponto de partida para 

esta negociação. Poderá funcionar como espaço para estabelecimento dos primeiros 

contactos, permitindo ultrapassar mal-entendidos e sentimentos de desconfi ança. Cada 

problema específi co é discutido num espaço cívico com condições para garantir uma 

troca de opiniões num clima aberto e respeitador. Dependendo dos grupos que revelam 

sentimentos de incompreensão e desconfi ança, esta troca de opiniões poderá ter lugar 

entre imigrantes, entre residentes ou com as autoridades governamentais. Os participantes 

são então envolvidos num processo de aprendizagem mútua. Integram as suas diferentes 

perspectivas numa compreensão partilhada dos problemas, desenvolvem uma confi ança 

mútua e descobrem bases comuns para trabalharem em conjunto na sua resolução.

Uma plataforma de diálogo é um espaço cívico que permite dar início a um processo de 

troca de opiniões aberto e respeitador entre imigrantes, entre residentes ou com as 

autoridades governamentais. O objectivo consiste em desenvolver uma compreensão e 

confiança partilhadas no que diz respeito a um problema específico e encontrar bases 

comuns para trabalharem em conjunto na sua resolução.
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Objectivos e impacto de uma plataforma de diálogo

As plataformas de diálogo bem sucedidas conduzem à criação de relações de trabalho 

entre os participantes, que poderão desenvolver actividades públicas conjuntas, parcerias 

e mecanismos de consulta permanentes. Este acompanhamento cria novos espaços de 

interacção signifi cativa, desta vez orientados para um público mais alargado. A médio prazo, 

serão promovidas novas redes sociais e associativas mais fortes e plataformas de consulta 

com as autoridades governamentais. Os parceiros formarão então uma nova organização 

ou incorporarão a sua cooperação nas principais actividades das suas organizações. Em 

qualquer um dos casos, esta nova cooperação deverá valer-se a si própria, sem depender 

do apoio de uma plataforma de diálogo. 

A longo prazo, o processo iniciado pela plataforma de diálogo poderá contribuir para reduzir 

o distanciamento social e reforçar mutuamente o capital social e o bem-estar de todos os 

residentes. Poderá ainda contribuir para unir e mudar identidades ao nível do bairro, da 

cidade e, quem sabe, talvez até ao nível regional, nacional ou europeu. Os políticos e os 

líderes da sociedade civil poderão utilizar estes espaços cívicos para integrar a diversidade 

num sentimento de identidade mais forte e mais partilhado, bem como para desenvolver 

uma linguagem mais inclusiva para discutir problemas comuns.

O tema da imigração pode levantar questões nas políticas internas e externas relativamente 

aos valores comuns de uma Europa cada vez mais diversifi cada. A estas questões, a União 

Europeia responde com o seu lema «unidade na diversidade», defi nido no preâmbulo 

do Tratado da UE como o desejo de «aprofundar a solidariedade entre os seus povos, 

respeitando a sua história, cultura e tradições». O Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural, 

do Conselho da Europa, retoma esta ideia e mostra que é tão importante para a integração 

dos imigrantes quanto para a integração europeia: «A ausência de diálogo só pode resultar 

de uma ignorância dos ensinamentos que podemos retirar do património cultural e político 

da Europa. Os períodos pacífi cos e produtivos da história da Europa foram sempre caracte-

rizados por uma forte vontade de comunicar com os nossos vizinhos e de cooperar para lá 

das nossas fronteiras. (…) Apenas o diálogo permite viver na unidade e na diversidade».

Para mais ideias e exemplos de diálogo intercultural e plataformas, consultar:

As actividades do Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008:

www.interculturaldialogue2008.eu

Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back (Documento 

«Rainbow». Diálogo intercultural. Da prática às políticas e vice-versa), elaborado pela 

Plataforma para uma Europa Intercultural.

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read
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Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural: Viver Juntos em Igual Dignidade, elaborado pelo 

Conselho da Europa.

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp  

O enquadramento legal como promotor de diálogo

Uma plataforma de diálogo pode ser criada num contexto específi co: no local de trabalho, 

na escola, no domínio cultural, nos serviços públicos, na vida religiosa, nas relações de 

vizinhança, nos negócios estrangeiros, etc. Cada um destes domínios oferece oportunidades 

específi cas para a troca de ideias e para a tomada conjunta de decisões. Cabe aos decisores 

políticos assegurar aos cidadãos e nacionais de países terceiros as mesmas oportunidades 

de participação nestes domínios. Dependendo das regras de participação política, poderá 

ser aqui incluído o direito de formar associações, partidos políticos ou organizações laborais, 

bem como o direito de receber apoio fi nanceiro para reforço de capacidades, o direito de voto 

ou de participação nas consultas regulares efectuadas pelas autoridades governamentais.

Tais regras permitem que diferentes representantes eleitos e outros intervenientes se destaquem 

e participem, posteriormente, nas plataformas. A presença de uma tal comunidade cívica é a 

infra-estrutura que permite a criação de plataformas de diálogo numa determinada sociedade. 

Em 2006, o Ministério do Interior da República Checa adoptou uma interpretação mais inclusiva 

da Lei n.º 83/1990, alargando o direito de associação a qualquer pessoa singular e deixando assim 

de a aplicar apenas aos cidadãos nacionais. Antes desta medida, os cidadãos não nacionais só 

usufruíam desse direito se contassem, pelo menos, com a participação de três cidadãos checos.

Em Espanha, o Tribunal Constitucional declarou, no seu acórdão n.º 236/2007, que todas 

as pessoas devem usufruir de certos direitos fundamentais, independentemente da sua 

situação administrativa, entre os quais se encontram os direitos de associação, reunião, 

manifestação e educação. 

Na Áustria, a Lei da Câmara de Trabalho, de 2006, e a Lei dos Acordos Institucionais no 

Trabalho alargaram a todos os trabalhadores provenientes de países terceiros o direito 

de participarem em eleições para delegados sindicais (representantes dos trabalhadores 

nas negociações com a administração) e para representantes da Câmara de Trabalho (o 

organismo que representa todos os trabalhadores do sector privado). 

Os programas nacionais do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países 

Terceiros podem ser utilizados para fi nanciar o desenvolvimento de órgãos consultivos 

de cariz nacional, regional e local, bem como de programas de reforço de capacidades 

destinados a permitir a participação dos cidadãos de países terceiros e respectivas 

associações no processo democrático.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 
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Qualquer autoridade nacional ou local que tenha demonstrado abertura a um processo 

estrutural e permanente de consulta e tenha fomentado a confi ança e a compreensão 

poderá utilizar esta aptidão para moderar uma nova plataforma de diálogo e avançar para 

outras temáticas mais sensíveis.

A remoção de barreiras legais à participação cívica dos imigrantes cria oportunidades para 

o desenvolvimento de órgãos consultivos e da sociedade civil, que mais tarde serão 

participantes-chave numa plataforma de diálogo. 

O Conselho para as Minorias Étnicas da Dinamarca é um órgão consultivo nacional constituído 

por membros eleitos dos conselhos de integração locais. Depois de uma reportagem 

televisiva anunciar que os conselhos locais registavam baixos níveis de satisfação por parte 

dos seus membros e não mereciam a confi ança dos políticos locais, o Conselho utilizou a sua 

estrutura para promover cinco plataformas de diálogo regionais orientadas para a defi nição 

de boas práticas de diálogo para implementação futura. Os membros dos conselhos locais 

agiram como facilitadores chave, revelando-se capazes de mobilizar redes «transétnicas» e 

envolver membros dos órgãos municipais e da comunicação social.

www.rem.dk  

O Fórum Minderheden é uma organização de cúpula independente constituída por 15 

federações com mais de 1 000 organizações migrantes locais da região da Flandres e de 

Bruxelas. Graças ao fi nanciamento e ao reconhecimento ofi cial por parte da Comunidade 

Flamenga, o Fórum tem a possibilidade de participar externamente em novos diálogos 

com o governo e estabelecer a agenda desses diálogos. Ao nível interno, o Fórum reúne 

os seus membros em grupos e plataformas de trabalho. O Governo dispõe assim de um 

«atalho» para vários grupos minoritários, sem correr o risco de eleger arbitrariamente um 

deles como «porta voz». O Fórum dá aos membros a possibilidade de se expressarem e de 

utilizarem as suas estruturas para reforçar a capacidade das suas organizações. 

www.minderhedenforum.be  

Enfoque num problema específi co decorrente das necessidades 
de uma comunidade

As plataformas não devem procurar abarcar todo o conceito de integração, mas sim 

direccionar a sua atenção para necessidades e questões específi cas como, por exemplo, a 

saúde, o emprego, a educação, o assédio, etc. Uma plataforma baseada nas necessidades 

incidirá nos problemas que mais afectam uma determinada área, dispensando igual 

tratamento aos imigrantes e cidadãos nacionais. O enfoque em pontos de referência 

comuns (como necessidades e problemas) pode evitar algumas distinções desnecessárias 

efectuadas com base, por exemplo, no facto de se tratar de comunidades diferentes. No que 

diz respeito à resolução de problemas específi cos de integração, é fundamental que uma 

plataforma baseada nas necessidades dê voz, quer às comunidades de acolhimento quer 

às comunidades migrantes. Este processo deve ter lugar, não só na fase de concepção, mas 
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também durante toda a sua implementação. Para tal, é necessário despender um período 

de tempo signifi cativo em acções de consulta, resposta e «feedback».  

Para avaliar a necessidade de uma plataforma numa determinada comunidade, esta é 

convidada a identificar os principais problemas que a afectam, a revelar-se pensa que as 

outras pessoas estão a par desses problemas e a expressar o seu grau de confiança numa 

possível cooperação com outras pessoas para a resolução desses problemas..

O Fórum para os Refugiados e Migrantes, de Manchester, procura capacitar os refugiados e 

requerentes de asilo, de modo a permitir-lhes expressar as suas necessidades e aspirações e de 

contribuir, assim, para um processo local e nacional de tomada de decisão mais informado.

Através dele, é promovido o respeito e a cooperação entre a população de refugiados e 

migrantes de Manchester e disponibilizado um espaço favorável à partilha de aptidões, 

informações e recursos. O Fórum foi criado em 2006, com base na Refugee Charter for 

Manchester (Carta do Refugiado para Manchester), uma declaração de direitos e deveres 

escrita por refugiados e requerentes de asilo e apoiada por 100 decisores políticos e líderes 

de opinião de Manchester, incluindo a Câmara Municipal.

www.mrsn.org.uk/forum  

A criação das plataformas deve ser precedida de um processo de consulta que permita 

conhecer as problemáticas que têm dado origem às diferenças de opinião e a um clima 

de suspeição susceptível de prejudicar a cooperação no seio da comunidade. Para tal, é 

necessário chegar às redes «transétnicas», recorrer aos promotores independentes e utilizar 

as novas tecnologias para garantir a continuação do diálogo fora da plataforma.

O «Programa-Quadro de Novos Vizinhos» é uma plataforma municipal desenvolvida em 

Barcelona que reúne prestadores de serviços, autoridades públicas e ONG que trabalham 

no sentido de facilitar o reagrupamento familiar. Durante a fase de planeamento, as 

necessidades específi cas e o enfoque da plataforma foram defi nidos através de uma 

sondagem efectuada por telefone aos então candidatos ao reagrupamento familiar, de 

grupos de refl exão constituídos por antigos candidatos e respectivas famílias, tendo ainda 

sido organizadas reuniões com o gabinete responsável pelas matrículas escolares sobre as 

difi culdades detectadas ao nível do sistema educativo.

O projecto INTI Integration Exchange (intercâmbios na área da integração), promovido pela 

Quartiers en Crise — European Regeneration Areas Network, estabeleceu oito grupos de acção 

constituídos por actores locais e criou plataformas multilingues em linha com vista a recolher 

conhecimentos locais e regionais que sirvam de base a revisões transnacionais realizadas 

pelos pares sobre a aplicação local e o conhecimento dos princípios básicos comuns. A 

aprendizagem mútua e o intercâmbio no seio dos grupos contribuirão para reforçar as 

capacidades e as relações funcionais entre as entidades públicas, as organizações baseadas 

na comunidade, as organizações locais de luta contra a discriminação, os empregadores, os 

sindicatos e os investigadores.

www.qec-eran.org  
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As necessidades devem ser descritas em termos de fácil compreensão, susceptíveis de 

reunir o apoio de todas as partes interessadas. É mais fácil encontrar bases comuns quando 

as questões são apresentadas numa perspectiva de combate à exclusão social dos vários 

grupos minoritários, ou de melhoria das condições de trabalho ou das relações entre pais e 

professores. As necessidades devem também evoluir consoante as mudanças ocorridas no 

terreno, promovendo assim um pensamento político com maior espírito de abertura. 

Definido o enfoque da plataforma, os participantes terão menos dificuldades em encontrar 

uma base comum se o problema tiver sido formulado em termos inclusivos que se apliquem 

a todos os residentes.

No que diz respeito à escolha dos membros de uma plataforma de diálogo, poderá ser 

utilizada uma abordagem democrática para eleição de «representantes» ou uma abordagem 

mais técnica de selecção de «participantes». O desafi o consiste em escolher um método 

adequado ao tema em questão, que seja credível aos olhos das partes interessadas e tenha 

em consideração as assimetrias das dinâmicas de poder entre as autoridades estatais, 

os cidadãos nacionais e os cidadãos não nacionais com poucas oportunidades políticas 

(sobretudo os recém-chegados). 

A opção por um processo democrático confere força representativa à plataforma. Este 

procedimento também se aplica aos órgãos consultivos ofi ciais. Os órgãos consultivos 

locais em países como a Alemanha, a Áustria, a Dinamarca, o Luxemburgo, Portugal e a 

Suécia que aplicam esta recomendação têm legitimidade para afi rmar que os seus membros 

representam toda a população de cidadãos de países terceiros, em toda a sua diversidade. 

O artigo 5.º, n.º 2, da Convenção do Conselho da Europa sobre a Participação dos 

Estrangeiros na Vida Pública ao Nível Local recomenda que os órgãos consultivos estruturais 

garantam que os representantes dos residentes estrangeiros sejam eleitos pelos residentes 

estrangeiros estabelecidos na comunidade local ou sejam nomeados por associações 

individuais de residentes estrangeiros.

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

A maioria das plataformas de diálogo com imigrantes na Europa opta por uma abordagem 

mais técnica. Neste caso, pretende-se que a plataforma inclua os membros mais relevantes e 

efi cazes. A relevância é determinada pelos conhecimentos que o participante detém sobre o 

problema em debate, a sua abertura geral ao diálogo e a sua capacidade de relacionamento. 

A efi cácia é determinada pela sua capacidade de agir como agente potencial de mudança. 

Com esta abordagem, a questão não reside em saber se a plataforma daí resultante será 

representativa, mas antes se incluirá os indivíduos e organizações mais relevantes e efi cazes. 

Um fórum pode também ser constituído por vários tipos de membros. Os representantes 

eleitos por sufrágio directo dão voz aos seus constituintes e assumem a liderança do 

diálogo e das tomadas de decisão, enquanto os participantes ad hoc contribuem com os 

seus conhecimentos e capacidade para promover acções de acompanhamento.
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Os membros de uma plataforma são considerados «representantes» quando são livremente 

eleitos e «participantes» quando são seleccionados pelo seu posicionamento e utilidade 

para a resolução de um determinado problema. Para que uma plataforma funcione como 

um espaço cívico credível aos olhos da comunidade, é necessário avaliar previamente o 

tipo de abordagem mais adequado: democrática ou técnica.

Os critérios de participação devem ser objectivos, transparentes e aplicáveis a todos os 

participantes interessados. Os princípios do diálogo exigem uma participação voluntária e não 

coerciva. Qualquer nomeação especial ou interferência das entidades organizadoras (sobretudo 

se se tratar de autoridades) pode prejudicar a credibilidade e a efi cácia da plataforma, sobre 

cujas acções poderá recair um clima de suspeição de que esteja a servir certos interesses.

Poderá fazer sentido apostar numa plataforma aberta, dispensando critérios de elegibilidade 

e procedimentos de selecção. Muitas plataformas são limitadas a espaços e sectores muito 

específi cos (por exemplo, administradores hospitalares de uma determinada cidade) ou 

sujeitas a limitações temporais (por exemplo, acção única, acção a curto prazo, ad hoc). Os 

participantes mais relevantes auto-seleccionar-se-ão com base no âmbito de actividade e 

nos objectivos da plataforma. 

A Plataforma sobre a Política de Migração e Asilo na UE está aberta a todas as ONG com 

sedes em Bruxelas que disponham de uma rede europeia activa no debate sobre as políticas 

de asilo, refugiados e migração na União Europeia. Foi criada por iniciativa da UNHCR, da 

Amnistia Internacional e da Churches’ Commission for Migrants in Europe agindo como um 

espaço aberto, informal e politicamente neutro para a troca de informações sobre áreas 

diversas e para a coordenação de estratégias de defesa e de trabalho com organizações 

nacionais centradas nos refugiados, nos requerentes de asilo ou com comunidades 

migrantes ou nos países de origem. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

O Fórum da Diáspora para o Desenvolvimento (DFD) nos Países Baixos reúne 21 organizações 

nacionais da Diáspora que representam migrantes e refugiados de 16 países de origem. O 

fórum actua como organismo de coordenação, aumentando o número de membros das 

organizações que o constituem, promovendo alianças horizontais estratégicas entre as 

mesmas e reforçando a sua voz no processo de elaboração de políticas sobre migração e 

desenvolvimento. A participação dos líderes das comunidades migrantes é determinada 

em função da sua capacidade de transpor as suas experiências práticas para modelos de 

instrumentos políticos. As reuniões são estruturadas de forma a promover um debate 

franco e aberto entre pessoas de origens diferentes.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf  

Algumas plataformas adoptam critérios de elegibilidade relacionados com a sua composição. 

O objectivo comum à maioria delas reside na obtenção de um equilíbrio entre os grupos 

imigrantes e os grupos da sociedade de acolhimento. Outras vão mais longe e incluem as 

várias perspectivas existentes no seio dos próprios grupos de imigrantes e nos grupos da 
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sociedade de acolhimento. A igualdade entre os géneros é uma questão frequentemente 

abordada em países com legislação ou uma forte cultura de inclusão da igualdade entre 

os géneros nos seus processos de tomada de decisão. Para a sociedade de acolhimento, a 

idade é um factor importante se quisermos ter em conta uma diversidade de opiniões. No 

que diz respeito aos imigrantes, a geração (primeira, segunda, terceira) poderá ser um factor 

importante a considerar. Dependendo do tema a tratar, os organizadores poderão procurar 

um equilíbrio entre organizações de cariz religioso, cultural ou étnico. Assim se assegura que 

os grupos mais recentes, mais pequenos ou mais fragmentados não serão ignorados.

Desde 1997, a Estrutura de Diálogo Nacional para os Grupos de Minorias Étnicas tem 

vindo a fornecer ao Governo neerlandês uma sólida base legal e fi nanceira para consulta 

das minorias étnicas, complementando, assim, os princípios democráticos já existentes. 

Quaisquer confl itos entre os participantes no processo de diálogo e as autoridades governa-

mentais são dirimidos pelo Parlamento neerlandês. Um dos quatro objectivos formais da 

Estrutura consiste em funcionar como canal de comunicação em períodos de tensão social. 

As regras de fi nanciamento e participação encontram-se defi nidas por lei. As organizações 

minoritárias têm de ter uma cobertura de âmbito nacional, atribuir posições de liderança a 

mulheres e à segunda geração e dispor de um corpo dirigente com competências práticas 

e teóricas em vários sectores políticos fundamentais, tais como a habitação, o mercado 

de trabalho e a educação. A representatividade das organizações minoritárias foi avaliada 

em 2004 e 2005 relativamente a cada critério conducente a exclusão de uma organização 

por incumprimento. 

www.minderheden.org/lom.html  

Os programas nacionais do Fundo Europeu para a Integração também podem contribuir 

para melhorar a participação cívica de grupos de difícil acesso ou habitualmente excluídos, 

tais como os dependentes de pessoas seleccionadas para programas de admissão, crianças, 

mulheres, idosos, pessoas analfabetas ou portadoras de defi ciência.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Estes vários critérios revelam que a plataforma não ignora as contradições e os confl itos 

que se verifi cam no interior das comunidades imigrantes e na população da sociedade de 

acolhimento. Em vez disso, constitui uma oportunidade de união entre estas comunidades, 

conduzindo a um melhor trabalho em rede e a uma colaboração mais visível.  

As plataformas direccionadas para um determinado sector e para uma acção de curto prazo 

poderão não impor regras específicas de adesão. Outras poderão submeter a adesão dos 

membros a requisitos de elegibilidade relacionados com relevância, eficácia e uma 

composição equilibrada. Os critérios têm como objectivo incluir os intervenientes com 

maiores conhecimentos e impacto nos vários sectores da comunidade.

*
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Regras de participação: igualdade e respeito mútuo entre todos 
os participantes

Todos os participantes devem aceitar os princípios da igualdade e do respeito e empenhar- 

-se na defesa dos valores universais dos direitos humanos e do Estado de direito. Nenhum 

participante, seja ele representante da sociedade de acolhimento, dos imigrantes ou do 

Governo, pode autoproclamar se guardião exclusivo desses valores. Este compromisso 

revela-se no espírito de abertura com que cada participante interage com os outros.  

Em termos práticos, o princípio da igualdade de tratamento signifi ca que todos os 

participantes têm a possibilidade de moldar a agenda da plataforma e de expor os seus 

pontos de vista numa base igualitária. Os participantes não devem ter por objectivo 

dominar o diálogo ou sair dele como vencedores como se se tratasse de um debate, pois o 

objectivo é desenvolver uma base de compreensão e confi ança mútua que facilite a criação 

de parcerias e a cooperação em termos práticos.

Qualquer processo que respeite o princípio da igualdade de tratamento dos participantes 

deve debruçar-se sobre as desigualdades inerentes às parcerias públicas/privadas/de ONG, 

bem como sobre aquelas que afectam as dinâmicas de poder entre grupos maioritários e 

minoritários. É possível que as ONG das sociedades de acolhimento desempenhem funções 

de Estado e tenham acesso privilegiado aos recursos, tendo assim mais facilidade em participar 

do que as pequenas ONG representativas dos imigrantes. De facto, o acesso aos recursos e o 

reconhecimento religioso e cultural podem ser os causadores da tensão que o diálogo pretende 

abordar. Se não se debruçarem sobre os eventuais desequilíbrios de poder, as plataformas de 

diálogo poderão tornar-se sintoma do problema que pretendem solucionar. Os participantes 

poderão ter em atenção estas dinâmicas, considerando a adopção de medidas que permitam 

aos representantes dos imigrantes contribuir de forma igualmente válida. 

A iniciativa Minderheiten, também conhecida como «Plataforma para as Minorias na 

Áustria», defende a igualdade de tratamento e de direitos para as minorias, defi nidas como 

as vítimas de actos de discriminação com base na sua origem étnica ou social, nas suas 

crenças religiosas, na sua orientação sexual ou defi ciência. A defi nição não se baseia no 

número de constituintes de cada grupo, mas na sua incapacidade de viver o seu modo de 

vida de forma justa e igualitária. O objectivo das organizações não governamentais consiste 

em promover alianças entre as associações, organizações e indivíduos destes vários grupos, 

com vista a apoiar acções sociopolíticas específi cas. 

www.initiative.minderheiten.at

Financiamento: uma abordagem em parceria aos valores da 
igualdade e do respeito

Tendo em conta que muitas ONG e associações de imigrantes são geridas por voluntários 

e trabalham com comunidades diferentes e de difícil acesso, o estabelecimento de 

«parcerias» poderá ajudar a ultrapassar obstáculos operacionais importantes como o 
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fi nanciamento. É provável que as parcerias sejam mais adequadas à sociedade civil e às 

organizações minoritárias, que seguem modelos diferentes de participação e enfrentam 

realidades fi nanceiras diferentes, do que às entidades estatais, parceiros sociais ou 

outros intervenientes com uma posição consolidada. As decisões sobre a afectação 

dos recursos não interferem com o processo de diálogo quando são tomadas de forma 

descentralizada, transparente e com base em factos concretos. Quando assim acontece, é 

dada às organizações a oportunidade de usufruírem dos meios técnicos necessários para 

participarem como parceiros de diálogo sem comprometer ou parecer comprometer as 

suas responsabilidades fundamentais enquanto representantes democráticos dos seus 

constituintes ou membros.

Numa óptica de estabelecimento de parcerias, os responsáveis financiam a participação de 

ONG e organizações voluntárias em troca dos seus conhecimentos e contactos. 

O Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes (GATAI), em Portugal, coopera com 

o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração nas decisões de reconhecimento das 

associações de imigrantes e no fornecimento de apoio técnico a uma rede de comunidades 

diversas de imigrantes. Esta actuação tem como fundamento o facto de as organizações 

com o estatuto de Associação de Imigrantes serem os representantes legítimos que 

apresentam as melhores condições para estabelecerem parcerias em actividades culturais. 

O GATAI disponibiliza espaços, equipamentos e conhecimentos técnicos, participa, avalia e 

monitoriza projectos e organiza reuniões regulares com associações de imigrantes. Entre 

Julho de 2002 e Fevereiro de 2005, foram aprovados 88 pedidos de fi nanciamento num 

montante de cerca de 962 000 euros. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674  

O CAISA é um Centro Cultural Internacional fundado em 1996 e apoiado pelo Gabinete 

Cultural da Cidade de Helsínquia. O centro presta apoio às actividades culturais dos 

grupos étnicos na cidade, com vista a facilitar a interacção entre os imigrantes e o resto da 

população de Helsínquia. Um estudo recente concluiu que as associações de imigrantes 

benefi ciaram claramente de apoio material e em espécie, uma vez que não conseguem 

gerar recursos sufi cientes para organizarem as suas actividades de modo a fazer chegar a 

sua mensagem aos cidadãos fi nlandeses.

www.caisa.fi   

A «Casa das Minorias Nacionais», em Praga, na República Checa, disponibiliza um espaço de 

trabalho e apoio fi nanceiro às associações cívicas de grupos minoritários. A Casa funciona 

como ponto de contacto para a cooperação e para a realização de reuniões entre minorias 

nacionais e membros interessados do público.

www.dnm-praha.cz 

*
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Formação de uma base de conhecimentos e aptidões

As acções de formação e as sessões de informação podem servir para dar a conhecer as 

regras do jogo a todos os parceiros, fornecer-lhes conhecimentos de base, competências 

interculturais e um conjunto de aptidões e estratégias. A formação em aptidões de 

liderança e mediação pode também contribuir para melhorar as capacidades de liderança 

dos organizadores de uma plataforma de diálogo. As plataformas de diálogo podem, assim, 

fazer parte da estratégia de aprendizagem intercultural das organizações.

A plataforma Geração foi criada no concelho da Amadora, em Portugal, com o objectivo de 

promover a compreensão das dinâmicas que estão por detrás dos sentimentos de exclusão 

social, absentismo e abandono escolar dos jovens fi lhos de imigrantes neste bairro urbano 

desfavorecido. A Câmara Municipal organizou um congresso e workshops direccionados 

para os jovens, contando com o apoio de organizações voluntárias, escolas públicas e um 

centro paroquial da zona. Cinco jovens residentes receberam formação para construírem 

pontes entre o bairro e as comunidades exteriores.  

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf  

A Confederação Europeia dos Sindicatos (ETUC) fornece aos seus membros um relatório de 

investigação e um plano de acção sobre negociação colectiva em matérias que interessam aos 

trabalhadores migrantes e de minorias étnicas, os quais podem ser usados como instrumentos 

para o diálogo sobre a integração no local de trabalho. Estes documentos apresentam os 

principais aspectos que devem ser abrangidos pelas políticas de negociação colectiva e salientam 

os casos de sucesso das confederações nacionais ou das organizações que as constituem.

www.etuc.org/r/113  

A Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSEAD) (Associação 

Migração, Solidariedade e Intercâmbio para o Desenvolvimento) em Estrasburgo, França, 

organizou um intercâmbio de dois dias intitulado «Um encontro de culturas», no qual reuniu 

36 jovens de três países europeus de acolhimento (Alemanha, Suécia e França) e três países 

mediterrânicos de origem (Turquia, Líbano, Argélia). Os temas da migração e da desigualdade 

entre Norte e Sul, da identidade e diversidade cultural entre as minorias, do papel da religião 

no processo de integração e do modo como a Europa deve lidar com os direitos dos imigrantes 

foram tratados em seminários de meio dia, workshops culturais e visitas de estudo.

http://amsed.fr/echanges.php  

Uma abordagem prática

As decisões sobre a implementação e gestão de uma plataforma (nomeadamente da sua 

estrutura, local e calendário) podem ser tomadas de acordo com uma abordagem prática, com 

base no princípio da inclusão activa. Uma tal abordagem passa pela descoberta de soluções 

criativas e fl exíveis, tais como a realização de consultas após o horário laboral a trabalhadores, 

a prestação de serviços de guarda de crianças para pais e a cobertura dos custos de transporte 
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para os mais necessitados. Tendo em conta que os níveis reais de conhecimentos linguísticos 

podem, na prática, ser inferiores aos indicados, a disponibilização de intérpretes poderá ser 

importante para garantir que a língua não seja obstáculo à formação de um sentimento de 

confi ança e compreensão mútua através do diálogo. Por último, as agendas e calendários 

deverão deixar algum espaço para o tratamento de outras questões irão inevitavelmente 

surgir com a reunião dos parceiros e com o avançar do processo. 

Quando as decisões sobre a forma de implementação de uma plataforma (nomeadamente 

sobre a sua estrutura, local, calendarização e interpretação) são baseadas em princípios de 

inclusão activa, cada pequeno passo contribui para a criação de uma cultura de diálogo 

aberto e respeitador.

A implementação de um sistema de monitorização da igualdade entre grupos étnicos é 

uma das principais prioridades da estratégia intercultural no domínio da saúde do Executivo 

irlandês que detém a pasta da Saúde. Parte da estratégia para tornar o planeamento 

e a avaliação mais efi cazes e consentâneos com a realidade está intimamente ligada ao 

conhecimento das necessidades no domínio da saúde e das opiniões dos diferentes utentes 

dos serviços. O processo de consulta recorreu a muitas estratégias fl exíveis e criativas 

para promover a participação activa de grupos de «difícil acesso» como os trabalhadores 

migrantes, os migrantes ilegais e as mulheres provenientes de contextos sociais 

conservadores que não se sentem confortáveis em sessões públicas. Os coordenadores 

realizaram consultas após o horário laboral, adoptaram formatos que variaram desde os 

grandes workshops e inquéritos a pequenos grupos de refl exão e entrevistas individuais, 

prestando ainda apoio em matéria de transportes e guarda de crianças e garantindo a 

presença de intérpretes sempre que necessário.  

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf  

Coerência entre sectores e níveis de governação 

Por toda a Europa, foram surgindo, em diversos sectores, plataformas de diálogo não 

planeadas e desequilibradas. Os países do Noroeste da Europa dispõem, desde o período 

do pós guerra, de órgãos consultivos governamentais ou de orientações para a negociação 

colectiva em questões relacionadas com a integração, ao contrário do que acontece com 

o diálogo interreligioso nacional, que é uma invenção mais recente. Inúmeros projectos 

surgiram, na última década, no domínio cultural e educacional e, a um ritmo mais acelerado, 

durante o Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008.  

As plataformas de diálogo poderão ter de se debruçar sobre temas transversais como, 

por exemplo, o acesso à habitação, aos cuidados de saúde e à educação. Ao assumirem a 

responsabilidade pela organização de uma plataforma de diálogo, as autoridades públicas 

têm de garantir a coerência entre as políticas e o diálogo. 

*
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As Equalities Partnerships (Parcerias para a Igualdade), no Reino Unido, reúnem os órgãos 

das autarquias locais e os organismos públicos mais relevantes como as forças policiais, os 

prestadores de cuidados primários e os serviços de voluntariado, para discutir e coordenar 

as respectivas acções de promoção da igualdade e da diversidade na prestação dos serviços 

à comunidade. Exemplo disso é a Sefton Equalities Partnership.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357  

Do planeamento à concretização do diálogo e da acção

A criação de uma plataforma aumenta a esperança de resolução dos problemas em debate 

por parte dos cidadãos e dos intervenientes. Assim, o planeamento dos resultados requer uma 

atenção especial. Os organizadores passam grande parte do seu tempo a preservar o enfoque 

da plataforma e a moderar os múltiplos interesses dos seus participantes. Não devem perder 

a oportunidade de contar com o apoio dos intervenientes com condições de contribuir para a 

concretização dos objectivos da plataforma. Caso contrário, a plataforma acabará por oferecer 

apenas um diálogo improdutivo. Uma tal situação poderá originar um certo enfado relativamente 

ao processo de consulta, levando os intervenientes a perder interesse na plataforma seguinte se 

considerarem que as suas opiniões foram ignoradas na actual. 

Não se espera que as plataformas de diálogo produzam resultados imediatos. A transposição 

do diálogo para a acção exige que os participantes encarem, desde o início, a plataforma, não 

como um evento único, mas como parte de um processo onde a sua participação pode ser 

fundamental. A obrigação de acompanhamento recai mais sobre os próprios organizadores, 

sobretudo se a plataforma se encontrar sob a responsabilidade de uma autoridade pública.

Os resultados e o impacto de uma plataforma sobre os participantes e a comunidade dependerão 

do nível de compreensão e confi ança mútua que conseguiu fomentar entre os participantes. 

Exemplo disso é um diálogo que assuma a forma de um intercâmbio de informações, com os 

participantes a expressarem a sua interpretação e pontos de vista sobre uma determinada 

situação. O facto de várias partes interessadas se sentarem à mesa para uma troca de ideias 

aberta e respeitadora poderá ser sufi ciente para tranquilizar os cidadãos, ainda que de uma 

forma simbólica ou temporária.

No fi nal do diálogo, os participantes saem com uma nova sensibilidade a opiniões diferentes 

das suas. Como sinal de confi ança, tomam em consideração essas diferenças a um nível 

retórico. Estas pequenas alterações acabam por se imiscuir no pensamento das pessoas 

e manifestar-se quando falam sobre o assunto. Os participantes acabam, portanto, por 

promover a tolerância através de discursos públicos menos radicais e mais inclusivos. 

Ao darem este passo em frente, os participantes passam a partilhar uma interpretação mais 

complexa da questão, identifi cando assim as bases comuns e as vantagens da diversidade. 

Os parceiros concluem os seus discursos com manifestações de confi ança mútua e apelos 
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a uma acção social que sirva de inspiração a outros interessados no sector público e na 

sociedade civil. Para as pessoas, este tipo de diálogo poderá ter um maior impacto na sua 

forma de pensar e de expressar opiniões. Os apelos poderão ainda levar à realização de 

actividades ad hoc capazes de reforçar, pelo menos temporariamente, as redes sociais e 

associativas da comunidade.

A Deutsche Islam Konferenz (DIK) (Conferência Islâmica Alemã) constitui o actual processo 

de diálogo promovido pelo Ministério do Interior com os residentes e cidadãos de origem 

muçulmana da Alemanha sobre temas como a integração, o extremismo e os princípios 

de política social e religiosa. Após as sessões plenárias de 2007/2008, os 15 participantes 

de diferentes níveis de governação e os 15 representantes das comunidades muçulmanas 

alemãs concordaram com um sumário provisório das conclusões dos quatro grupos 

de trabalho da DIK, no qual se defi nia uma compreensão comum da integração, se 

apostava no fi nanciamento da investigação para recolher mais dados empíricos sobre a 

vida dos muçulmanos na Alemanha, se descreviam formas de acelerar a introdução da 

religião muçulmana nas escolas públicas, se defi niam formas de sensibilizar os órgãos de 

comunicação social e se forneciam meios para uma maior cooperação. Foi criado um novo 

sítio web para promover a transparência das consultas e recomendações, melhorar os níveis 

de receptividade do diálogo através da criação de melhores oportunidades de participação 

e aumentar a objectividade dos debates alemães sobre as práticas do islamismo.

www.deutsche-islam-konferenz.de  

Durante o diálogo, os participantes podem ainda defi nir quadros práticos para acções 

de acompanhamento. 

A sustentabilidade do diálogo pode ser assegurada através da institucionalização da 

plataforma. Se o organizador da plataforma for uma autoridade pública, poderá integrá-la 

na infra-estrutura de consulta do(s) departamento(s) governamental(is) competente(s). Esta 

mudança institucional pode resultar num reforço das redes associativas e num sentimento 

de objectivo comum entre as organizações que se debruçam sobre o mesmo assunto. 

A «Mesa-Redonda de Muçulmanos» e o Conselho Muçulmano foram criados para promover 

o contacto entre os representantes das organizações muçulmanas e o gabinete do vice-

presidente da Câmara de Munique. As plataformas transformaram-se em redes consolidadas, 

levando a Câmara a adoptar uma proposta referente aos funerais muçulmanos e à 

introdução do ensino da religião muçulmana em estreita cooperação com as escolas de 

Munique e a Mesa-Redonda. 

www.muenchen.de/interkult  

O Comité Consultivo Nacional sobre o Racismo e Interculturalismo (NCCRI) da Irlanda 

assumiu a forma de uma plataforma de diálogo intercultural destinada a construir consensos 

e a informar os desenvolvimentos políticos de 1997 a 2008, altura em que foi integrado no 

trabalho do Governo.

www.nccri.ie
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Os participantes podem ainda decidir-se pela criação de novas plataformas que incidam 

sobre outras questões problemáticas. Neste caso, poderá ser dado novamente início a 

um processo de adesão, o qual poderá ser alvo de reajustamentos durante a rotação do 

organizador. Os participantes tiram assim partido do clima de compreensão e confi ança 

mútua alcançado numa área para se debruçarem sobre outra, com o objectivo de alargar às 

demais os resultados positivos da primeira.

Os compromissos assumidos em cada programa de trabalho tomam a forma de acções 

conjuntas de curto prazo. Estas acções públicas usam o novo clima de compreensão e 

confi ança mútua estabelecido pelos participantes como ponto de partida para fomentar o 

mesmo clima entre os seus constituintes e a generalidade dos cidadãos. Desta forma, são 

criadas redes sociais e associativas temporariamente mais fortes. São ainda introduzidos 

mecanismos de coordenação e aplicação para assegurar uma implementação colectiva e 

estruturada das actividades de acordo com um determinado calendário.

Após a primeira cimeira sobre a integração realizada na Alemanha em Julho de 2006, o 

«Plano Nacional de Integração» defi niu objectivos claros e estabeleceu mais de 400 

medidas e compromissos voluntários nos vários níveis de governação dos sectores público 

e privado, com o objectivo de transformar o diálogo em acção. Em Novembro de 2008, foi 

apresentado um primeiro relatório de progresso.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

Os organizadores devem evitar ser demasiado rigorosos na discussão das possíveis acções 

a empreender. É mais provável que as plataformas obtenham um maior apoio se as ideias 

provierem delas mesmas. Por exemplo, a «participação crítica», que representa vários interesses, 

inclui o direito ao protesto, à apresentação de petições e à defesa de uma causa. Além disso, 

tanto os participantes, como os cidadãos em geral esperam que as suas respostas sejam tidas 

em conta pelas autoridades públicas na defi nição nos seus futuros planos de acção. 

O «Programa de Acção para a Coesão Social entre Vizinhos», promovido pelo estado federal 

de Berlim, destinou meio milhão de euros em 2007 e um milhão em 2008/2009 aos «Projectos 

Tandem», com o objectivo de estabelecer relações duradouras de cooperação entre 

organizações imigrantes e instituições públicas ou da sociedade de acolhimento. Estão a ser 

implementados projectos conjuntos nas áreas da educação dos jovens, das medidas antidis-

criminação e da formação de adultos, que têm como objectivos a curto prazo a transferência 

de conhecimentos e o reforço de capacidades das associações de imigrantes. 

www.berlin.de/lb/intmig/index.html  

O Conselho de Religiões de Génova tem organizado reuniões regulares entre 16 

comunidades religiosas e duas associações ecuménicas, com o objectivo de promover uma 

melhor transferência de conhecimentos e comunicação com a administração pública. Destas 

reuniões, o Conselho pretende que resulte, todos os anos, pelo menos uma publicação e 

uma acção conjunta que envolva cidadãos de diferentes culturas e religiões.

www.comune.genova.it 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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Os participantes assumem compromissos de longo prazo na área da cooperação na 

esperança de que os benefícios obtidos a curto prazo continuem a surtir efeitos quando a 

plataforma de diálogo deixar de existir e a atenção da sociedade e as agendas políticas se 

tiverem virado para outras questões. Para tal, confi am na avaliação pública e nos mecanismos 

de feedback sobre o desempenho e resultados das suas actividades conjuntas. 

O «Dia do Diálogo» em Roterdão é actualmente gerido por uma plataforma constituída por 

representantes de 74 organizações. Cabe aos membros destas organizações a ministração de 

formação aos promotores do evento, a quem é confi ada a criação de um ambiente seguro que 

permita aos participantes residentes em Roterdão aprender uns com os outros em questões 

de importância fulcral, como por exemplo viver em conjunto numa cidade multicultural, e 

desenvolver um sentimento de pertença e identidade. Os membros podem ainda utilizar as 

suas próprias redes para que o evento se estenda a toda a cidade sem necessidade de um 

orçamento elevado em termos de relações públicas. Segundo eles, o trabalho em conjunto 

na plataforma tornou-se um objectivo em si mesmo para a sua organização. O «Dia do 

Diálogo» contou com a participação de 1 700 residentes em Roterdão e as avaliações revelam 

que os participantes estão muito entusiasmados com o processo. A ideia foi secundada por 

20 cidades dos Países Baixos, bem como por Berlim e Bruxelas. 

www.dagvandedialoog.nl  

O Women’s Peace Group (Grupo Feminino para a Paz) de Birmingham (1993-2006), um 

pequeno grupo de oração integrado numa cadeia de oração feminina, foi constituído 

em resposta às guerras na Bósnia. De um simples grupo ecuménico, o Grupo Feminino 

para a Paz evoluiu até se tornar numa ponte entre fés, envolvendo, em cada reunião, um 

máximo de 80 a 100 mulheres de 30 nacionalidades e de crenças religiosas, raças, idades e 

contextos sociais diferentes. O espírito de abertura do debate permitiu que as participantes 

compreendessem melhor a fé, a vida e as experiências umas das outras. Graças a este 

diálogo, aumentou o número de serviços prestados à comunidade, de viagens de grupo 

e de trabalhos em rede com outros actores, bem como os esforços de angariação de 

fundos para dar resposta a situações de catástrofe e para apoio a mulheres refugiadas e 

organizações de serviços a migrantes. Um dos resultados mais positivos foi o recrutamento 

de capelãs muçulmanas, sikh e hindus para os hospitais de Birmingham.

O projecto Immigrant fathers make community safer (Pais imigrantes tornam a comunidade 

mais segura) foi criado em 1997 no distrito de Nørrebro de Copenhaga, na Dinamarca. Para 

dar resposta aos confrontos violentos entre a polícia e os jovens da segunda geração de 

imigrantes, um grupo de 70 pais e o imã local levaram a cabo um diálogo com um grupo 

de rapazes sobre responsabilidade pessoal e comunitária. As autoridades locais e os 

voluntários da Cruz Vermelha apoiaram mais tarde estas actividades, que se expandiram 

para integrar também as raparigas da segunda geração e incluir aulas de dinamarquês e 

árabe. No fi nal, o projecto resultou numa relação de maior confi ança entre os pais, os jovens 

e as autoridades locais. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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 4.2. Funções de uma autoridade pública ou organização 
da sociedade civil

As plataformas terão de obter o apoio de fi guras públicas de modo a serem integradas 

no processo de tomada de decisão sobre a integração e nas competências interculturais 

de todos os intervenientes. São as políticas que criam o enquadramento que permite à 

sociedade civil estabelecer os necessários diálogos. As autoridades públicas podem 

incluir o diálogo no seu próprio trabalho e amplifi car o seu impacto através da ligação do 

mesmo a vários níveis e sectores. Contudo, aquelas que apresentam melhores condições 

para apoiar uma plataforma poderão não ter capacidade para assegurar a sua liderança 

ou organização. 

Graças aos princípios da subsidiariedade e da proximidade, as autoridades dos níveis mais 

baixos de governação estão mais próximas dos residentes, que as consideram particu-

larmente credíveis e bem posicionadas para a organização e liderança de plataformas. Um 

projecto urbano que envolva determinados grupos imigrantes, a comunidade imigrante, 

bairros locais e todo o município poderá benefi ciar de uma melhor coordenação através 

da criação de uma plataforma que se torne, ela própria, um claro sinal do empenho das 

várias comunidades.

Além disso, as plataformas podem surgir ainda como iniciativas da sociedade civil, entre 

organizações culturais, educativas e religiosas semelhantes. Por detrás da sua criação 

poderão estar também fundações, parceiros sociais ou outros actores do sector privado. 

As plataformas de diálogo são constituídas por quatro fases, nomeadamente acordo e 

preparação, diálogo e intercâmbio, refl exão e comunicação, e avaliação e acção. Durante 

estas fases, os líderes das autoridades públicas e da sociedade civil têm papéis diferentes 

a desempenhar.   

Acordo e preparação 

As autoridades locais, regionais, nacionais e europeias podem fi nanciar e incentivar o 

desenvolvimento de plataformas de diálogo através das prioridades e termos de referência 

estipulados nos seus convites à apresentação de propostas. Para esse fi m, poderá também 

ser criado um fundo específi co. Em alternativa, as autoridades podem ajudar na obtenção 

de fi nanciamento, estabelecendo ligações a outros possíveis doadores e gerindo as 

suas expectativas.  

O diálogo promovido pelas plataformas resulta de uma extensa preparação e debate entre 

parceiros e respectivos constituintes. Para proporcionar um maior volume de informações 

ao processo de defi nição de objectivos, as autoridades públicas podem apoiar uma missão 

exploratória para avaliar a situação corrente, as expectativas das várias partes interessadas e 

os métodos de diálogo necessários. Podem ainda fi nanciar ou ministrar acções de formação, 

estudos e sessões de informação sobre as condições de vida dos migrantes residentes e 
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sobre políticas relevantes do ponto de vista socioeconómico, da integração e das medidas de 

combate à discriminação. De igual modo, podem prestar ajudar na organização de reuniões 

entre parceiros de diálogo e as organizações, membros ou residentes que representam. As 

autoridades poderão ter de considerar adoptar medidas ou políticas de fi nanciamento que 

tenham em conta possíveis interpretações dos mecanismos de cooptação, em especial das 

organizações de comunidades migrantes.

A criação de uma plataforma de diálogo depende dos fundos que as autoridades públicas 

ou os líderes da sociedade civil consigam canalizar para a avaliação preparatória das suas 

necessidades e consulta à comunidade, para os trabalhos de secretaria e para a participação 

e formação dos seus membros.

Por exemplo, em Espanha, a Fundação Luis Vives disponibiliza assistência técnica 

especializada com vista a reforçar as capacidades das ONG, sobretudo das ONG 

de migrantes.

www.fundacionluisvives.org  

Diálogo e intercâmbio

O papel de «observador» é o papel menos activo que as autoridades públicas podem 

desempenhar, mas permite-lhes ouvir e aprender com os intercâmbios da plataforma. 

No entanto, podem ser chamadas a dar o seu parecer especializado numa determinada 

área política. Às autoridades públicas pode ser atribuído o papel mais formal de entidade 

organizadora. Este papel pode ser partilhado com a sociedade civil, fundações e parceiros 

sociais, que, muitas vezes, estão por detrás das plataformas de diálogo. A função de 

organização implica o desempenho do papel de anfi trião e a apresentação ou fecho 

dos trabalhos. As autoridades públicas podem ainda ser convidadas a participar mais 

activamente, como moderadoras. Neste caso, caber-lhes-á a responsabilidade de presidir à 

reunião e de coordenar a agenda com os parceiros. Poderão ter de assumir um compromisso 

mais forte se os elevados níveis de desconfi ança entre parceiros exigirem a mediação do 

diálogo. Por último, as autoridades públicas poderão participar directamente no diálogo, 

assumindo o papel de parceiro mais relevante e representativo na abordagem de questões 

transversais, sobretudo em resposta a eventos dramáticos do ponto de vista social 

ou político. 

As autoridades e os intervenientes da sociedade civil podem desempenhar vários papéis: 

o de mediador, promovendo uma troca de ideias aberta e respeitadora, o de organizador 

ou moderador, o de normal participante, o de consultor especializado ou o de 

observador interessado.

*

*
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Com o projecto dos eleitores migrantes, a Câmara Municipal de Dublim está a promover a 

integração dos migrantes através da sua participação política. Os jovens líderes imigrantes, 

sobretudo provenientes de grupos de recém-chegados, recebem formação, bem como 

material e recursos promocionais multilingues para organizarem sessões de inventivo ao 

voto nas suas comunidades.

www.Dublim.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm  

Em Espanha, a fundação pública Pluralismo y Convivencia funciona como uma plataforma 

de diálogo com representantes de várias comunidades religiosas minoritárias e apoia 

os projectos que estas desenvolvem nos domínios da integração cultural, educacional e 

social. Além disso, divulga informações sobre estas comunidades religiosas na sociedade 

espanhola, com o objectivo de combater estereótipos e preconceitos. 

www.pluralismoyconvivencia.es  

Refl exão e comunicação

O diálogo não termina com os intercâmbios. Constitui antes um processo contínuo de 

resposta e reconsideração, concordância e refutação, de semelhanças e diferenças, de 

protocolos e experiências, levado a cabo através de debates, reuniões bilaterais, estudos, 

reuniões de consulta, etc.

As funções de organização ou moderação poderão ser acompanhadas pelas de secretariado. 

Esta função facilita a comunicação e o funcionamento efi caz da plataforma. As funções de 

registo e conservação dos resultados da plataforma podem também facilitar o intercâmbio 

de informações. Nestes resultados, incluem-se textos como actas, regulamentos, registos 

e relatórios de avaliação. Existe ainda a possibilidade de ser produzida uma série de 

resultados orientados para o exterior, desde acordos-quadro sobre regras básicas de 

diálogo, a quadros de acção comum, orientações e códigos de conduta para organizações, 

prioridades políticas comuns, pareceres conjuntos, declarações, instrumentos, etc. Estes 

resultados são disponibilizados à sociedade em geral, que poderá basear-se neles para 

levar a cabo outros diálogos e para exercícios de participação.  

O apoio das autoridades públicas na divulgação dos resultados também pode ser 

fundamental para que uma plataforma de diálogo consiga chegar ao maior número possível 

de pessoas. O apoio ao desenvolvimento de uma estratégia de comunicação poderá 

conferir à plataforma de diálogo a capacidade de atrair a atenção da comunicação social 

e de estabelecer contactos com instituições educacionais, a sociedade civil e os actores 

políticos noutros Estados-Membros e ao nível europeu. As autoridades públicas podem 

monitorizar o processo de modo a garantir que a informação chegue aos muitos elementos 

que constituem uma sociedade, incluindo aos grupos vulneráveis. Além disso, podem 

fazer declarações de contextualização do diálogo e gerir as expectativas dos diferentes 

intervenientes e dos cidadãos em geral.
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Em 2008, o Conselho de Desenvolvimento da Câmara Municipal de Dublim lançou o projecto 

Towards Integration: A City Framework (Rumo à Integração: o Perfi l de uma Cidade), um novo 

quadro de cooperação entre o Estado, as autoridades locais, as empresas e os parceiros 

sociais. Através deste projecto, os participantes na plataforma são incentivados a promover o 

estabelecimento de parcerias para a implementação de uma política de integração. Exemplo 

disso é a revisão e adaptação das suas políticas e prioridades com base numa carta de 

compromissos constituída por 10 alíneas. A plataforma pretende ser um ponto de partida 

para a identifi cação das principais áreas problemáticas através da consulta às comunidades 

imigrantes, bem como actuar como ponto focal para os trabalhos em rede e de investigação 

e promover um diálogo anual da integração e fóruns de integração ao nível temático.  

www.Dublim.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf  

Avaliação e acção 

Na qualidade de organizadoras, moderadoras e, frequentemente, fi nanciadoras, as autoridades 

públicas poderão ser convidadas a avaliar as plataformas de diálogo. Esta avaliação é uma 

área problemática que os profi ssionais referenciaram para posterior discussão. Apesar de 

os parceiros poderem fazer uma avaliação positiva do diálogo, cada um deles pode acabar 

por retirar ensinamentos diferentes e obter perspectivas contraditórias de uma mesma troca 

de ideias, deixando provavelmente por resolver as questões sociais subjacentes. Enquanto 

avaliadores, as autoridades públicas terão de encontrar formas de medir os resultados das 

plataformas de diálogo. Terão de representar os interesses e os pontos de vista dos vários 

parceiros envolvidos através do recurso a vários instrumentos de avaliação qualitativa e 

quantitativa, tais como sondagens e entrevistas. Numa segunda fase, poderão ser aprovadas 

deliberações antes de quaisquer conclusões fi nais.

Em 2007/2008, o Ministério Federal austríaco do Interior e o Fundo Austríaco para a 

Integração organizaram uma «Plataforma para a Integração», apelando à participação dos 

membros do Governo, dos estados federais, das comunidades religiosas, das organizações 

de migrantes e de ONG especializadas. O plano de acção do Ministério do Interior deu 

mote a um debate de nível nacional que estabeleceu uma ligação entre as conclusões dos 

diversos peritos, as ideias dos cidadãos e as iniciativas das comunidades. O sítio web teve 

40 000 visitantes, 6 000 dos quais participaram numa campanha de informação itinerante 

em 20 cidades, que resultou na obtenção de mais de mil sugestões. As conclusões da 

Plataforma para a Integração, incluindo os relatórios dos peritos, serviram de base para o 

desenvolvimento de um plano de acção nacional no domínio da integração.

www.integration.at  

Por último, as autoridades públicas podem optar por transpor as conclusões do diálogo 

para medidas concretas a serem tomadas pelos vários parceiros envolvidos. As plataformas 

podem dar origem a novas plataformas de diálogo, campanhas de informação, petições, 

referendos, cursos, serviços públicos, manuais, festivais, projectos de voluntariado, brochuras, 
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documentos de investigação, livros, sítios web, projectos artísticos, etc. A implementação 

de quaisquer acordos sobre acções comuns estabelecidos no âmbito das plataformas de 

diálogo pode ser fi nanciada ou supervisionada pelas autoridades públicas ou por entidades 

terceiras. Estas podem ainda assegurar a continuidade das medidas a longo prazo através da 

criação de mecanismos de feedback com outros processos de diálogo ou integrando-a nos 

seus procedimentos de consulta. Desta forma, as autoridades públicas ajudam a consolidar 

o clima de cooperação e confi ança gerado pelo processo de diálogo.

As autoridades locais no Reino Unido dispõem de indicadores de desempenho em termos 

de boas práticas (Best Value Performance Indicators) que lhes permitem avaliar a qualidade e 

a evolução do seu próprio trabalho no que diz respeito à igualdade e à diversidade. O nível 

2 determina se as autoridades locais dispõem de plataformas de consulta e avaliação de 

desenvolvimentos capazes de reunir as várias entidades governamentais.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance   

O Institute for Public Service Value da empresa Accenture organisou oito «fóruns globais» 

(incluindo em Londres, Berlim, Paris e Madrid) que reuniram grupos focais constituídos 

por 60 a 85 representantes da população local. Os seus contributos permitiram elaborar 

um quadro de boas práticas de governação direccionado para os serviços públicos, 

presenteando os cidadãos com um modelo de participação que lhes permite cooperar 

com os seus representantes eleitos na modelação e direcção destes serviços. 

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf   

 Conclusões

1.  Uma plataforma de diálogo é um espaço cívico que permite dar início a uma troca de 

opiniões aberta e respeitadora entre imigrantes, entre residentes ou com as autoridades 

governamentais. O objectivo consiste em desenvolver uma compreensão e confi ança 

partilhadas no que diz respeito a um problema específi co e encontrar bases comuns para 

trabalharem em conjunto na sua resolução.

2.  A remoção de barreiras legais à participação cívica dos imigrantes cria oportunidades 

para o desenvolvimento de órgãos consultivos e da sociedade civil, que mais tarde 

serão participantes chave numa plataforma de diálogo. 

3.  Para avaliar a necessidade de uma plataforma numa determinada comunidade, esta é 

convidada a identifi car os principais problemas que a afectam, a revelar se pensa que 

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf


103Manual de Integração

as outras pessoas estão a par desses problemas e a expressar o seu grau de confi ança 

numa possível cooperação com outras pessoas para a resolução desses problemas.

4.  Defi nido o enfoque da plataforma, os participantes terão menos difi culdades em 

encontrar uma base comum se o problema tiver sido formulado em termos inclusivos 

que se apliquem a todos os residentes.

5.  Os membros de uma plataforma são considerados «representantes» quando são 

livremente eleitos e «participantes» quando são seleccionados pelo seu posicio-

namento e utilidade para a resolução de um determinado problema. Para que uma 

plataforma funcione como um espaço cívico credível aos olhos da comunidade, 

é necessário avaliar previamente o tipo de abordagem mais adequado: democrática 

ou técnica.

6.  As plataformas direccionadas para um determinado sector e para uma acção de 

curto prazo poderão não impor regras específi cas de adesão. Outras poderão 

submeter a adesão dos membros a requisitos de elegibilidade relacionados com 

relevância, efi cácia e uma composição equilibrada. Os critérios têm como objectivo 

incluir os intervenientes com maiores conhecimentos e impacto nos vários sectores 

da comunidade.

7.  Numa óptica de estabelecimento de parcerias, os responsáveis fi nanciam a participação 

de ONG e organizações voluntárias em troca dos seus conhecimentos e contactos. 

8.  Quando as decisões sobre a forma de implementação de uma plataforma 

(nomeadamente sobre a sua estrutura, local, calendarização e interpretação) são 

baseadas em princípios de inclusão activa, cada pequeno passo contribui para a criação 

de uma cultura de diálogo aberto e respeitador.

9.  A criação de uma plataforma de diálogo depende dos fundos que as autoridades 

públicas ou os líderes da sociedade civil consigam canalizar para a avaliação 

preparatória das suas necessidades e consulta à comunidade, para os trabalhos de 

secretaria e para a participação e formação dos seus membros.

10.  As autoridades e os intervenientes da sociedade civil podem desempenhar vários 

papéis: o de mediador, promovendo uma troca de ideias aberta e respeitadora, o de 

organizador ou moderador, o de normal participante, o de consultor especializado ou o 

de observador interessado.
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A nacionalidade é o vínculo jurídico entre uma pessoa e um Estado. Pressupõe que a 

pessoa e o Estados possuam determinados direitos e deveres relativamente uns aos 

outros. A nacionalidade pode ser adquirida por vários processos legais, incluindo a 

naturalização e o ius soli (território de nascimento do indivíduo). Apesar de existirem 

actualmente vários tipos de cidadania, o conceito básico está relacionado com o 

exercício dos direitos e deveres que decorrem do facto de se ser membro de uma 

comunidade democrática liberal (como nacional, cidadão comunitário, residente 

local, interveniente económico, social e cultural, etc.). O exercício de uma cidadania 

activa unifi ca as múltiplas identidades dos seus membros e permite-lhes contribuir 

para a vida económica, social, cultural, cívica e política das sociedades. 

O presente capítulo debruça-se sobre as estratégias duais de promoção da integração 

dos imigrantes através da aquisição da nacionalidade. Ao centrarmos nos cidadãos a 

abordagem à questão da integração, estamos a abrir várias possibilidades de aquisição 

da nacionalidade através do exercício da cidadania. Alguns obstáculos legais e políticos 

que involuntariamente impedem ou desencorajam os imigrantes de pedir a nacionalidade 

podem ser eliminados, resultando numa maior abertura da sociedade em geral e numa 

taxa de aquisição mais elevada por parte dos imigrantes. Os procedimentos administrativos 

tendentes a facilitar o processo de aquisição da nacionalidade podem ser melhorados, 

contribuindo para a prestação de melhores serviços aos novos cidadãos e para uma maior 

efi ciência na implementação de medidas como as avaliações linguísticas. Um dos elementos 

de facilitação considerado prioritário em vários Estados-Membros foi a promoção do 

envolvimento da sociedade em geral, por exemplo através de cerimónias de naturalização. 

A promoção do exercício de uma cidadania activa por parte de novos e antigos cidadãos 

permite-lhes moldar o futuro partilhado de uma sociedade diversifi cada. 

A aquisição da nacionalidade e, consequentemente, da cidadania comunitária, são exclusi-

vamente reguladas pelas leis e políticas dos Estados-Membros. Contudo, a questão da 

cidadania foi referida em várias sessões do Conselho Europeu e reuniões ministeriais, bem 

como em comunicações da Comissão Europeia. Além disso, vários processos que chegaram 

ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias também estavam relacionados com as 

leis da nacionalidade dos Estados-Membros.

Em 1999, o Conselho Europeu de Tampere subscreveu o objectivo que consiste em 

oferecer aos residentes nacionais de países terceiros detentores de autorizações de 

residência prolongada a possibilidade de obterem a nacionalidade do Estado-Membro em 

que residem.

De acordo com a Agenda Comum para a Integração, de 2005, a implementação do princípio 

básico comum n.º 9 (participação de imigrantes no processo democrático) é reforçada 

ao nível nacional através da elaboração de programas nacionais de preparação para a 

cidadania e de naturalização.
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 Em 2007, realizou-se em Potsdam uma reunião informal de ministros da UE responsáveis pela 

integração que apelou à cooperação dos Estados-Membros na exploração e clarifi cação dos 

vários conceitos e abordagens à noção de participação e dos vários conceitos de cidadania em 

discussão, tendo em conta o acervo comunitário relacionado com a integração dos imigrantes 

e com os sistemas constitucionais e legais dos Estados-Membros e as trocas de opiniões e 

experiências sobre os sistemas de naturalização aplicados nos Estados-Membros. 

 5.1. Conceitos e interesses múltiplos no futuro partilhado 
de uma sociedade diversificada

Os termos «nacionalidade» e «cidadania» são utilizados indistintamente no dia-a-dia. Além 

disso, em alguns idiomas europeus, os dois conceitos são difíceis de dissociar. 

A Convenção Europeia sobre a Nacionalidade foi assinada em Estrasburgo em 6 de Novembro 

de 1997 e entrou em vigor em 1 de Março de 2000. Esta abrangente convenção do Conselho 

da Europa incorpora os princípios e regras essenciais que se aplicam a todos os aspectos 

da nacionalidade, tais como a prevenção dos casos de apatridia, a não discriminação e o 

respeito dos direitos das pessoas com residência habitual nos territórios em causa. Até à 

data, a convenção foi assinada por 18 Estados-Membros da UE e ratifi cada por 11. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG   

Na Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, o termo «nacionalidade» designa «o vínculo 

jurídico entre um indivíduo e um Estado, não indicando, contudo, a origem étnica desse 

indivíduo». Este vínculo defi ne os direitos (políticos, económicos, sociais, culturais, etc.) e 

deveres reservados aos nacionais de um Estado. A «Pluralidade de nacionalidades» designa 

a posse simultânea, por um mesmo indivíduo, de duas ou mais nacionalidades. O artigo 15.º 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) estabelece que todo o indivíduo 

tem direito a ter uma nacionalidade, da qual não pode ser arbitrariamente privado por 

um Estado. De igual modo, qualquer indivíduo tem o direito de mudar de nacionalidade 

através da renúncia a uma e/ou da aquisição de outra. A naturalização é um processo legal 

que permite aos cidadãos não nacionais adquirir a nacionalidade de um Estado. 

A «cidadania» respeita ao exercício dos direitos e deveres reservados àqueles que são ou 

se tornam membros de uma determinada entidade (Estado, região, cidade, associação 

profi ssional, partido político, movimento social e organização religiosa). Está mais próximo 

de uma fi losofi a política do que de um conceito jurídico. A entidade em questão adapta e 

fl exibiliza as suas regras de admissão de modo a incentivar a entrada de novos membros e 

fornece-lhes as condições que lhes permitirão ter uma participação activa.

Os novos membros, provenientes de várias comunidades, comprometem-se também a 

desempenhar um papel no futuro da nova comunidade e a aproveitar as oportunidades 

de participarem activamente como membros de pleno direito. Os membros mais antigos 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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devem dar as boas-vindas aos novos membros, tratando-os como iguais e envolvendo-os 

na prossecução de um futuro partilhado da entidade em causa. A «cidadania nacional», o 

vínculo tradicional entre o conceito jurídico e a fi losofi a política, pode ser defi nida como a 

posse e exercício de direitos e deveres reservados aos cidadãos nacionais.

Apesar de tudo, os conceitos de «cidadania» e «nacionalidade» também foram dissociados 

e dotados de vários signifi cados nas políticas contemporâneas. Foram criadas novas formas 

jurídicas de cidadania supranacional e subnacional através da cooperação europeia e 

internacional. As oportunidades e condições de participação nestas formas de cidadania 

são regularmente monitorizadas a nível internacional.

A cooperação europeia na área da integração está na origem do conceito de «cidadania civil», 

cujo objectivo consiste em promover a solidariedade e um sentimento de pertença entre 

os nacionais, os cidadãos da UE e os nacionais de países terceiros com residência legal no 

território. A extensão do período de residência tem infl uência nos direitos e deveres atribuídos 

pelo Estado a estes nacionais de países terceiros com residência legal no seu território.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:PT:HTML  

A «cidadania da União Europeia» é atribuída com base na detenção da nacionalidade de um 

Estado-Membro da UE. Os cidadãos da União Europeia residentes em qualquer território 

da União partilham os mesmos direitos fundamentais e as mesmas responsabilidades. Por 

exemplo, gozam de liberdade de circulação e de residência em qualquer outro Estado- 

-Membro da UE, têm o direito de viver com as suas famílias e o direito de votar e de concorrer 

às eleições autárquicas e do Parlamento Europeu no país de residência.

Desde 1974, a dimensão subjectiva da cidadania da UE tem sido regularmente monitorizada 

no Eurobarómetro Standard em termos de sentimento de pertença dos cidadãos da União, 

das suas percepções das principais problemáticas políticas, do apoio à entrada de novos 

membros, da imagem da União Europeia e da confi ança nas suas instituições. Encontram-se 

também disponíveis informações sobre o exercício dos direitos de cidadania da UE.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Além disso, foram desenvolvidas novas formas não jurídicas de cidadania em torno do 

exercício activo dos direitos e da assunção de obrigações em comunidades que actuam 

acima e abaixo do nível nacional.

A cidadania activa foi avaliada pela Comissão Europeia em termos de participação na vida 

política, na sociedade civil, na vida da comunidade e relativamente à partilha dos valores 

necessários a uma cidadania activa (nomeadamente, direitos humanos, democracia, 

compreensão intercultural).

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Abertura de novos percursos de cidadania 

Quando os imigrantes de primeira geração criam raízes no país de residência, escolhem 

tomar parte em várias formas de cidadania. Os Estados, as regiões, as autarquias locais, 

os empregadores e as instituições de ensino, todos eles têm um papel a desempenhar na 

abertura e promoção de percursos de cidadania que levem à aquisição da nacionalidade. Esta 

abordagem à integração centrada nos cidadãos baseia-se na implementação de medidas 

de eliminação de obstáculos à participação dos mesmos e de apoio às organizações que 

promovem novas formas de cidadania acessíveis aos residentes imigrantes e nativos. Estas 

medidas abarcam a educação para a cidadania nas escolas, o ensino comunitário, o direito 

de voto num determinado círculo ou autarquia local e os programas de sensibilização e co- 

-desenvolvimento com os países de origem. Os percursos que promovem uma participação 

activa e voluntária podem ser:

viáveis (com poucas barreiras à admissão e participação);• 

variados (tendo em conta as capacidades e aspirações dos próprios imigrantes);• 

acessíveis a todos os residentes (promovendo uma interacção frequente e a igualdade • 

de tratamento);

bem organizados (em consonância com as normas de qualidade aplicáveis a uma • 

cidadania activa e à aprendizagem ao longo da vida).

Interesses dos cidadãos e futuros cidadãos 

Os imigrantes que pretendem permanecer no país de residência têm todo o interesse em 

adquirir a nova nacionalidade e todo o conjunto de direitos e responsabilidades que esta 

implica, incluindo o direito de acesso ao emprego em muitos serviços do sector público e 

o direito à livre circulação, usufruindo ainda de todos os direitos que lhes são formalmente 

concedidos pelo sistema democrático. Um inquérito transfronteiras realizado a ONG que 

prestam apoio a candidatos a naturalização identifi cou outros incentivos que se revelaram 

dependentes do contexto nacional: garantia do direito de residência, concessão de direitos 

sociais iguais e eliminação das barreiras administrativas.

Um candidato poderá ou não encarar o processo de naturalização como objectivo último 

da sua integração. A aquisição do estatuto jurídico de cidadão nacional não garante ao 

imigrante qualquer protecção contra a exclusão ou discriminação com base na sua origem 

étnica, religiosa ou nacional. Estes casos podem, contudo, ser atenuados através de uma 

maior participação política e de acções de combate à discriminação.

Os imigrantes que traçam o seu futuro num determinado país têm todo o interesse em 

estabelecer nele a sua residência permanente como membros de pleno direito da população 

desse país.

As questões relacionadas com a nacionalidade e a cidadania estão a ser alvo de maior atenção 

por parte dos círculos políticos e da sociedade civil. A migração e a integração poderão funcionar 

como elos de ligação entre vários níveis de identidade. A identidade local assume um carácter 

mais internacional e as histórias nacionais começam a ser encaradas como histórias universais 
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e mais relevantes num mundo interligado. Os vários níveis de identidade assumem uma maior 

complementaridade, por exemplo, um residente em Cardife poderá sentir se simultaneamente 

galês, britânico, europeu, cidadão da Commonwealth e cidadão do mundo.  

Apesar de ser possível alterar legalmente a nacionalidade, as identidades evoluem e tornam-

-se mais dinâmicas através de uma cidadania activa. As sociedades de acolhimento têm 

todo o interesse em incentivar os imigrantes a adquirir a nacionalidade, tendo em vista a 

modelação conjunta de um futuro comum numa sociedade marcada pela diversidade. 

Os interesses dos cidadãos e futuros cidadãos são frequentemente convergentes quando 

se trata da nova geração. Os fi lhos e netos dos imigrantes, nascidos e educados no país 

como fi lhos de cidadãos nacionais, constituem parte substancial da população de muitos 

países com um historial de imigração. Os chamados imigrantes de segunda e terceira 

gerações consideram frequentemente o seu país de nascimento uma parte importante da 

sua identidade, não reconhecendo outro país como seu. 

Interesses do país de imigração 

Do ponto de vista democrático, social e económico, o Estado tem interesse em facilitar a 

aquisição da nacionalidade por parte dos cidadãos não nacionais que residem no país há 

muito tempo, sobretudo no que respeita às crianças já nascidas no país. 

A aquisição da nacionalidade evita o aparecimento de défi ces democráticos a longo prazo, 

resultantes da exclusão dos nacionais de países terceiros dos processos democráticos dos seus 

próprios países de origem e de muitos Estados-Membros da UE. Os países de origem não podem 

intervir nas políticas dos países de residência em defesa dos seus cidadãos se estes já forem 

residentes de longa duração no estrangeiro ou se já abandonaram o país há algumas gerações. 

Neste caso, aplica-se o princípio do enfranchisement, que confere aos cidadãos que se encontram 

sujeitos às leis de um determinado país o direito de participar na feitura das mesmas. 

Os défi ces de integração a longo prazo nos domínios social e económico podem ser 

compensados pela aquisição da nacionalidade e pelo exercício de uma cidadania activa. Além 

das muitas vantagens concretas ligadas à aquisição da nacionalidade, estudos comparativos 

revelaram ainda a existência de um «prémio de cidadania». Com efeito, os empregadores 

preferem contratar residentes com a nacionalidade do país em detrimento dos cidadãos 

com nacionalidade de países terceiros. Os requisitos de emprego do sector público também 

manifestam uma preferência similar por cidadãos nacionais. A vantagem da cidadania reside, 

portanto, na existência de um melhor retorno do investimento, exponenciado pelo maior 

número de oportunidades de participação e pela maior abertura da sociedade de acolhimento 

aos cidadãos naturalizados.

A eliminação destas barreiras ao emprego é um dos resultados mais importantes da 

aquisição da cidadania do país de residência. Alguns inquéritos longitudinais revelam que, 

nos anos que se seguiram à sua naturalização, os novos cidadãos (sobretudo os antigos 
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nacionais de países terceiros) passaram a usufruir de uma maior mobilidade profi ssional, 

acompanhada por um rápido aumento salarial que os colocou a par da média salarial 

nacional. As vantagens da naturalização podem diferir signifi cativamente, dependendo 

de certos factores estruturais (a importância que o Estado e a sociedade de acolhimento 

atribuem à cidadania nacional) e de factores pessoais (como a idade). A aquisição da 

nacionalidade constitui, em si mesma, um instrumento adicional de promoção da 

igualdade de oportunidades, alargando o âmbito da legislação nacional e comunitária de 

antidiscriminação de modo a abarcar os cidadãos de países terceiros com residência 

permanente no país de acolhimento. 

Os países de imigração têm todo o interesse em assegurar a plena inclusão socioeconómica 

e política dos seus residentes através do reconhecimento da cidadania plena. 

Aumento das taxas de naturalização

O facto de a população de imigrantes estabelecida na Europa ter vindo a aumentar ao longo 

dos últimos 25 anos signifi ca que os critérios de elegibilidade para a aquisição da nacionalidade 

da UE estão mais acessíveis. As taxas de aquisição têm vindo a aumentar na maioria dos países, 

mas apresentam fl utuações e divergências em toda a União. De 1996 a 2005, mantiveram-se 

relativamente estáticas em países como Espanha e Itália, embora tenham apresentado 

fl utuações signifi cativas de ano para ano na Dinamarca e na Hungria. Em certos países, como a 

Finlândia e o Reino Unido, as taxas foram aumentando ao longo do tempo. Noutros países, como 

a Áustria e a Bélgica, as mesmas taxas atingiram um pico para depois caírem acentuadamente. 

Nos Países Baixos, as taxas apresentaram um declínio, também por vezes acentuado. 

Apesar do aumento generalizado do número de novos cidadãos, as taxas continuam 

reduzidas em toda a UE, sobretudo quando comparadas com as de outros países 

tradicionalmente associados à imigração, como a Austrália e o Canadá, que salientam a 

importância da aquisição da nacionalidade para os grupos imigrantes. Por exemplo, em 

2006, por cada 1 000 residentes estrangeiros na EU-27, apenas foram concedidos 25 títulos 

de cidadania. Apenas uma pequena parte dos cidadãos não nacionais elegíveis para a 

aquisição da nacionalidade pede de facto o estatuto de cidadão nacional. Os restantes 

continuam como «cidadãos cívicos» durante o resto das suas vidas no país, seja por opção, 

por força das circunstâncias ou por complicações surgidas no processo de naturalização. 

São muitas as explicações avançadas para a existência de taxas de aquisição de nacionalidade 

tão baixas e diferentes na União Europeia. Uma delas tem a ver com o facto de os incentivos 

à aquisição da nacionalidade serem inferiores para os residentes de longa duração e para os 

cidadãos comunitários que vivem noutro Estado-Membro da UE. De facto, os residentes de 

longa duração benefi ciam de uma relativa segurança de residência e, no que diz respeito 

ao emprego, à educação, aos cuidados de saúde e à participação em eleições autárquicas, 

benefi ciam também do mesmo tratamento que os cidadãos nacionais. Muitos outros 

aspectos das políticas e procedimentos referentes à nacionalidade têm impacto nas suas 

oportunidades de integração e posterior participação como cidadãos nacionais.
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A taxas persistentemente reduzidas de aquisição da nacionalidade podem ser aumentadas 

através da eliminação de certos aspectos da lei da nacionalidade, os quais actuam involun-

tariamente como desincentivos, criando obstáculos significativos à apresentação de 

pedidos de nacionalidade pela população não nacional estabelecida no país. 

Os mapas comunitários de políticas nacionais sobre a aquisição da nacionalidade, bem 

como as suas relações com a questão da migração, podem ser consultados em:

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries (Aquisição 

e perda da nacionalidade: políticas e tendências em 15 países europeus), elaborado pelo 

projecto NATAC.

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498  

Citizenship policies in the new Europe (Políticas de cidadania na nova Europa), elaborado pelo 

projecto CPNEU.

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

 5.2. A aquisição da nacionalidade

Requisitos de residência acessíveis aos recém-chegados 

Para serem elegíveis para naturalização, os indivíduos têm de cumprir dois requisitos 

fundamentais: ter residência legal e habitual no território em causa e satisfazer a condição 

do período de residência mínimo. A Convenção Europeia sobre a Nacionalidade estabelece 

um período máximo de residência de 10 anos. Este período contraria as prioridades estatais 

em termos de medidas de facilitação da integração dos imigrantes. No que diz respeito 

à naturalização, de acordo com o relatório explicativo da Convenção Europeia sobre a 

Nacionalidade, a facilitação pode incluir uma redução do período de residência exigido, 

requisitos linguísticos menos rigorosos, uma simplifi cação dos procedimento e uma 

redução das taxas processuais.

Para muitos imigrantes de primeira geração, não são necessários muitos anos de residência 

num país para estabelecerem com ele um vínculo genuíno e efectivo e para fi carem a 

conhecê-lo na prática. Podem satisfazer as condições de admissão e querer usufruir dos 

direitos associados à cidadania nacional, bem como assumir os deveres também dela 

decorrentes. Em vários países, os imigrantes tornam-se elegíveis para naturalização 

sensivelmente na mesma altura em que se tornam elegíveis para serem considerados 

residentes de longa duração, em conformidade com a directiva comunitária. Nesta altura, 

têm portanto a possibilidade de optar entre tornarem-se cidadãos nacionais de pleno 

direito ou «cidadãos cívicos».
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Os critérios de elegibilidade para naturalização devem ter em conta o facto de certos recém-

-chegados poderem cumprir todas as condições e desejarem tornar-se cidadãos nacionais 

após alguns anos de residência.

Como previsto, as reformas do Código belga sobre a Nacionalidade, introduzidas em 1984, 1991 

e 2000, foram fundamentais para facilitar a integração dos cidadãos não nacionais através da 

aquisição da nacionalidade. A reforma de 2000 reduziu o período de residência legal, para o 

processo parlamentar discricionário, de cinco para três anos no que se refere aos imigrantes 

de primeira geração. Esta reforma facilitou também a aquisição do direito incondicional à 

nacionalidade por declaração após sete anos. No espaço de 10 anos, a proporção da população 

imigrante sem nacionalidade belga caiu de dois terços em 1995 para cerca de metade. Desde 

2003, as taxas de aquisição caíram e permaneceram estabilizadas nos níveis de 1997. 

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519  

Integrada numa nova estratégia de migração mais abrangente, a reforma de 1999/2000 da 

lei alemã da cidadania reconheceu que a aquisição da nacionalidade era um objectivo do 

estatuto da Alemanha de país de imigração. A redução do requisito de residência de 15 para 

oito anos aumentou signifi cativamente o número de pedidos de aquisição da cidadania alemã. 

Actualmente, o número de naturalizações continua a ser mais elevado do que até 1998.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html  

Maior facilitação para grupos específi cos

O mais curto período de residência exigido aplica-se aos grupos de primeira geração com 

vínculos genuínos e efectivos com o Estado, identifi cados na Convenção Europeia sobre 

a Nacionalidade. Por exemplo, são muitos os instrumentos legais internacionais que 

determinam os vínculos com base nas necessidades de protecção do indivíduo. Este é o 

caso dos refugiados reconhecidos, das pessoas apátridas e das crianças apátridas nascidas 

no território. O artigo 34.º da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados estabelece 

que os estados contratantes devem facilitar, na medida do possível, a naturalização dos 

refugiados, apressando o processo de naturalização e diminuindo, na medida do possível, 

as taxas e encargos desse processo.

São muitos os Estados-Membros da UE que facilitam o processo de naturalização de 

refugiados e pessoas apátridas. Após a reforma efectuada em 2000, o direito belga reduziu 

para dois anos o período de residência exigido a estes grupos. No Luxemburgo e na Irlanda, 

por exemplo, os processos de naturalização satisfazem os critérios de protecção internacional 

ao isentar os refugiados do cumprimento de vários requisitos concretos, tais como o domínio 

da língua.

Na sua Lei de 2002, que alterou a Lei da Cidadania, a Eslovénia cumpriu as obrigações 

jurídicas internacionais ao facilitar a naturalização de refugiados reconhecidos e de 

pessoas apátridas, entre outras. Esta reforma reduziu o recurso ao processo excepcional de 

regularização, substituindo o claramente pelo método de facilitação.
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Muitas vezes, os países concedem aos cônjuges ou companheiros de facto de cidadãos 

nacionais um estatuto independente na lei da nacionalidade. Esta abordagem sensível às 

questões de género assegura a igualdade entre homens e mulheres e a unidade familiar no 

que diz respeito à nacionalidade.

Os cônjuges de cidadãos nacionais podem candidatar-se após um ano de residência 

e casamento em Espanha ou após seis meses em Itália, na condição de o cônjuge já 

ser residente. Em países como a Bélgica e Portugal, este direito aplica-se também aos 

companheiros ou co habitantes de cidadãos nacionais. 

Alguns países continuam a facilitar a naturalização de certos grupos étnicos ou nacionais 

«preferenciais», com base na existência de vínculos históricos com os seus países. A 

nacionalidade ou origem étnica de um imigrante pode, em certos casos, ser indicativa 

de vínculos genuínos e efectivos (nomeadamente, domínio da língua e laços familiares). 

No entanto, com a globalização dos fl uxos de imigração, as populações de imigrantes em 

muitos países europeus têm vindo a diversifi car-se cada vez mais em termos de origens 

étnicas e nacionalidade. A integração destas novas populações pode ser facilitada através 

da abertura do processo preferencial aos imigrantes de todas as nacionalidades e origens 

étnicas que satisfazem as condições aplicáveis.

No período de 1996 a 2005, as taxas de naturalização em Portugal posicionaram se entre as 

mais baixas da OCDE, englobando cerca de 0,5 % da população nascida no estrangeiro. Os 

muitos imigrantes provenientes da Moldávia, da Roménia e da China diversifi caram os seus 

fl uxos de imigração tradicionalmente ligados ao passado pós colonial de Portugal. Com efeito, 

a população ucraniana é agora um dos maiores grupos de imigrantes do país. Na nova Lei da 

Nacionalidade, de 17 de Abril de 2006, Portugal procurou combater os factores conducentes à 

exclusão social, reduzir a complexidade dos procedimentos de aquisição da nacionalidade e 

promover a integração em consonância com o seu novo estatuto de país de imigração. O período 

de residência mais curto outrora aplicado apenas aos nacionais de países lusófonos (seis anos) 

é agora aplicado a todos os imigrantes de primeira geração com conhecimentos sufi cientes da 

língua portuguesa e sem cadastro criminal. O sucesso desta lei deveu-se em grande parte ao 

acordo celebrado entre os principais partidos políticos de não politizar a questão da cidadania. 

Este consenso permitiu que a lei fosse aprovada por unanimidade no Parlamento.  

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade  

Uma abordagem direccionada para as novas gerações

Para cumprirem os seus objectivos de integração estabelecidos na lei da nacionalidade, 

muitos Estados-Membros orientaram as suas iniciativas para as novas gerações. 

A aplicação do princípio ius soli aos descendentes de imigrantes signifi ca que o nascimento 

passa a ser critério sufi ciente de elegibilidade para a nacionalidade. O «prémio de cidadania» 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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sugere que as vantagens de adquirir a nacionalidade são maiores para as gerações mais 

jovens. Quanto mais jovem for o cidadão, maior retorno terá do seu investimento, uma 

vez que poderá acumular benefícios ao longo da vida em termos de desenvolvimento 

pessoal e profi ssional. Em contrapartida, quanto mais tempo uma criança esperar para se 

tornar cidadã de pleno direito, maiores probabilidades terá de, numa fase crucial do seu 

desenvolvimento, se encontrar numa posição de desvantagem como cidadã não nacional 

que difi cilmente poderá ser compensada no futuro. 

Em países tradicionalmente ligados à imigração, como o Canadá ou os Estados Unidos, a 

segunda geração de imigrantes tem direito automático à nacionalidade por nascimento. 

Entre as práticas identifi cadas nos Estados-Membros da UE, encontra se um direito 

semelhante que pode ser exercido apenas pela terceira geração, pela segunda geração 

algum tempo após o seu nascimento e/ou apenas pelos fi lhos de residentes legais.

Com a aplicação do princípio ius soli aos descendentes da primeira geração, a lei garante os 

mesmos direitos a todas as crianças nascidas no país e proporciona-lhes um melhor ponto 

de partida para triunfarem na escola e na carreira profissional.

A Irlanda permite que os fi lhos dos imigrantes nascidos no país se tornem cidadãos 

irlandeses por nascimento na condição de os seus pais terem sido residentes legais durante 

três dos últimos quatro anos. Em países como a Bélgica, Portugal e o Reino Unido são 

aplicadas normas semelhantes com base no estatuto parental. Na Bélgica, Irlanda, Países 

Baixos, Portugal e, desde 1 de Janeiro de 2009, também no Luxemburgo, todas as crianças 

de terceira geração se tornam automaticamente cidadãs nacionais assim que nascem.

A situação da integração da «Geração 1,5» também está a ser levada em conta em várias 

reformas das leis da nacionalidade. Esta geração é constituída pelos fi lhos biológicos 

ou adoptivos dos imigrantes, que chegam ao país de acolhimento com autorizações 

de reagrupamento familiar. Uma das razões que justifi cam o direito à nacionalidade é a 

unidade familiar. Estas crianças tornam-se automaticamente cidadãs quando os seus pais 

são naturalizados. Outra razão é a socialização. Podem tornar-se cidadãs nacionais por 

direito próprio após alguns anos a frequentar o sistema educativo. Na maioria das vezes, 

são os pais que efectuam o pedido em nome das crianças, mas estas também têm o direito 

de ser ouvidas em decisões de nacionalidade que lhes digam respeito, em conformidade 

com o artigo 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Na Suécia, após cinco anos de residência, os fi lhos menores de imigrantes adquirem a 

nacionalidade sueca mediante uma simples notifi cação por parte dos pais. A partir dos 12 

anos, nos países nórdicos, e dos 14 anos, na Áustria, os fi lhos dos imigrantes adquirem o 

direito de expressar os seus pontos de vista ou de apresentar, eles mesmos, um pedido 

de naturalização.
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Os rendimentos como requisito da cidadania nacional

Tendo em conta que os candidatos não nacionais ainda não benefi ciam das vantagens da 

cidadania que poderiam resultar num aumento dos seus salários, a sua situação económica 

ou as elevadas taxas que têm de suportar podem tornar-se obstáculos involuntários 

à sua entrada no mercado de trabalho, em vez de promoverem a sua empregabilidade. 

Vale a pena considerar o facto de os rendimentos terem sido eliminados como requisito 

de atribuição do direito à plena cidadania nacional e ao direito de voto. Uma vez que 

muitos candidatos são residentes de longa duração que já desfrutam do mesmo acesso 

que os cidadãos nacionais aos serviços de assistência e protecção social, a aquisição da 

nacionalidade poderá ser mais uma questão de acesso à participação democrática do que 

de acesso às prestações sociais, incluindo de desemprego.  

A consideração dos meios de subsistência e as taxas podem ser avaliadas quanto à sua eficácia 

para a integração económica e quanto às suas implicações para a governação democrática. 

A avaliação dos «meios de subsistência» foi removida dos processos de naturalização 

na Suécia, em 1976, nos Países Baixos, em 1977, na Bélgica, em 2000, e em Portugal, em 

2006. Além disso, em Portugal, qualquer registo ou declaração referentes à questão da 

nacionalidade, bem como qualquer pedido de certidão são concedidos sem encargos a 

todos aqueles cujos rendimentos sejam iguais ou inferiores ao salário mínimo nacional.

O processo de naturalização é gratuito em países como a Bélgica, Espanha, França e 

Luxemburgo. Um decreto do Governo estónio, de 6 de Fevereiro de 2006, elevou para 100 % 

o reembolso de todos os custos de formação linguística para efeitos de naturalização. 

Obrigação de renunciar à nacionalidade de origem

A ideia de nacionalidade múltipla tende a suscitar dois conjuntos de questões nacionais. O 

primeiro diz respeito à relação entre os Estados envolvidos. Ao permitir a um candidato à 

naturalização manter a sua nacionalidade de origem, poder-se-ão criar confl itos entre Estados 

em áreas como o serviço militar voluntário ou obrigatório e a fi scalidade. O segundo diz 

respeito à relação de um Estado com os seus cidadãos nacionais. Colocam-se aqui questões 

de lealdade (De que forma expressam os cidadãos a sua lealdade ao Estado?), residência no 

estrangeiro (Os cidadãos que saem do país mantêm vínculos efectivos e devem dispor dos 

mesmos direitos, por exemplo, em termos de protecção consular?) e infl uências culturais 

(Espera-se daqueles que adquirem a nacionalidade do seu país de residência que adoptem 

uma cultura específi ca defi nida pelo Estado, abandonando a sua cultura de origem?).

Apesar destas problemáticas de longa data, a nacionalidade múltipla acabou por tornar-se 

numa realidade legal. A partir de fi nais do século XX, muitos países europeus começaram a 

eliminar os obstáculos legais à nacionalidade múltipla que eles próprios tinham introduzido 

no início e em meados do século. Certos Estados-Membros mudaram a sua atitude em relação 

à dupla nacionalidade pelo facto de os seus próprios cidadãos se terem deslocado para outros 

*



117Manual de Integração

países e terem desenvolvido ligações ao nível global, de as suas populações de imigrantes 

terem crescido e se terem tornado mais estáveis e de as suas leis sobre a nacionalidade terem 

estabelecido o princípio ius solis. Muitos países toleram a nacionalidade múltipla de jure ou 

de facto quando se trata dos seus próprios cidadãos nacionais, dos novos cidadãos e dos 

seus fi lhos. Outros apenas aceitam a nacionalidade múltipla no caso de certos grupos ou em 

determinadas circunstâncias. Esta situação acaba por levantar questões ao nível nacional 

quanto à consistência da aplicação da nacionalidade múltipla.  

A nacionalidade múltipla também se tornou numa realidade demográfi ca, uma vez que 

o sentimento de tolerância que com ela surgiu aumentou o número de cidadãos com 

dupla nacionalidade. Os nacionais de Estados-Membros migram e casam com nacionais 

de outros países. Além disso, entre 1996 e 2005, a eliminação da obrigação de renunciar à 

nacionalidade de origem aumentou as taxas de naturalização dos não nacionais na maioria 

dos Estados-Membros. 

Muitas vezes, a naturalização em países que aceitam a nacionalidade múltipla está mais 

relacionada com os vínculos pessoais ou pragmáticos que os recém-chegados continuam a 

manter com os seus países de origem, do que com a situação de integração nos seus países 

de residência. Os imigrantes que residem num país que aceita a nacionalidade múltipla têm 

a possibilidade de naturalizar se sem prejudicar a sua família alargada ou os vínculos sociais 

que mantêm fora do país. Aqueles que têm a possibilidade de manter a sua nacionalidade 

de origem conservam importantes direitos de mobilidade e não têm de enfrentar a emissão 

de novos (e por vezes dispendiosos) vistos nem restrições de viagem. Com efeito, os grupos 

com mais probabilidades de optar pela nacionalidade múltipla, quando possível, são aqueles 

que detêm maior capital humano como é o caso, por exemplo, dos empresários imigrantes 

com actividades na área do co desenvolvimento. O desejo de manter a nacionalidade de 

origem poderá ainda depender do país de nascimento. Por exemplo, em muitos países dos 

Balcãs, do Norte de África e do Médio Oriente, a renúncia à nacionalidade é proibida ou 

implica encargos elevados e a perda do direito de herança e propriedade. 

Tendo em conta esta tendência para uma maior tolerância, os Estados estão a tentar dar 

resposta às suas preocupações habituais através de outros instrumentos políticos. As 

orientações legais recentemente desenvolvidas ao nível internacional eliminaram os 

receios de possíveis confl itos entre Estados, concedendo prioridade ao país de residência. 

As questões relativas à lealdade numa democracia liberal, aos direitos dos novos e antigos 

cidadãos que optam por emigrar e às infl uências culturais podem ser abordadas através da 

promoção da educação para a cidadania e de uma maior interacção entre cidadãos com e 

sem nacionalidade múltipla.

Uma das vantagens da tendência jurídica e demográfica para a aceitação da nacionalidade 

múltipla prende-se com o aumento das taxas de naturalização em muitos Estados-Membros. 

Nestes países, a opção de um imigrante pela naturalização não tem efeitos negativos sobre 

a sua família nem sobre os seus vínculos sociais e económicos. 
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Do Chipre a França e da Hungria à Eslováquia, são muitos os países que não obrigam os 

cidadãos que pretendem naturalizar-se a renunciar à sua nacionalidade de origem. Na 

Bélgica, em França, na Irlanda, em Portugal e no Reino Unido, os fi lhos dos imigrantes de 

primeira geração nascidos no seu território podem adquirir dupla nacionalidade.

Em 2003, os partidos políticos fi nlandeses concordaram que a aceitação da nacionalidade 

múltipla garantiria a competitividade do país e a sua ligação à esfera internacional, tendo 

ainda efeitos positivos nas novas comunidades imigrantes da Finlândia. Além disso, permitir- 

-lhes-ia seguir a tendência geral verifi cada nos restantes Estados-Membros (incluindo 

a aceitação da Suécia, em 2001). A reforma duplicou o interesse na cidadania fi nlandesa, 

conferindo ao país a taxa de naturalização mais favorável da UE em 2004 (6,4 %).  

www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652  

Na lei de 28 de Outubro de 2008, o Luxemburgo estabeleceu como objectivo adaptar a lei 

da nacionalidade às mudanças verifi cadas na sua sociedade e consolidar a integração dos 

estrangeiros que decidiram estabelecer-se defi nitivamente no país. Ao adquirir nacionalidade 

múltipla, um estrangeiro revela uma ligação ao Luxemburgo e a vontade de se integrar no 

país, preservando, ao mesmo tempo, os vínculos com o seu país e cultura de origem. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html  

 5.3. Procedimentos administrativos de incentivo 
aos futuros cidadãos

Quando o processo de naturalização envolve vários critérios e condições de elegibilidade, a 

elevada discricionariedade do poder administrativo pode tornar-se um problema. Tanto os 

candidatos à naturalização como os serviços administrativos estão sujeitos ao cumprimento 

das disposições estabelecidas na lei. A emissão de bons princípios orientadores que sejam 

também claros, detalhados e vinculativos é importante para garantir que os critérios 

de naturalização estabelecidos são de facto os critérios aplicados em procedimentos 

transparentes, rápidos, geríveis e a preços razoáveis. Por exemplo, a legislação anti- 

discriminação pode dar garantias explícitas de tratamento igualitário às pessoas que 

apresentam pedidos de nacionalidade.

Os Estados podem interpretar e implementar as suas políticas através da facilitação dos 

procedimentos de acolhimento dos imigrantes que desejem tornar-se cidadãos nacionais.

Todos os Estados-Membros, na qualidade de signatários da Convenção Internacional sobre 

a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1965) acordam, no artigo 1.º, 

n.º 3, que as suas disposições não poderão discriminar qualquer nacionalidade particular, 

independentemente das suas leis e políticas relativas à nacionalidade.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm  
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Uma boa governação implica o reconhecimento, por parte das autoridades administrativas, 

de que os candidatos são futuros cidadãos nacionais. Os códigos de conduta para as práticas 

administrativas, os controlos de conformidade, os mecanismos de avaliação e os programas 

de avaliação comparativa e de revisão pelos pares são apenas algumas das ferramentas que 

podem ser partilhadas pelos vários níveis de governação. 

A eliminação da elevada discricionariedade do poder administrativo, o fornecimento de 

boas orientações e uma supervisão eficaz aumentam o respeito pelo Estado de direito e a 

eficiência dos procedimentos de naturalização.

Na maioria dos países, a naturalização é um procedimento discricionário. A reforma 

empreendida pela Alemanha em 2000 substituiu as práticas discricionárias pelo direito de 

aquisição da nacionalidade, reconhecendo assim a naturalização como questão de interesse 

público. As autoridades federais e os Länder estabeleceram orientações administrativas 

comuns e levaram a cabo várias negociações de forma a resolver a inconsistência das suas 

interpretações e práticas regionais. Também na Áustria, a imprecisão dos critérios legais 

foi corrigida através da realização regular de reuniões entre os representantes federais e 

provinciais e de sentenças do Tribunal Administrativo. 

Na Hungria, o aumento das taxas de naturalização que se tem vindo a verifi car desde 

1990 pode ser explicado, em parte, pelas reformas constitucionais que controlam o poder 

discricionário do Ministério do Interior em questões relacionadas com a nacionalidade. O 

Ministério deve assegurar que as decisões presidenciais sobre a naturalização benefi ciam 

os candidatos que satisfazem as condições estabelecidas na legislação. 

Documentação

Os procedimentos administrativos devem ter em conta a situação no país de origem 

e reduzir a documentação necessária. Por exemplo, a obtenção de documentos do país 

de origem pode revelar-se uma tarefa hercúlea com encargos proibitivos decorrentes da 

necessidade de realizar várias viagens e da exigência de traduções e certifi cações consulares. 

A falta de segurança pode também constituir um impedimento para pessoas originárias 

de certos países ou para pessoas apátridas. A fl exibilidade e a clareza das orientações 

relativas às isenções podem evitar o pedido de documentos desnecessários e as falhas de 

comunicação entre agências, que atrasam os processos e conduzem à expiração do prazo 

dos documentos com limite de validade antes de ser tomada uma decisão.
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Perante a impossibilidade de obter certos documentos, os Serviços de Imigração da 

Finlândia aceitam uma declaração do candidato, desde que a mesma seja fi ável e coerente. 

Esta abordagem fl exível à questão da documentação, combinada com a simplifi cação da 

tomada de decisões, permitiu que os processos se iniciassem imediatamente e que as 

decisões fossem tomadas no espaço de poucos meses. Nos casos em que foram necessários 

mais esclarecimentos, o tempo médio dos processos passou de um período de três anos em 

2003 para um período de dois em 2009. 

www.migri.fi /download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}  

Nos Países Baixos, os eventuais problemas com a apresentação de documentos, sobretudo 

certidões de nascimento e de casamento, são tratados assim que os imigrantes efectuam o seu 

primeiro recenseamento no município. Em muitos casos, um passaporte e uma autorização 

de residência são sufi cientes para apresentar um pedido de aquisição de nacionalidade. 

O Nationality Checking Service (NCS) é uma parceria entre o Home Offi  ce Nationality Group, 

do Reino Unido, e várias autarquias locais de Inglaterra e do País de Gales. Esta parceria 

permitiu reduzir atrasos injustifi cados nos processos de aquisição da cidadania britânica. 

Por uma taxa de recuperação de custos inferior aos honorários cobrados por advogados 

particulares, as autarquias locais verifi cam se os pedidos estão devidamente preenchidos e 

se foram entregues todos os documentos necessários.  

www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1  

Prazos máximos para o processamento dos pedidos

A Convenção Europeia sobre a Nacionalidade declara que o processamento dos pedidos 

deve ser efectuado num prazo razoável. Uma das soluções reside na fi xação de prazos 

máximos de processamento que servirão de referência para as práticas administrativas e 

de garantia para os candidatos. As entidades administrativas podem então dedicar mais 

recursos humanos e fi nanceiros às fases seguintes do processo, tais como a resolução de 

atrasos, a informação dos candidatos sobre o andamento dos seus pedidos e o fornecimento 

de justifi cações escritas no caso de indeferimento dos mesmos. 

Em 2003, o comissário de informações da Irlanda exigiu que o procedimento de naturalização 

fosse harmonizado com a Lei da Liberdade de Informação, segundo a qual o indeferimento 

de um pedido deve ser sempre fundamentado.  

www.foi.gov.ie  

Em 2006, as orientações do Serviço de Migração sueco estabeleciam um prazo máximo 

de oito meses para a conclusão do procedimento de naturalização. Actualmente, o prazo 

médio de espera por uma decisão varia entre um e seis meses. A Áustria, a Bélgica e os 

Países Baixos também fi xaram prazos máximos inferiores a um ano.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp  

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
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Períodos de qualifi cação para a regularização 
dos candidatos reabilitados

Os Estados têm um interesse legítimo em garantir que os procedimentos de naturalização 

identifi cam os candidatos condenados por crimes graves. No entanto, muitos pedidos 

de naturalização são automaticamente indeferidos devido à existência de condenações 

anteriores por crimes graves, sem serem tomados em consideração os princípios de 

reabilitação. Uma solução foi a criação de um «período de qualifi cação», que dá uma 

segunda oportunidade aos candidatos condenados pela prática de certos crimes. Depois 

de cumprirem a sua pena como qualquer outra pessoa e se satisfi zerem todas as condições 

estabelecidas, estes candidatos adquirem a nacionalidade após um determinado período. A 

discricionariedade do poder administrativo pode ser reduzida através do estabelecimento 

de requisitos legais justos e transparentes e da criação de métodos de cálculo associados a 

crimes e sentenças específi cos. 

Na Suécia, os candidatos a naturalização que tenham cometido um crime tornam se elegíveis 

após um determinado período. A extensão deste período depende da gravidade do crime 

e da sentença. A contagem inicia-se a partir da data em que o crime foi cometido ou, no 

caso de uma pena longa, da data de libertação. Este período permite às autoridades avaliar 

a conduta actual do candidato. A Dinamarca, a Finlândia e a Noruega aplicam períodos de 

espera variáveis.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp  

Requisitos linguísticos e de integração que incentivam 
e facilitam o sucesso dos candidatos à naturalização

A maior parte dos procedimentos de naturalização espera que a maioria dos candidatos de 

primeira geração, que só depois de vários anos de residência se tornam elegíveis, tenha sido 

capaz de adquirir um conhecimento básico de uma das línguas comuns de comunicação 

do país. As normas e os efeitos de vários requisitos recentemente adoptados em termos de 

língua ou integração/cidadania, incluindo cursos e testes, ainda carecem de avaliação externa 

quanto à sua efi ciência e efi cácia antes de poderem ser consagrados como incentivos à 

integração. Estes requisitos foram adoptados por alguns Estados-Membros com a justifi cação 

de que a população de imigrantes de longa duração seria assim incentivada a melhorar as 

suas competências linguísticas e o conhecimento das instituições públicas e do sistema 

político. Ao mesmo tempo, outros eliminaram ou tornaram menos exigentes estes mesmos 

requisitos por considerarem que constituem um desincentivo à naturalização orientada para 

outros objectivos e que têm um impacto desproporcional em certos grupos sociais, entre os 

quais aqueles com menos instrução ou de um estatuto socioeconómico inferior. 

Numa primeira fase, os requisitos ou testes relacionados com a língua ou a integração 

podem ser efi cientemente implementados de forma a contribuírem para a redução da 
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discricionariedade do poder administrativo. A frequência de cursos e a apresentação 

de certifi cados ou de outras provas de aproveitamento na área educacional são mais 

padronizados e comparáveis, mais independentes de interferências administrativas e mais 

efi cientes quando se trata de processar um grande número de pedidos. Reduzem-se assim 

os riscos de arbitrariedade, inconsistência ou potencial discriminação na aplicação da lei, em 

comparação com outras formas mais pessoais ou subjectivas de avaliação administrativa. 

Os critérios pouco rigorosos podem ser eliminados ou substituídos por instrumentos de 

avaliação mais transparentes, previamente sujeitos a análise e discussão.  

A lei promulgada no Luxemburgo em 24 de Julho de 2001 alterou a redacção de um 

diploma datado de 1949 que estipulava que os estrangeiros tinham de dar provas de terem 

«alcançado um nível de assimilação sufi ciente», substituindo este critério pela obrigação 

de «demonstrar um nível de integração sufi ciente». Procedeu-se à formalização dos testes 

linguísticos e dos cursos cívicos, sendo a respectiva informação disponibilizada ao público 

através de vários instrumentos, entre os quais uma linha de atendimento telefónico.

Em 2000, durante os debates que levaram à reforma do Código belga da Nacionalidade, 

o teste de integração até então em vigor foi considerado de pouca utilidade prática para 

efeitos do processo de naturalização. Até então, a «vontade de integração» de um candidato 

era determinada por investigações da polícia local, o que resultava em avaliações altamente 

subjectivas e inconsistentes. Actualmente, o pedido de naturalização de um imigrante constitui 

prova da sua vontade de integração, bem como a declaração do seu desejo de se tornar cidadão 

belga e o seu compromisso de respeitar a Constituição e a legislação do país e a Convenção 

Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais.  

As leis suecas relacionadas com a cidadania nunca estabeleceram a obrigatoriedade de 

realização de testes linguísticos. Além disso, todas as avaliações arbitrárias foram proibidas em 

fi nais da década de 1970. A introdução de tal prática na legislação foi repetidamente rejeitada 

pelo facto de suscitar preocupações nas áreas da integração e da justiça e de não ter sido possível 

estabelecer um consenso no que diz respeito à fi nalidade e normas de uma avaliação. 

Numa segunda fase, os requisitos linguísticos ou de cidadania podem ser estruturados 

de forma a permitirem aumentar ou manter o número de pedidos ao longo do tempo 

e assegurar uma taxa de aproveitamento muito elevada, o que conduziria a taxas de 

aprovação iguais ou superiores. Através do enfoque nas taxas de apresentação de pedidos, 

de aproveitamento e de aprovação, é possível tornar os procedimentos mais efi cientes 

e aumentar a credibilidade da política. Podem ainda servir como padrões de referência 

para avaliar o interesse, o investimento e as atitudes positivas dos imigrantes em relação à 

questão da naturalização como um caminho para a integração.

É mais provável que os imigrantes se continuem a candidatar ao mesmo ritmo se existirem 

cursos preparatórios gratuitos e de qualidade certifi cada, sufi cientemente fl exíveis para 

satisfazerem as suas necessidades práticas e de aprendizagem. Neste caso, cabe ao Estado 

garantir a qualidade, seja através da disponibilização de cursos, seja através da aprovação 

ofi cial de ONG com certifi cação profi ssional e de organizações da área educacional. O Estado 

pode ainda fornecer informações, cheques educação ou deduções fi scais, de modo a garantir a 
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gratuitidade dos serviços ou a sua remuneração a custo meramente simbólico. Em certos casos, 

os certifi cados profi ssionais são mais baratos e mais efi cientes, quer para os candidatos quer 

para as autoridades. 

A taxa de sucesso pode ser mantida a níveis igualmente elevados através de procedimentos 

gratuitos e de fácil acesso e do fornecimento de materiais de preparação para uma 

aprendizagem autodirigida, tais como guias de estudo e exemplares de exames. Além disso, 

os responsáveis pela elaboração dos testes ou dos cursos podem basear-se em normas que 

reúnem um consenso geral, como é o caso do Quadro Comum Europeu de Referência para as 

Línguas. A Language Policy Division (Divisão de Políticas Linguísticas) do Conselho da Europa 

desenvolveu orientações, normas de referência e recolheu estudos de caso sobre a matéria. 

O Observatório Europeu relativo às leis e políticas da cidadania (EUCITAC) é fi nanciado 

pelo Fundo Europeu para a Integração. Além de fornecer informações sobre normas, leis, 

políticas e análises relativas às questões de cidadania, o sítio web publicará as estatísticas 

ofi ciais disponíveis e actualizadas sobre a aquisição e perda da nacionalidade nos 27 Estados- 

-Membros e países vizinhos. As estatísticas já disponíveis no projecto NATAC também serão 

desenvolvidas através da identifi cação e comparação das tendências nacionais em termos 

de números. 

Na Hungria, foi disponibilizada uma lista de perguntas de testes anteriores e um guia de 

estudo para um exame oral destinado a aferir conhecimentos políticos e históricos. Os 

exemplares podem ser impressos a um custo mínimo ou descarregados gratuitamente da 

Internet. Em países como a Áustria, a Dinamarca, a Estónia, a Letónia e o Reino Unido, o 

Estado também disponibiliza guias de estudo.  

www.bmbah.hu  

Os candidatos à naturalização em Portugal devem fornecer documentação que comprove que 

possuem conhecimentos básicos da língua portuguesa, a qual pode consistir num certifi cado 

de habilitação. Qualquer estabelecimento português de ensino ofi cial pode emitir este 

certifi cado. Também são gratuitamente disponibilizados modelos dos testes linguísticos. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade  

A lei fi nlandesa sobre a integração dos imigrantes e a recepção dos requerentes de asilo 

estabelece que qualquer imigrante desempregado ou que receba qualquer tipo de apoio 

social tem direito a um plano de integração pessoal, que poderá incluir cursos linguísticos, 

cursos multiculturais, uma introdução ao modo de vida fi nlandês e formação profi ssional. Os 

candidatos à naturalização dispõem de vários meios para comprovar as suas competências 

linguísticas, entre os quais certifi cados de conclusão do ensino básico fi nlandês.

www.suomi.fi /suomifi /english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html  

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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No que diz respeito aos exames, é possível obter uma taxa de aproveitamento elevada 

se forem efectuados testes durante a fase de concepção ou durante a implementação 

do projecto-piloto. São previstas margens de erro em todos os exercícios de teste, pelo 

que todas as perguntas difíceis ou incorrectas terão de ser eliminadas antes de o exame 

ser disponibilizado ao público. Numa fase posterior, as frequentes revisões públicas e 

a politização crescente desta questão acabarão por fazer a sociedade compreender a 

difi culdade e a subjectividade subjacentes à elaboração e justifi cação das normas que 

defi nem aquilo que é básico ou sufi ciente.

Existe ainda alguma margem de acção para levar em conta as circunstâncias individuais 

do imigrante. É possível que estes testes elaborados em grande escala e frequentemente 

computorizados acabem por subestimar competências valiosas. Alguns países prevêem 

dispensas para pessoas desfavorecidas ou vulneráveis, tais como menores e idosos, pessoas 

analfabetas, pessoas que não concluíram o ensino básico ou que apresentam problemas de 

saúde mental. Muitas pessoas podem não ter capacidade para obter um bom resultado no 

teste, independentemente da sua vontade de aprender e de obter a cidadania nacional. 

Nos Países Baixos, os candidatos à naturalização não têm de se submeter a um exame se 

tiverem residido no país durante oito anos na sua idade escolar obrigatória, se tiverem tirado 

um curso universitário no país ou forem falantes de neerlandês provenientes do Suriname 

ou da Bélgica. Pessoas que apresentem problemas de saúde ou difi culdades linguísticas/

/literacia, poderão benefi ciar de dispensas, no mínimo, parciais. Num país como a Estónia, 

a dispensa dos testes de cidadania também pode ser concedida se a pessoa apresentar 

uma capacidade jurídica activa limitada e circunstâncias do foro médico que justifi quem 

tal dispensa. Na Áustria, as dispensas podem também ser concedidas aos sobreviventes 

do Holocausto, às crianças que frequentam a escola primária, aos idosos e a pessoas com 

problemas de saúde que justifi quem essa medida. 

Para além das fronteiras da União Europeia, o Governo australiano substituiu, em Outubro 

de 2007, o anterior modelo subjectivo de entrevista por uma primeira tentativa de efectuar 

um teste de cidadania. Uma queda signifi cativa no número de pedidos e uma elevada taxa 

de reprovações, sobretudo entre as pessoas obrigadas a imigrar por razões humanitárias, 

obrigaram o Governo a lançar, em Janeiro de 2008, um processo de revisão dos testes de 

cidadania e a efectuar uma consulta pública. O Governo e as organizações de imigrantes 

apoiaram as recomendações resultantes da referida revisão, que estabeleciam como 

objectivo do teste de cidadania a verifi cação do cumprimento dos requisitos legais por 

parte do candidato. Esta verifi cação baseia-se na avaliação dos conhecimentos referentes, 

não a questões de somenos importância sobre o país, mas ao signifi cado do conceito 

de «cidadania», ou seja, na avaliação dos compromissos que o candidato está disposto a 

assumir ao tornar-se cidadão australiano. Os testes e os materiais de estudo são redigidos 

em língua inglesa, utilizando uma linguagem simples e inequívoca. Com a simplifi cação do 

processo, poderá ser implementada uma série de métodos de teste e dispensas de forma 

a dar resposta às necessidades das pessoas desfavorecidas e vulneráveis. Além disso, será 

também implementado, nas escolas primárias, um programa consistente orientado para os 

valores da cidadania. 

www.citizenshiptestreview.gov.au  
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Depois de as medidas de avaliação da efi ciência comprovarem que um determinado requisito 

linguístico ou de cidadania continua a incentivar e a permitir que a população imigrante peça 

e obtenha a nacionalidade com a mesma facilidade, poderá ser implementada uma medida 

fi nal de avaliação da efi cácia. Na fase de concepção, poderão ser utilizados grupos de controlo 

para a realização de inquéritos longitudinais. Os resultados demonstrarão se os grupos que 

satisfazem os requisitos registaram melhorias quantifi cáveis nas suas taxas de participação 

(social, económica, política, etc.) e nas suas auto-avaliações relativas ao seu próprio bem-estar 

e sentimento de pertença. Os resultados podem servir de orientação ao debate público sobre 

o cruzamento da cidadania nacional com as questões de integração a longo prazo.

Os requisitos linguísticos e de cidadania necessários à naturalização são introduzidos de 

forma a continuar a incentivar a apresentação dos pedidos e aplicados de modo a permitir 

o sucesso dos candidatos. A sua eficácia é comprovada quando as pessoas que cumprem os 

requisitos participam mais na vida social, económica e política e manifestam um maior 

sentimento de pertença. 

Um panfl eto emitido, em 2007, no âmbito do relatório sobre cidadania publicado pelo 

antigo procurador-geral do Reino Unido, Lord Goldsmith, recomendou a realização de uma 

avaliação longitudinal do impacto que os novos testes e requisitos de naturalização têm 

no percurso dos migrantes rumo à cidadania. Em 2005, a então Comissão para a Igualdade 

Racial publicou o relatório Citizenship and Belonging: what is Britishness? (Cidadania e 

pertença: o que signifi ca ser britânico?), no qual vários britânicos de origens diversas foram 

convidados a participar numa defi nição comum do termo «Britishness».  

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm  

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf  

 5.4. Novos e antigos cidadãos: da aquisição da cidadania 
ao seu exercício activo 

Uma política activa de informação ao público

Todos os cidadãos têm acesso a informações sobre as vantagens da cidadania e às condições 

e disposições de elegibilidade. Os imigrantes e a sociedade em geral demonstram frequen-

temente poucos conhecimentos sobre o processo de naturalização, considerando o 

processo fácil em países onde é efectivamente difícil e vice-versa. Os erros de informação 

estão na origem de muitas das queixas que os candidatos apresentam às ONG de apoio 

aos imigrantes. Por seu lado, as autoridades queixam-se de receberem pedidos inelegíveis 

ou incompletos, o que contribui para os atrasos processuais. Os mal-entendidos sobre as 

políticas de naturalização e os seus objectivos para um país de imigração também estão na 

*
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origem dos sentimentos de hostilidade para com os imigrantes, difi cultando, assim, a tarefa 

dos decisores políticos. 

Uma estratégia activa de comunicação apoia e incentiva a apresentação de pedidos de 

naturalização, informando simultaneamente a opinião pública sobre as vantagens da 

naturalização para um país de imigração.

A campanha Passt mir! que o comissário para a Integração de Berlim tem vindo a implementar 

cumpriu o seu principal objectivo logo no primeiro ano de implementação, em 2006: 

aumentar a taxa de naturalização em Berlim pela primeira vez em seis anos. O resultado 

mais visível foi a criação de um livrete, parecido com um passaporte alemão, em que 

«celebridades» berlinenses, como o campeão de boxe Oktay Urkal, descrevem todo o processo 

de naturalização, explicando as vantagens sociais e políticas que dele decorrem. O livrete é 

apoiado por uma campanha de angariação de fundos, incluindo debates e publicidade em 

organismos públicos, nas escolas e nos meios de comunicação social de natureza étnica.

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 

As autoridades ou as ONG podem criar sítios web de auto-avaliação gratuita de 

conhecimentos e controlar a qualidade dos mesmos. Respondendo a perguntas simples, o 

potencial candidato percorre passo a passo a legislação, fi cando a saber se é elegível e que 

expectativas e precauções deve ter durante o processo. 

www.migri.fi /kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html  

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494  

Os centros nacionais de apoio ao imigrante (CNAI) em Portugal providenciam, num espaço 

único (One Stop Shop), um conjunto de serviços que são continuamente actualizados para 

dar resposta às mudanças políticas e às necessidades da população imigrante cada vez 

mais presente no país, bem como dos próprios cidadãos nacionais. De facto, cada vez 

mais cidadãos portugueses recorrem a estes serviços, que não se encontram limitados a 

um determinado estatuto legal. Com a nova lei da nacionalidade, de 2006, estes centros 

acolheram ainda um balcão da Conservatória dos Registos Centrais, que passou a processar 

os pedidos de imigrantes e dos seus descendentes nascidos em Portugal. Os gabinetes 

de apoio jurídico disponibilizam ainda uma equipa de juristas que prestam serviços de 

qualidade, baseados nas necessidades dos candidatos.

www.oss.inti.acidi.gov.pt  

A evolução da opinião dos cidadãos nacionais e não nacionais no que diz respeito à questão 

da nacionalidade pode fazer parte integrante do processo de monitorização da integração. 

Na Estónia, a monitorização efectuada em 2000 demonstrou que os cidadãos estrangeiros 

desejam, na sua maioria, adquirir a nacionalidade e que esse desejo está principalmente 

relacionado com os seus fi lhos, cônjuges e pais. A monitorização levada a cabo em 2005 

revelou a existência de um maior nível de tolerância que, consequentemente, melhorou 

a opinião geral da sociedade estónia, com 54 % a apoiar a criação de um procedimento 

simplifi cado de aquisição da nacionalidade pelos falantes de russo nascidos na Estónia. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search  
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A importância das cerimónias públicas 

Antigamente, o acto de atribuição da nacionalidade não passava de uma tarefa burocrática 

sem projecção, resumindo-se à entrega dos documentos nacionais de cidadania. Hoje 

em dia, as cerimónias públicas de atribuição da nacionalidade reúnem vários níveis de 

identidades: local, regional, nacional e internacional. Apesar destas cerimónias serem 

frequentemente integradas em debates sobre a evolução das identidades nacionais, são 

realizadas em espaços municipais, o que lhes confere cores e signifi cados diversos mais 

próximos da realidade diária dos imigrantes e da sociedade em geral. Têm por base a 

história da democracia do seu país ou fazem paralelismos com outras cerimónias cívicas, 

tais como as celebrações do direito de voto dos jovens.

É importante que as cerimónias atraiam a atenção da sociedade, da classe política e dos meios 

de comunicação social. A sua participação transforma-as em plataformas de sensibilização e, 

mais especifi camente, em instrumentos que dão voz aos novos cidadãos. Todas as entidades 

que intervêm na área da cidadania activa e da diversidade podem utilizar estas cerimónias 

para o recrutamento de novos voluntários ou recenseamento de novos eleitores.  

Os juramentos públicos e as cerimónias, ainda pouco frequentes na União Europeia, são 

um elemento dinâmico das actuais políticas de cidadania. Alguns países que, no passado, 

realizavam cerimónias públicas decidiram recuperar a tradição (a Noruega fê-lo após 30 anos 

de interrupção). Outros começaram de raiz, inspirados pelos modelos norte-americanos que, 

também eles, estão a ser sujeitos a debate e a uma reestruturação. Hoje em dia, são organizadas 

cerimónias na Estónia, em França, no Reino Unido, em certas províncias austríacas, nos Países 

Baixos no «Dia da Naturalização» (24 de Agosto) e na Dinamarca (no Parlamento nacional).  

Em primeiro lugar, devem ser abordados quaisquer requisitos que possam impedir os 

candidatos aprovados de participar activamente na sociedade ou de adquirir a cidadania 

nacional. Para os organizadores, também é importante elevar as taxas de participação, 

dar seguimento aos convites efectuados e às acções de sensibilização junto do público e 

disponibilizar recursos públicos sufi cientes.

As cerimónias de cidadania proporcionam uma plataforma de sensibilização e promovem a 

cidadania activa entre novos e antigos cidadãos.

Desde 2006 que as prefeituras francesas organizam cerimónias voluntárias de boas- 

-vindas destinadas aos imigrantes que obtiveram a nacionalidade francesa. A entrega 

dos documentos é realizada independentemente da cerimónia. O evento pretende ser 

um momento solene e, simultaneamente, uma celebração, envolvendo as autoridades 

administrativas e a classe política. De acordo com o questionário de avaliação de 2008, 

quase todas as prefeituras consideraram que as cerimónias estavam a correr bem e que 

estavam a ser bem recebidas pelo público convidado.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml 
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No Reino Unido, um procedimento de consulta deu início à organização de cerimónias de 

cidadania destinadas a acolher os novos cidadãos no espaço cívico comum. As autoridades 

locais dispõem de alguma margem de manobra para determinar o tipo de cerimónia local 

que desejam organizar. Poderão utilizar símbolos nacionais e locais, instituir a formalidade 

de um juramento ou declaração dirigida à rainha ou um compromisso de respeito dos 

valores democráticos e das responsabilidades que advêm da nova cidadania. A partir de 

1 de Junho de 2007, os novos cidadãos do Reino Unido no País de Gales passaram a poder 

prestar juramento e assumir o compromisso na língua galesa. Entre Fevereiro de 2004 e 

Julho de 2005, 77 900 adultos participaram em cerimónias de cidadania. 

http://ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony  

O Serviço de Imigração e Naturalização do Ministério neerlandês da Justiça instruiu as 

autoridades municipais no sentido de centrarem o seu discurso de cerimónia sobre os 

direitos fundamentais adquiridos pelos novos cidadãos, sobre o seu direito de votar e 

concorrer às eleições para a Câmara Baixa, para o Conselho Provincial e para o Parlamento 

Europeu, bem como sobre a sua elegibilidade para serem nomeados para qualquer cargo 

da função pública, incluindo para o cargo de ministro, juiz, embaixador ou agente policial.

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie  

Tendo em conta os factos verifi cados em países não comunitários com uma longa 

experiência na organização de cerimónias, como os Estados Unidos, estas cerimónias 

foram fundamentais para o New Americans Democracy Project (Projecto de Democracia 

para os Novos Americanos), coordenado pela Coligação do Illinois para os Direitos dos 

Imigrantes e dos Refugiados. De 2004 a 2006, foram recenseados como eleitores 40 000 

novos imigrantes. Só em 2008, 20 organizações especializadas em toda a zona de Chicago 

procederam ao recenseamento de cerca de 20 000 imigrantes e mobilizaram cerca de 

50 000 para as eleições presidenciais de Novembro de 2008.

http://icirr.org/en/nadp  

Projectos de cidadania e educação para novos e antigos cidadãos

O conceito de cidadania activa está relacionado com o tipo de participação dos indivíduos 

na sociedade civil, na comunidade e na vida política a diferentes níveis de governação, 

tendo como objectivo contribuir para a formação de um capital social colectivo. As regras 

que regulam o exercício de uma cidadania activa são defi nidas pelas normas políticas em 

vigor e pelo Estado de direito: partilha de valores como os direitos humanos, a democracia 

e a compreensão intercultural. 

As organizações de voluntariado e de cidadania envolvem, de igual forma, antigos e novos 

cidadãos em situações concretas do dia-a-dia que contribuem para moldar as futuras 

políticas sobre nacionalidade e os debates sobre o tema da identidade.

As iniciativas e a educação sobre questões de cidadania activa, integradas no ensino obrigatório, 

incentivam o exercício dos direitos e responsabilidades que decorrem da nacionalidade, 

promovendo assim um sentimento partilhado de pertença numa sociedade diversificada.
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O Centro neerlandês para a Participação Política, uma organização independente e não 

partidária, desenvolveu vários cursos específi cos, reuniões de debate, projectos de investigação 

e actividades em rede com vista a reforçar a participação política dos cidadãos oriundos da 

imigração e a aumentar a sua representatividade nas autoridades municipais e distritais.

www.publiek-politiek.nl/English  

A New Citizens Voice é uma organização sem fi ns lucrativos que procura, desde 2003, elevar 

o estatuto e a visibilidade dos cidadãos naturalizados do Reino Unido e dos cidadãos da 

Commonwealth que têm direito de voto. O objectivo consiste em dar-lhes a oportunidade 

de participarem em condições de igualdade no desenvolvimento do Reino Unido. Entre 

as actividades organizadas incluem-se a criação de grupos de refl exão constituídos por 

migrantes, a realização de workshops, visitas de estudo relacionadas com a cidadania e a 

criação de uma nova rádio dos cidadãos (New Citizens Radio). A organização tem verifi cado 

um maior sentimento de orgulho e auto-estima entre os participantes, bem como uma 

maior participação na comunidade local e na assunção de cargos cívicos, entre os quais 

o de membro do conselho directivo da escola local (School Governor), o de vereador e, até 

mesmo, de membro do Parlamento. 

www.newcitizensvoice.com  

A «Carta de Valores de Cidadania e Integração» foi adoptada em Itália em 2006 para explicar 

os valores e princípios aplicáveis a todos os membros da sociedade italiana. A Carta debruça- 

-se sobre questões como a dignidade humana, os direitos sociais, a vida familiar, o secularismo 

e a liberdade religiosa, bem como sobre os compromissos assumidos pelo país ao nível 

internacional. Tanto a Carta como os primeiros 44 artigos da Constituição italiana encontram- 

-se disponíveis em linha em muitas das línguas nativas dos imigrantes residentes em Itália. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi les/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf  

A educação para a cidadania, integrada no ensino obrigatório, poderá ser o ponto de 

partida para uma cidadania activa numa sociedade diversifi cada. 

O Inquérito de Educação Cívica realizado em 1999 pela International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (Associação Internacional para a Avaliação dos 

Resultados Educacionais) abrangeu 90 000 estudantes de 14 anos em 28 países, incluindo 

Inglaterra, Suécia, Alemanha, Suíça e a Comunidade Francófona da Bélgica. As minorias 

étnicas socialmente desfavorecidas foram as que mais reconheceram ter aprendido algo 

no âmbito da educação para a cidadania ministrada no ensino obrigatório. Revelaram-se 

tão defensoras dos valores cívicos (patriotismo, confi ança e igualdade entre géneros) como 

os jovens nativos pertencentes ao mesmo contexto social, encarando tais valores como 

universais e não como específi cos de uma cultura ou identidade. Tais minorias manifestaram, 

inclusive, elevados níveis de solidariedade e tolerância em relação aos imigrantes e de 

envolvimento nas actividades escolares e políticas. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd  

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
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Na Áustria e, em particular, em Viena, foram introduzidos cursos de ética em 1997 

destinados, em parte, a dar resposta a uma crescente diversidade religiosa. O programa 

curricular procura ajudar os estudantes a estabelecer uma base de conhecimentos comuns 

sobre direitos humanos e valores fundamentais de cidadania e a levar a cabo estudos 

comparativos no domínio da religião. Uma avaliação realizada posteriormente demonstrou 

um maior conhecimento e uma maior abertura ao diálogo entre os estudantes no que se 

refere ao confronto das respectivas crenças religiosas e culturais. O programa também foi 

bem acolhido pela comunidade docente, que o considerou um complemento à educação 

religiosa e um instrumento facilitador do diálogo.

A Networking European Citizenship Education (Rede Europeia de Educação para a Cidadania), 

uma iniciativa transnacional da Agência Federal Alemã para a Educação Cívica, facilita a 

transferência de competências e incentiva a criação de um novo enquadramento europeu 

para as iniciativas nacionais existentes. As conferências organizadas pela rede têm 

procurado reavaliar a educação para a cidadania nas sociedades de migração europeias. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).

html  

Conclusões

1.  Os imigrantes que traçam o seu futuro num determinado país têm todo o interesse 

em estabelecer nele a sua residência permanente como membros de pleno direito da 

população desse país.

2.  Apesar de ser possível alterar legalmente a nacionalidade, as identidades evoluem 

e tornam-se mais dinâmicas através de uma cidadania activa. As sociedades 

de acolhimento têm todo o interesse em incentivar os imigrantes a adquirir a 

nacionalidade, tendo em vista a modelação conjunta de um futuro comum numa 

sociedade marcada pela diversidade. 

3.  Os países de imigração têm todo o interesse em assegurar a plena inclusão 

socioeconómica e política dos seus residentes através do reconhecimento da 

cidadania plena. 

4.  A taxas persistentemente reduzidas de aquisição da nacionalidade podem ser 

aumentadas através da eliminação de certos aspectos da lei da nacionalidade, os quais 

actuam involuntariamente como desincentivos, criando obstáculos signifi cativos à 

apresentação de pedidos de nacionalidade pela população não nacional estabelecida 

no país. 

5.  Os critérios de elegibilidade para naturalização devem ter em conta o facto de certos 

recém-chegados poderem cumprir todas as condições e desejarem tornam-se 

cidadãos nacionais após alguns anos de residência.

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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6.  Com a aplicação do princípio ius soli aos descendentes da primeira geração, a lei 

garante os mesmos direitos a todas as crianças nascidas no país e proporciona-lhes 

um melhor ponto de partida para triunfarem na escola e na carreira profi ssional.

7.  A consideração dos meios de subsistência e as taxas podem ser avaliadas quanto 

à sua efi cácia para a integração económica e quanto às suas implicações para a 

governação democrática. 

8.  Uma das vantagens da tendência jurídica e demográfi ca para a aceitação da 

nacionalidade múltipla prende-se com o aumento das taxas de naturalização em 

muitos Estados-Membros. Nestes países, a opção de um imigrante pela naturalização 

não tem efeitos negativos sobre a sua família nem sobre os seus vínculos sociais 

e económicos.

9.  Os Estados podem interpretar e implementar as suas políticas através da facilitação 

dos procedimentos de acolhimento dos imigrantes que desejem tornar-se 

cidadãos nacionais.

10. A eliminação da elevada discricionariedade do poder administrativo, o fornecimento 

de boas orientações e uma supervisão efi caz aumentam o respeito pelo Estado de 

direito e a efi ciência dos procedimentos de naturalização.

11.  Os requisitos linguísticos e de cidadania necessários à naturalização são introduzidos 

de forma a continuar a incentivar a apresentação de pedidos e aplicados de modo a 

permitir o sucesso dos candidatos. A sua efi cácia é comprovada quando as pessoas 

que cumprem os requisitos participam mais na vida social, económica e política e 

manifestam um maior sentimento de pertença. 

12. Uma estratégia activa de comunicação apoia e incentiva a apresentação de pedidos 

de naturalização, informando simultaneamente a opinião pública sobre as vantagens 

da naturalização para um país de imigração.

13. As cerimónias de cidadania proporcionam uma plataforma de sensibilização e 

promovem a cidadania activa entre novos e antigos cidadãos.

14. As iniciativas e a educação sobre questões de cidadania activa, integradas no ensino 

obrigatório, incentivam o exercício dos direitos e responsabilidades que decorrem 

da nacionalidade, promovendo assim um sentimento partilhado de pertença numa 

sociedade diversifi cada.
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A melhoria da qualidade e da efi cácia da educação e da formação e da sua acessibi-

lidade aos imigrantes contribui para a criação de mais e melhores oportunidades de 

trabalho. A sua transição para o mercado de trabalho é assim facilitada, promovendo 

também a coesão social. 

Os factores socioeconómicos e os conhecimentos linguísticos têm um impacto visível nas 

oportunidades e desafi os com que os imigrantes se deparam em todas as fases do seu 

percurso educativo, desde a infância à idade adulta. Algumas medidas podem reforçar as 

competências dos jovens imigrantes, bem como a capacidade de resposta dos estabeleci-

mentos de ensino regular às suas necessidades de aprendizagem. 

O presente capítulo dá a conhecer algumas estratégias destinadas a melhorar os níveis 

educacionais dos alunos imigrantes, estratégias essas que passam pela melhoria do sistema 

educativo, pelo reforço das capacidades dos professores e administradores e pela promoção 

de uma participação mais activa dos jovens imigrantes e respectivas famílias. 

O presente capítulo tem por base o princípio básico comum n.º 5, que refere que os 

sistemas de educação e formação nos Estados-Membros desempenham um papel crucial 

na integração dos novos jovens imigrantes, perpetuando esse papel com a segunda e a 

terceira geração, sobretudo no que se refere à aprendizagem linguística.

 6.1. Melhoria do sistema educativo 

Os motivos que levam a primeira e a segunda geração a obter resultados educacionais 

menos favoráveis variam consoante o sistema educativo e com o passar do tempo, estejam 

eles relacionados com as competências linguísticas ou com as condições de migração e de 

permanência das respectivas famílias no país ou ainda com outros factores. Os resultados 

escolares de uma criança imigrante estão normalmente relacionados com o seu estatuto 

socioeconómico, mas este não é o único factor que explica a sua situação de desvantagem. 

Em certos países, estes alunos tendem a ter piores (ou melhores) resultados escolares do que 

outras crianças com origens socioeconómicas semelhantes. As diversas etapas do sistema 

educativo apresentam diferentes oportunidades e obstáculos aos estudantes imigrantes. 

Quando são ignorados, os obstáculos podem, mais tarde, originar mais difi culdades. Em 

contrapartida, o aproveitamento precoce das oportunidades pode conduzir a novas e 

melhores oportunidades de aprendizagem e de trabalho. 

A importância relativa destes vários factores de desvantagem nas diferentes fases e nos 

diferentes sistemas escolares é determinante para identifi car o conjunto de respostas 

políticas mais apropriado. Os estudos demonstram que, em certos países ou em certas 

fases do sistema educativo, o desempenho dos alunos é muito infl uenciado pelo seu 

estatuto socioeconómico. Nestes casos, as políticas implementadas serão mais efi cazes se 

recorrerem a medidas gerais dirigidas a grupo alvo alargado, incluindo alunos imigrantes 
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e nativos. Este grupo-alvo pode abranger os alunos com desempenhos negativos, os 

alunos com percursos específi cos ou em certos pontos de transição ou ainda os alunos 

provenientes de famílias com baixo estatuto socioeconómico. Em alternativa, os estudos 

podem ainda concluir que o desempenho dos alunos é maioritariamente infl uenciado 

pelas suas competências linguísticas ou pelo facto de serem ou não oriundos da imigração. 

Nestes países e fases do sistema educativo, as políticas são mais efi cazes quando consistem 

na tomada de medidas que benefi ciam especifi camente certas categorias de imigrantes 

e seus descendentes. Neste caso, os grupos-alvo poderão ser os alunos recém-chegados, 

de segunda e terceira geração ou provenientes de agregados familiares com falantes não 

nativos. Conclui-se, assim, que o sistema educativo tanto recorre à tomada de medidas 

específi cas como gerais, dependendo dos estudos efectuados sobre a questão, que 

indicarão qual das abordagens será mais efi caz para melhorar o desempenho dos alunos.

Em 2008, a Direcção-Geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia lançou um debate 

ao nível comunitário sobre estas matérias no seu Livro Verde sobre Migração e Mobilidade: 

desafi os e oportunidades para os sistemas educativos da UE. 

Para outras análises e exemplos de políticas adoptadas, consultar:

O estudo que acompanha o Livro Verde, intitulado Education and the Integration of 

Migrants:

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf  

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe (A educação e a integração dos 

migrantes: integrar crianças imigrantes nas escolas da Europa), preparado pela Eurydice, a 

rede de informação sobre a educação na Europa, da DG Educação e Cultura:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options (O que funciona 

na educação dos migrantes? Análise dos factos e opções políticas), um trabalho preparado 

para a Thematic Review on Migrant Education (Análise Temática sobre a Educação dos 

Migrantes), da OCDE:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF 

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement 

in PISA 2003 (Que circunstâncias conduzem os alunos imigrantes ao sucesso: uma análise 

comparativa do desempenho e envolvimento no PISA 2003), um estudo preparado 

pela OCDE:

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
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Qual o papel dos decisores políticos na educação, na integração 
e noutros domínios?

A melhoria dos resultados educativos dos imigrantes de primeira e de segunda geração 

é um objectivo transversal a muitos ministérios e níveis de governação. Espera-se que as 

políticas educativas dêem resposta à maioria dos factores de desvantagem com que os 

alunos imigrantes se deparam no sistema educativo e no processo de transição para o 

mercado de trabalho. 

A decisão sobre a defi nição de objectivos gerais ou específi cos é da responsabilidade 

dos ministérios da Educação. Cabe-lhes também a eles promover subsequentemente a 

coordenação horizontal e a criação de projectos interministeriais, incluindo os projectos 

de integração. Os programas especifi camente orientados para os jovens e adoptados 

pelos ministérios responsáveis pela imigração ou pela integração têm por base os 

conhecimentos, os princípios e as normas defi nidos nas políticas educativas. No 

entanto, certas questões poderão tornar necessária a intervenção de outros ministérios: 

a segregação nas escolas poderá necessitar de respostas por parte dos ministérios 

responsáveis pela habitação e pelo desenvolvimento urbano, a educação pré-escolar 

poderá benefi ciar com a intervenção dos ministérios responsáveis pela famílias e 

assuntos sociais e, por último, os programas de integração no mercado de trabalho 

poderão ser reforçados pelos ministérios com as pastas do emprego e da igualdade de 

oportunidades. Os organismos de coordenação vertical também são importantes para a 

criação das parcerias operacionais que ajudarão a concretizar estes objectivos no nível 

de governação relevante. Estes organismos podem ainda contribuir para a criação de 

parcerias estratégicas que, por exemplo, servirão para impulsionar as iniciativas locais e 

captar a atenção dos intervenientes ou fi nanciadores a um nível superior.

A consideração de condições sociais mais abrangentes e reguladas por outras políticas, tais 

como pelas políticas de imigração, habitação, assuntos sociais e emprego, pode contribuir 

para facilitar ou dificultar a implementação de políticas educativas eficazes. 

Acesso ao ensino primário e secundário para todos

A maioria dos Estados-Membros reconhece o direito à educação a todas as crianças em 

idade de frequentar o ensino primário ou secundário, independentemente do seu estatuto 

legal ou do tempo de residência no país. Este direito encontra-se consagrado na Declaração 

Universal dos Direitos de Homem e na Convenção sobre os Direitos da Criança, ambas 

aprovadas pelas Nações Unidas. Apenas um pequeno número de países não obriga os 

estabelecimentos de ensino a aceitar a matrícula de crianças em situação irregular ou que 

tenham permanecido ou devam permanecer no país apenas por um breve período de 

tempo. Os procedimentos de acolhimento dos requerentes de asilo, por exemplo, devem 

ser revistos de forma a garantir uma avaliação adequada das necessidades e a matrícula dos 

seus fi lhos o mais rapidamente possível após a chegada ou apresentação do pedido. 

*
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A possibilidade de ocorrer segregação nas escolas depende, em parte, da existência de 

segregação na habitação. Os imigrantes de baixo estatuto socioeconómico podem não 

ter condições para comprar ou arrendar casas em bairros com boas escolas (ou, em caso 

de discriminação, podem ser impedidos de o fazer). Em contrapartida, as famílias nativas 

podem abandonar os bairros cuja população de imigrantes não cesse de aumentar. Os 

programas «school choice», que conferem aos pais a oportunidade de escolherem a escola 

que os seus fi lhos frequentarão, permitiram que algumas crianças tivessem acesso a estabe-

lecimentos de ensino de qualidade fora dos seus bairros. Contudo, muitos destes programas 

não favorecem as famílias oriundas da imigração ou de baixo estatuto socioeconómico. São 

as famílias nativas que apresentam uma maior tendência para recorrer a esses programas 

e para abandonarem as escolas com uma elevada concentração de imigrantes. A OCDE 

sugere que estes programas utilizem um mecanismo simples de sorteio para minimizar a 

situação de desvantagem dos imigrantes. 

Uma das estratégias consiste em quebrar a ligação entre as aglomerações de imigrantes e o 

fraco desempenho educativo, apostando na melhoria da qualidade das escolas e do ensino 

ministrado nas escolas com elevado número de imigrantes.

O programa «Qualidade das escolas multi étnicas» (QUIMS) na Suíça contribui para aumentar 

os padrões de ensino e assegura a qualidade das escolas com uma população constituída, 

pelo menos, por 40 % de alunos oriundos da imigração. Assim se tornam estas escolas mais 

atraentes para os alunos nativos e para aqueles que pertencem à classe média. Estas escolas 

benefi ciam de recursos extraordinários e de apoio técnico em áreas específi cas como o 

ensino da língua, bem como de um mecanismo de avaliação de necessidades orientado 

para um apoio continuado e ainda de uma fi losofi a inclusiva e não discriminatória. 

www.quims.ch  

Outra estratégia reside na junção das escolas predominantemente constituídas por alunos 

nativos com escolas predominantemente constituídas por alunos imigrantes. Por exemplo, 

as escolas com um maior número de alunos nativos podem oferecer incentivos fi nanceiros 

para atrair alunos migrantes. Poderão ainda advir alguns benefícios da criação de parcerias 

curriculares e extracurriculares sólidas entre escolas vizinhas com populações predomi-

nantemente constituídas por alunos nativos ou imigrantes, respectivamente.  

O Modelo de Integração de Copenhaga, de 2006, sugere ainda a prevenção da segregação 

das escolas predominantemente constituídas por alunos imigrantes ou nativos. As escolas 

predominantemente constituídas por alunos imigrantes utilizariam várias estratégias de 

sensibilização para atrair famílias dinamarquesas, enquanto as escolas predominantemente 

constituídas por alunos dinamarqueses contratariam profi ssionais na área da integração e 

tradutores das línguas nativas para atrair famílias imigrantes. Importa referir que cerca de 

15 % das disparidades em matéria de sucesso escolar entre alunos imigrantes e nativos se 

deve à aglomeração de imigrantes e ao próprio nível educacional dos pais. 

www.kk.dk  
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Eliminação dos enviesamentos dos processos de selecção 
e agrupamento do sistema educativo

A aglomeração de imigrantes pode ser o resultado da existência de enviesamentos no 

sistema educativo. De facto, é prática comum agrupar e referenciar os alunos em função 

das suas capacidades. Contudo, os estudos revelam que as crianças com um estatuto 

socioeconómico inferior ou oriundas da imigração têm mais probabilidades de serem 

colocadas em grupos com menores capacidades do que as restantes crianças, ainda que 

estas apresentem resultados escolares semelhantes. Os enviesamentos que explicam esta 

situação de desfavorecimento residem na subjectividade das recomendações do corpo 

docente, na referenciação dos alunos em idades muito precoces, na intervenção de vários 

tipos de escola e num possível erro de diagnóstico que caracteriza os alunos imigrantes ou 

oriundos de minorias étnicas como alunos «com necessidades especiais». 

Vários Estados-Membros implementaram recentemente reformas educativas nos seus 

sistemas de ensino. Algumas das medidas adoptadas dizem respeito à referenciação de 

capacidades, que passou a ser realizada num período relativamente tardio, dando aos mais 

jovens tempo sufi ciente para ultrapassarem eventuais situações de desigualdade no início do 

processo. Outra medida consistiu em reunir vários tipos de escolas num só, de forma a permitir 

que alunos da mesma idade benefi ciassem de um programa curricular rigoroso e de elevada 

qualidade. Esta medida veio criar critérios de avaliação mais objectivos, minimizando assim 

a infl uência das imagens estereotipadas e erróneas dos imigrantes. Os técnicos responsáveis 

pelas avaliações das «necessidades especiais» passaram a poder usufruir de formação para 

reconhecerem difi culdades linguísticas e identifi carem comportamentos culturais diferentes 

e estereótipos negativos sobre alunos imigrantes. O conceito de escola primária de topo 

(Top Class Primary School) permite que crianças motivadas com potencial frequentem um 

ano adicional de escola primária, após o qual estarão em melhores condições para realizar o 

exame de admissão que lhes abrirá as portas para um percurso educativo de maior prestígio. 

É ainda muito cedo para concluir se estes promissores esforços resultarão num maior rigor 

das avaliações e na defi nição de percursos educativos mais adequados.

Habitualmente, os alunos imigrantes têm maiores probabilidades de sucesso escolar em 

sistemas educativos que envolvem menos tipos de escolas, efectuam uma selecção mais 

tardia para efeitos de agrupamento dos alunos segundo as suas capacidades e utilizam 

mecanismos objectivos de avaliação, incluindo nos casos de necessidades especiais.

Uma avaliação rigorosa dos conhecimentos adquiridos no estrangeiro

Os estabelecimentos de ensino têm de avaliar correctamente o nível de escolaridade 

do recém-chegado no seu país de origem. Nestas situações, a avaliação poderá fi car a 

cargo do pessoal docente, que analisará cada caso individualmente. Às escolas, falta-lhes 

frequentemente as competências ou os recursos necessários para determinarem o nível de 

escolaridade e a equivalência entre o sistema educativo do país de origem e o do seu próprio 

país. Além disso, se a avaliação não for efectuada total ou parcialmente na língua materna 
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do aluno, este terá mais probabilidades de ser colocado numa turma com uma média de 

idades inferior à sua, o que terá um impacto negativo no seu desenvolvimento educativo e 

social. A ausência de critérios uniformes aumenta também as probabilidades de as medidas 

serem aplicadas de forma inconsistente nas várias regiões do país. A colocação incorrecta 

de um novo aluno e a consequente falta de apoio ao mesmo podem não ser detectadas se 

a colocação dos alunos não for sujeita a um processo de análise. 

A avaliação das aprendizagens anteriores deve assentar em critérios de aplicação uniformes, 

baseados em informações actualizadas e veiculadas pelos países de origem. Ao mesmo 

tempo, os instrumentos destinados a avaliar o nível de profi ciência do aluno na língua de 

ensino podem ser utilizados para conceber programas adequados de apoio linguístico. Numa 

série de países, as medidas recentemente adoptadas para a avaliação das aprendizagens 

anteriores são frequentemente subutilizadas devido à falta de conhecimento das mesmas 

entre os imigrantes e entre as autoridades responsáveis pela sua implementação.

Em países como a Bélgica, a Hungria, o Luxemburgo, Malta, Portugal e a Roménia, a 

avaliação do nível de conhecimentos adquiridos no estrangeiro, para efeitos de matrícula 

no ensino obrigatório a tempo inteiro, é feita com base em critérios externos.  

Na Bélgica, exige-se apenas uma declaração solene por parte dos requerentes de asilo ou dos 

refugiados que não consigam apresentar a documentação necessária para o reconhecimento 

dos diplomas ou certifi cados estrangeiros referentes ao ensino primário ou secundário. 

Em França, a avaliação do nível de escolaridade e das competências linguísticas é realizada 

à chegada por um serviço especializado do Ministério da Educação Nacional, na língua que 

o aluno domina. 

Os novos alunos, sobretudo aqueles que não falam a língua, benefi ciam de programas 

de orientação especifi camente destinados a ajudá-los a ultrapassar os obstáculos iniciais 

associados à perturbação do seu percurso educativo e às condições de instalação das suas 

famílias. O objectivo principal consiste em ajudar todos os alunos a passar por este período 

de transição da forma mais fácil e rápida possível. Estes programas intensivos têm frequen-

temente uma duração limitada a poucos meses e baseiam-se em informações concretas 

sobre o país e o seu sistema educativo. O Conselho da Europa recomenda que as entidades 

responsáveis pela educação considerem a possibilidade de criar condições para que os 

recém-chegados possam, logo na fase de orientação escolar, prosseguir parte dos seus 

estudos na sua língua materna. Tem-se procurado evitar que as crianças que se encontram 

num período de transição entre sistemas educativos fi quem ainda mais atrasadas em 

relação aos seus colegas nativos, continuando, para tal, a apostar-se no desenvolvimento 

das competências cognitivas e linguísticas necessárias para prosseguirem com sucesso os 

seus estudos na língua de ensino. 

A aplicação de normas rigorosas e uniformes de avaliação das aprendizagens anteriores e 

dos programas de orientação assegura a integração dos novos alunos no nível de 

escolaridade correcto.
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O Starting Point (Ponto de Partida), um projecto de protecção aos refugiados, visa preparar 

para o ingresso no sistema educativo britânico os recém-chegados a Bolton (Reino Unido) 

que não dominam a língua inglesa. Em média, as crianças permanecem no projecto durante 

seis meses. O Starting Point tem por objectivo fornecer aos alunos um ambiente seguro. O 

reforço da sua autoconfi ança e o desenvolvimento das suas capacidades de comunicação e 

de outras competências no âmbito de uma variedade de experiências educativas facilitam 

a sua integração nas escolas de ensino regular. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx  

Apoio contínuo sistemático com base nas necessidades 
dos alunos imigrantes

A fl uência na língua de ensino escolar é fundamental para o sucesso dos alunos imigrantes, tendo 

se tornado uma das principais prioridades para as entidades responsáveis pela educação nos 

países de imigração. Após o período de instalação inicial, o fi nanciamento para a concessão de 

um apoio sistemático e continuado é geralmente limitado aos chamados «alunos vulneráveis». 

Alguns estudos sobre o impacto da experiência migratória no desempenho educativo indicam 

que um dos principais promotores da aprendizagem linguística é a disponibilidade de apoio em 

todos os níveis de escolaridade. Estas medidas de apoio adicional devem abranger várias idades 

e níveis de profi ciência e estender se para além do apoio linguístico, proporcionando, assim, aos 

imigrantes que falam a mesma língua que os alunos nativos a oportunidade de benefi ciarem de 

apoio em termos de conteúdos programáticos. 

Os métodos, a qualidade e o grau de implementação do mecanismo de apoio adicional variam 

signifi cativamente de país para país e, por vezes, até mesmo entre as regiões dos Estados-

-Membros. Algumas escolas optam pelo «modelo integrado». Depois de direccionados para 

o respectivo nível de escolaridade e de concluírem o programa de orientação, os recém-

-chegados são imediatamente integrados no ensino regular. Os programas de imersão 

linguística no ensino regular são suplementados por um apoio linguístico adicional, o qual 

poderá ser fornecido após as aulas ou durante o horário escolar habitual. Esta última opção 

envolve a subtracção dos alunos das aulas de ensino regular para algumas horas de instrução 

(pull out programmes). Outras escolas optam pelo «modelo de separação». Após uma fase 

inicial de orientação, as crianças recém-chegadas são integradas em turmas que têm em conta 

as suas necessidades específi cas. Só depois de obterem um determinado nível de profi ciência 

linguística podem ser transferidas para o ensino regular. O principal objectivo destes dois 

modelos consiste em promover uma educação integrada de forma a facilitar a formação de 

vínculos sociais e a melhorar o desempenho de todos os alunos no ensino regular.  

Os mecanismos de apoio continuado ajudam os alunos imigrantes a colocarem-se a par 

da matéria dada nas aulas da forma mais rápida possível. Estes cursos são sujeitos ao 

cumprimento de normas de qualidade consistentes e regularmente avaliadas em termos 

de aprendizagem de segunda língua e beneficiam de um maior grau de colaboração com 

os professores na aprendizagem integrada dos conteúdos.
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A adequação e a estruturação dos dois modelos necessitam de ser sujeitas a uma nova 

avaliação e discussão. Por exemplo, a OCDE chama a atenção para o facto de não ser 

necessário, nem vantajoso, para as crianças imigrantes dominarem perfeitamente a língua 

de ensino antes de lhes ser permitido ingressar no ensino regular. Os desenvolvimentos 

linguístico e cognitivo ocorrem simultaneamente, o que signifi ca que os alunos imigrantes 

terão mais facilidade em aprender a língua num cenário relevante, prático e interactivo.

Consequentemente, a aprendizagem da segunda língua deve abranger os conteúdos 

programáticos correspondentes às aulas que deveriam estar a frequentar no percurso regular. 

Os programas mais bem sucedidos são aqueles que reúnem os seguintes requisitos:

aplicação sistemática de padrões e requisitos elevados na aprendizagem da • 

segunda língua; 

estreita colaboração entre os professores do ensino regular e os professores de línguas; • 

utilização de material didáctico desenvolvido ao nível central; • 

disposições conducentes a mais (e não a menos) horas de instrução cara a cara para os • 

recém-chegados participantes; 

tomada de medidas para contrabalançar a estigmatização dos participantes.• 

Nos países que dispõem de programas consolidados e bem defi nidos de apoio linguístico, 

as disparidades entre alunos imigrantes e alunos nativos são relativamente menores, 

acontecendo o mesmo entre os alunos imigrantes de primeira e segunda geração.

Os alunos imigrantes na Suécia têm de frequentar um curso de sueco para estrangeiros até 

conseguirem exprimir conceitos complexos de forma oral e escrita. Os professores de sueco 

devem possuir um certifi cado de habilitação para o ensino da língua a estrangeiros e seguir 

um currículo bem defi nido. Este curso adicional de línguas num modelo integrado envolve a 

mesma carga de actividades e os mesmos requisitos de profi ciência que os cursos regulares 

suecos, permitindo ainda obter as mesmas qualifi cações de educação pós-secundária. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063  

A Fundação Estónia para a Integração criou um programa sistemático e multilingue de imersão 

linguística precoce, baseado em programas semelhantes desenvolvidos no Canadá e na 

Finlândia. No fi nal do programa, os alunos apresentavam um nível de profi ciência linguística 

mais elevado do que o dos alunos que não participaram no programa, conseguindo ainda 

obter resultados semelhantes em matemática e ciências e preservar a fl uência na língua 

materna. Estes resultados e o elevado nível de satisfação demonstrado pelos pais estiveram 

intimamente relacionados com a natureza voluntária do programa, com a cooperação estreita 

entre os pais e os responsáveis pela concepção do programa e com a prestação de apoio 

continuado à língua materna e à preservação das raízes culturais.

www.meis.ee/eng/immersion  
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Mecanismos de afectação de recursos 

As mudanças demográfi cas são seguidas da afectação de recursos adicionais ao nível 

individual ou escolar, de forma a garantir a adequação do apoio prestado aos recém- 

-chegados no que se refere à sua transição para o novo sistema educativo e a manter um 

ambiente escolar hospitaleiro. Os fi nanciamentos adicionais devem ser considerados, 

não como encargos, mas como investimentos numa cidade, região ou país que tem 

uma população escolar a aprender a língua nacional como segunda língua. As escolas 

não só obtêm fi nanciamento, como também podem investir no desenvolvimento dos 

seus conhecimentos na área da integração e do ensino de uma segunda língua. Estas 

competências poderão, mais tarde, ser reconhecidas e permitir intercâmbios com escolas 

menos experientes aos níveis municipal, regional ou nacional.

Para identifi carem as escolas mais necessitadas, os decisores políticos têm de identifi car 

os grupos-alvo dos mecanismos de afectação dos recursos (nomeadamente estrangeiros, 

falantes não nativos, pessoas de baixo estatuto socioeconómico ou de zonas carenciadas, 

etc.). Além disso, cabe-lhes também determinar os níveis educativos destinatários das 

verbas a afectar (pré-primária, primária, secundária) e o nível de governação em que 

ocorrerá a distribuição das verbas (municipal, regional ou nacional). 

O subsídio de apoio ao sucesso escolar das minorias étnicas (Ethnic Minority Achievement 

Grant — EMAG), no Reino Unido, constitui um apoio adicional baseado nas necessidades, 

sendo atribuído às escolas em função do seu número de alunos pertencentes a minorias 

étnicas com difi culdades de aprendizagem e de alunos a aprender a língua nacional como 

segunda língua. Um estudo recente revelou que o enfoque sobre o apoio linguístico tem 

sido gradualmente substituído pelo enfoque sobre o insucesso escolar, estabelecendo 

objectivos claros para reduzir as disparidades dos resultados escolares e apelando à 

participação das autoridades locais na implementação de estratégias de apoio.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx  

Nas zonas de educação prioritária (ZEP), criadas em França em 1981, os recursos públicos 

para a promoção da igualdade de oportunidades são afectados com base numa combinação 

de critérios geográfi cos e critérios ligados ao país de origem. Por exemplo, um dos critérios 

utilizados é a proporção de crianças com, pelo menos, um pai nascido no estrangeiro.

www.educationprioritaire.education.fr/ 

Formação e recrutamento de professores para turmas diversifi cadas

Os peritos em educação são unânimes em afi rmar que os professores são o mais importante 

instrumento de que os sistemas educativos dispõem para melhorar o desempenho educativo 

dos alunos, sobretudo dos mais desfavorecidos ou oriundos da imigração. Ainda assim, estes 

grupos são os que têm menos probabilidades de receber um ensino de alta qualidade. Os estudos 

demonstram que os instrumentos geralmente utilizados para melhorar a qualidade do ensino 

(redução da dimensão das turmas e contratação de mais docentes e auxiliares de qualidade) são 
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mais efi cazes para promover o sucesso escolar entre imigrantes e alunos desfavorecidos do que 

entre os restantes alunos. Quanto mais jovens forem os alunos que benefi ciam de um ensino de 

qualidade, maior será o impacto na globalidade do seu percurso académico.

As escolas com uma população diversifi cada que pretendam contratar mais professores 

e auxiliares de qualidade poderão promover iniciativas para incentivar a candidatura de 

profi ssionais oriundos da imigração ou de minorias étnicas. Alguns factos apontam para 

um efeito positivo sobre os resultados dos alunos imigrantes, uma vez que os professores 

oriundos da imigração ou de minorias étnicas tendem a ter percepções, expectativas e 

interacções mais positivas com os alunos imigrantes. Aquilo que qualifi ca um professor 

para dar aulas a alunos imigrantes é determinado pela combinação de um vasto leque de 

características, o que signifi ca que a origem, apesar de importante, não é o único critério de 

recrutamento. O aumento da proporção de professores oriundos da imigração é um meio 

efi caz, mas subaproveitado, de melhorar as competências interculturais das escolas e de 

construir pontes entre estas e as comunidades locais.

Entre as possíveis medidas que as escolas podem adoptar incluem-se a facilitação do 

reconhecimento dos diplomas estrangeiros na área do ensino através, por exemplo, da 

disponibilização de cursos de requalifi cação, e a realização de campanhas de sensibilização 

em cooperação com as entidades responsáveis pela educação e com os institutos de 

formação de professores. 

A Training and Development Agency for Schools (Agência de Formação e Desenvolvimento 

para Escolas), com sede em Inglaterra e no País de Gales, atrai novos professores oriundos 

de grupos claramente minoritários através da publicação de anúncios especifi camente 

destinados a esse grupo alvo, da implementação de programas de orientação, da concessão 

de subsídios à formação e da fi xação de metas de recrutamento para os institutos de 

formação de professores.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic  

Outra estratégia especifi camente orientada para a melhoria da qualidade do ensino consiste 

na introdução de um requisito exigindo que todos os professores adquiram competências 

básicas que lhes permitam ensinar em turmas de alunos provenientes de contextos culturais 

e linguísticos diversos. 

A contratação de mais professores de qualidade é um dos instrumentos mais eficazes para 

melhorar os níveis de aproveitamento, sobretudo no caso de alunos oriundos da imigração 

ou provenientes de meios desfavorecidos. O aumento do número de professores oriundos 

da imigração e/ou com formação em ensino intercultural promove o sucesso dos alunos e 

eleva as expectativas dos professores e a qualidade geral do ambiente de ensino.

O ensino da língua tem lugar em qualquer sala de aula do ensino regular, independen-

temente de a disciplina ser literatura, álgebra ou química. Uma turma diversifi cada exige 

o domínio de competências interculturais, capacidade de gestão de diferenças culturais 
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na sala de aula, capacidade de resolução de confl itos, capacidade de diferenciação entre 

problemas linguísticos e difi culdades de aprendizagem e capacidade de desenvolver 

instrumentos didácticos e estratégias de ensino. Os professores que não disponham de 

preparação ou formação adequada para lidar com turmas diversifi cadas poderão ter uma 

percepção menos favorável e menos expectativas em relação às crianças provenientes de 

contextos étnicos, religiosos ou sociais diferentes, podendo assim prejudicar o seu aprovei-

tamento escolar e diminuir a sua auto estima. 

A Bélgica, a Finlândia, a Noruega, os Países Baixos, Portugal e o Reino Unido, por exemplo, 

especifi caram as competências interculturais que os professores devem adquirir até ao fi nal 

da formação. Entre estas incluem-se o conhecimento da situação dos alunos de diferentes 

contextos culturais, a imagem que fazem desses alunos e a sua capacidade de lidar com 

relacionamentos entre alunos de diferentes origens culturais.

Os centros de formação de professores e a formação em serviço baseada em incentivos 

são fundamentais para fornecerem aos actuais e futuros professores várias ferramentas 

de desenvolvimento profi ssional, tais como boas práticas para o apoio linguístico e para o 

ensino de alunos que têm a língua nacional como sua segunda língua. As universidades e 

os centros de excelência na área da educação intercultural e do ensino de segunda língua 

podem conceber currículos comuns de alta qualidade, módulos de formação e orientações 

de implementação para educadores e decisores políticos. Estas formações podem servir 

para alertar os professores para a possibilidade de desenvolverem, ainda que inadverti-

damente, baixas expectativas em relação aos seus alunos, levando os a mudar de atitude. 

O programa piloto britânico Raising the Achievement of Bilingual Learners in Primary Schools 

(Melhorar o Aproveitamento dos Alunos Bilingues nas Escolas Primárias) forneceu material de 

desenvolvimento profi ssional e boas práticas com vista a aumentar os níveis de conhecimento e 

confi ança dos professores primários. Em 2006, o programa foi implementado ao nível nacional, 

depois de as avaliações demonstrarem que as escolas aderentes tinham conseguido aumentar 

as expectativas dos seus alunos, a participação nas aulas e o domínio da língua inglesa, a ponto 

de obterem melhores resultados do que escolas semelhantes não aderentes.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfi les/RR758.pdf  

Dar prioridade à implementação da educação intercultural 

Sem mudanças no estabelecimento de ensino, não é possível melhorar a qualidade dos professores 

e do ensino através da abordagem de competências interculturais. O nível de compromisso de 

toda a escola em relação à educação intercultural é fundamental para determinar a capacidade de 

os professores fazerem uso das competências e do material adquirido na formação. Por exemplo, 

na opinião dos alunos de centros de formação que responderam a inquéritos efectuados na 

Catalunha (em Espanha), nos Países Baixos e na Suécia, a educação intercultural deveria ser mais 

valorizada não apenas nas salas de aula, mas também nas suas experiências de campo. 
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O discurso generalizado sobre a importância da educação intercultural tem de ser transposto 

para a prática pelos administradores escolares. As práticas incluem módulos ou temas sobre 

educação intercultural e cidadania, a inclusão de representações multiétnicas nos materiais 

didácticos e a diversifi cação das actividades extracurriculares. A conferência europeia sobre 

a participação activa dos jovens oriundos de minorias étnicas na sociedade, organizada pelo 

Governo dinamarquês em 2006, propôs a criação de centros de formação especializados na 

área da resolução de confl itos, das competências de comunicação e dos programas de apoio 

intercultural, pretendendo assim capacitar os jovens e melhorar expectativas e resultados.

A integração da educação intercultural nos programas curriculares, nos materiais didácticos 

e nas actividades extracurriculares contribui para uma maior sensibilização dos alunos 

nativos e para uma maior confiança dos alunos imigrantes.

Desde 2004, a «diversidade e multiculturalismo» é uma disciplina obrigatória nas escolas 

britânicas para os alunos dos 11 aos 19 anos de idade, estando sujeita a avaliação de 

conhecimentos. A disciplina abrange questões relacionadas com a diversifi cação da 

sociedade, incluindo comunidades étnicas e religiosas e respectivas culturas, a alteração 

dos padrões de migração interna e externa e as causas políticas e económicas da migração 

dentro e fora do país.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx  

Na República Checa, a implementação da abordagem intercultural é monitorizada por cada 

uma das escolas. Cabe aos inspectores garantir que o director da escola, os professores 

e o restante pessoal escolar implementam as orientações estabelecidas na directiva do 

Ministério da Educação, da Juventude e do Desporto, com vista a combater o racismo, a 

xenofobia e a intolerância nas escolas. 

www.msmt.cz  

 6.2. Investimento nos alunos

Os decisores políticos na área da educação têm interesse em melhorar o alcance e o rigor 

do ensino pré-primário e dos serviços de guarda de crianças para todos os residentes. As 

crianças que tiveram acesso à educação pré-escolar benefi ciam das melhores oportunidades 

de desenvolvimento. As crianças que frequentam escolas pré-primárias e creches de alta 

qualidade desenvolvem uma maior capacidade de raciocínio e de resolução de problemas, 

além de se mostrarem mais cooperantes e mais atenciosas para com os outros. Desenvolvem 

ainda uma maior auto-estima e estão mais bem equipadas para fazer uma transição efi caz 

para a escola primária. Os benefícios obtidos com a educação pré-primária aumentam 

exponencialmente ao longo do ensino primário e do ensino secundário, acabando por 

suavizar a transição para a educação contínua e para o mercado de trabalho. As escolas pré- 

primárias e as creches também dão às mães o tempo de que necessitam para participarem 

mais activamente na sociedade e no mercado de trabalho.
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Estudos internacionais confi rmam que o ensino pré-primário contribui para que as crianças 

de famílias desfavorecidas do ponto de vista socioeconómico prossigam, mais tarde, os seus 

estudos. Da mesma forma, as crianças oriundas de famílias que comunicam entre si numa 

língua estrangeira benefi ciam de um contacto frequente e precoce com a língua de ensino, 

precisamente na idade em que são mais receptivas à aquisição de conhecimentos linguísticos. 

As famílias de baixos rendimentos, das quais muitas são famílias imigrantes, têm menos 

probabilidades de colocar os seus fi lhos no infantário e no ensino pré-escolar. Todos os pais 

enfrentam difi culdades quando tentam inscrever os seus fi lhos em creches ou infantários 

com um número de vagas limitado ou com mensalidades elevadas. As famílias de baixos 

rendimentos e oriundas da imigração podem também não dispor de informações sufi cientes 

sobre as várias opções existentes, não se sentir confortáveis em colocar os seus fi lhos nas 

mãos de estranhos e preferir entregar os seus fi lhos ao cuidado de familiares. É possível 

que os pais imigrantes que recorrem aos serviços das creches e dos estabelecimentos de 

ensino pré-escolar possam sentir que existe alguma falta de comunicação, compreensão 

e empatia entre eles próprios e os profi ssionais, sobretudo quando estes profi ssionais 

não têm experiência intercultural e, mais importante ainda, carecem das competências 

necessárias para o ensino da língua do país de acolhimento como segunda língua. Além 

disso, muitas escolas pré-primárias não estão habilitadas a realizar uma avaliação prévia 

e adequada das competências linguísticas das crianças imigrantes, através da qual seria 

possível garantir o acesso das mesmas a programas adequados de apoio e aquisição de 

conhecimentos linguísticos (caso existam). 

As escolas pré-primárias e as creches de alta qualidade devem satisfazer as necessidades 

das famílias que falam uma língua diferente e das famílias desfavorecidas do ponto de 

vista socioeconómico. As autoridades podem, de facto, garantir a inscrição de crianças de 

famílias de baixos rendimentos através da concessão de um apoio fi nanceiro específi co ou 

conferindo lhes acesso gratuito à educação pré-escolar. Pode ser exigida aos professores 

do ensino pré-escolar formação em matéria de ensino de uma segunda língua, a qual 

será acompanhada por novos procedimentos de recrutamento que darão prioridade aos 

professores com uma segunda língua e aos educadores de infância nascidos no estrangeiro 

e com formação. Para serem efi cazes, os seus métodos e programas de ensino terão de 

permitir uma comparação directa com os métodos e programas utilizados na escola 

primária. As estratégias de sensibilização permitem aos estabelecimentos de ensino e aos 

pais imigrantes trocarem informações sobre os benefícios do ensino pré-escolar, por um 

lado, e as necessidades e expectativas específi cas das famílias, por outro lado. 

Através de uma abordagem de integração baseada na idade, a Dinamarca, a Finlândia e a 

Suécia garantiram uma elevada taxa de participação dos imigrantes, combinando no mesmo 

local vários programas de ensino e de guarda de crianças de 1 a seis anos de idade.

O Relatório Eurydice de 2009, Early childhood education and care in Europe: tackling social 

and cultural inequalities (A guarda e a educação pré-escolar das crianças na Europa: reduzir 

as desigualdades sociais e culturais) recomenda a criação de um sistema unitário com 
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programas destinados a todas as crianças dos 0 aos 6 anos de idade, composto por pessoal 

com formação de alta qualidade em matéria de ensino e abordagens culturais. Estes 

deverão compreender a importância do estabelecimento de parcerias activas com os pais 

provenientes de meios desfavorecidos e culturalmente diversos.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf  

Sensibilização e criação de parcerias com pais provenientes 
de meios desfavorecidos

Os pais desempenham um papel fundamental na educação dos seus fi lhos — na aquisição 

da linguagem, no apoio aos trabalhos escolares e na aprendizagem, na orientação do 

percurso e expectativas profi ssionais e enquanto modelos a seguir. Não obstante, os pais 

com fracas condições socioeconómicas, incluindo os imigrantes, tendem a participar menos 

nas actividades escolares. Alguns estudos internacionais confi rmam que os pais imigrantes 

depositam grandes expectativas na educação dos seus fi lhos, mas enfrentam inúmeras 

barreiras à participação. Entre estas incluem-se a limitação dos seus recursos fi nanceiros 

e do conhecimento «interno» do sistema educativo, o medo de não serem bem-vindos 

num ambiente escolar que lhes é desconhecido, as barreiras linguísticas e as diferentes 

expectativas culturais em relação ao papel da família na educação. As escolas podem 

facilitar o relacionamento entre pais e fi lhos com estratégias que, não só desenvolvem as 

competências dos pais, como também apoiam os fi lhos, por vezes obrigados a assumir o 

papel de intérpretes ou mediadores entre pais e professores. 

A promoção da participação pode fazer-se através da inclusão nos pacotes informativos 

destinados aos imigrantes recém chegados de informações simples sobre o sistema escolar do 

país de acolhimento e sobre a existência de outras oportunidades de aprendizagem e serviços 

linguísticos, como materiais traduzidos e intérpretes. As escolas podem também investir signifi -

cativamente em programas que orientem os pais imigrantes em questões como matrículas, 

estabelecimento, participação activa e acesso à informação sobre escolhas futuras no contexto 

do sistema escolar. Para além da ajuda administrativa, na qual se inclui a tradução de informações 

sobre o sistema escolar para pais e alunos, o acesso a intérpretes, a disponibilização de pessoal 

afecto à satisfação das necessidades dos alunos imigrantes e suas famílias e a realização de 

reuniões especifi camente com famílias imigrantes, este apoio pode estender-se à esfera psico- 

-social. São habitualmente efectuadas visitas a casa, visitas estas que se têm revelando bastante 

benéfi cas para o envolvimento das famílias oriundas de meios desfavorecidos. 

As estratégias activas de sensibilização dos pais oriundos da imigração ou de meios 

desfavorecidos e os programas voluntários de educação contínua para adultos conduzem 

a uma maior assiduidade e a melhores resultados escolares, aumentando ainda a 

participação dos pais nos eventos e actividades da escola.  

Na Irlanda, as informações sobre o sistema educativo são disponibilizadas em seis 

idiomas no sítio web do Ministério da Educação e das Ciências. A Agência de Recepção 

e Integração elaborou também um folheto informativo nos principais idiomas da 
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população de imigrantes, que pode ser utilizado por pais de requerentes de asilo e 

refugiados e por menores não acompanhados.

www.education.ie / www.ria.gov.ie

Desde 1997, o projecto AOE (Ausbildundsorientierte Elternarbeit), em Frankfurt-am-Main, 

formou 60 «mediadores» de organizações de migrantes e escolas. Só em 2006, estes 

«mediadores» realizaram workshops de orientação em 17 idiomas para 3 450 pessoas, os 

quais incidiram sobre o sistema alemão de ensino e formação, estendendo-se a temas como 

a dislexia, a hiperactividade, os serviços de orientação profi ssional e o multilinguismo.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

Na Suécia, devem ser disponibilizados serviços de interpretação, se os mesmos forem 

necessários, nas reuniões de apresentação com famílias recém-chegadas, de forma a que 

estas compreendam os direitos que lhes assistem e os valores que estão na base da educação 

pré-escolar e escolar. Os pais têm ainda direito a serviços de interpretação que lhes permitam 

acompanhar o «diálogo de desenvolvimento pessoal», realizado duas vezes por ano.

A iniciativa internacional Home Instruction Programme for Preschool Youngsters (Programa 

de Ensino em Casa para Crianças em Idade Pré-Escolar) tem por objectivo sensibilizar e 

capacitar os pais provenientes de meios desfavorecidos, incluindo imigrantes e minorias 

étnicas, através da disponibilização de tutores oriundos das suas próprias comunidades. 

Avaliações periodicamente efectuadas em países como a Alemanha e os Países Baixos 

revelaram que as capacidades cognitivas das crianças que participaram na iniciativa 

melhoraram signifi cativamente em comparação com as de outras crianças.

www.hippy.org.il 

Vários países têm levado a cabo experiências com programas voluntários de educação 

contínua de adultos, com vista a determinar até que ponto os mesmos respondem às 

necessidades dos pais imigrantes e ajudam a transformar a escola num centro comunitário 

capaz de reunir nativos e imigrantes. Também conhecidos pela sua vertente de promoção 

de uma «escola alargada», «escola comunitária» ou «escola de serviços completos», estes 

programas têm por base o incentivo à participação dos pais. Ao proporcionar-se aos pais 

formação gratuita nas línguas de origem e de acolhimento, a possibilidade de participarem 

em actividades ligadas, por exemplo, ao desporto e acesso à Internet, estes poderão 

desenvolver uma relação de maior confi ança com a escola e aumentar as suas expectativas 

e o seu apoio ao desempenho escolar dos seus fi lhos. 

O projecto Rucksack da RAA Essen (Alemanha), que combina a formação linguística com 

outras actividades educativas na educação pré-escolar e no ensino básico, dá formação 

a mães migrantes com vista a capacitá-las para a gestão de grupos locais constituídos 

por outras mães migrantes que pretendem melhorar as suas competências de apoio 

à aprendizagem dos seus fi lhos. A avaliação qualitativa dos participantes no projecto 

demonstra que este contribuiu para a introdução de mudanças positivas e sustentadas no 

relacionamento entre pais e professores. 

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas  
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O Projecto Educativo Mãe/Filho, implementado na Alemanha, Bélgica, França, Países Baixos 

e Suíça, fornece aos pais de origem turca informações sobre o sistema educativo do seu país 

de residência e ajuda-os, sobretudo às mulheres, a obter as necessárias competências e meios 

de participar nas actividades sociais e educativas locais. A fundação não governamental com 

o mesmo nome (AÇEV) colabora com as associações locais de migrantes e mulheres, com 

os órgãos consultivos seus representantes e com as organizações tradicionais da sociedade 

civil. A AÇEV garante a supervisão e formação de educadores nacionais, que defi nem os 

programas e cursos de apoio, ministrados em turco e na língua do país de residência. A 

avaliação académica realizada por entidades externas para comparar as famílias integradas 

no programa AÇEV com as restantes revelou que o projecto aumentou a auto-estima das 

mães e o seu nível de interesse nas actividades escolares. O projecto obteve ainda uma 

avaliação positiva em termos de efi cácia e efi ciência da sua implementação e divulgação.

www.acev.org/educationdetail.php?id=16&lang=en  

Em França, 61 escolas primárias e secundárias participaram na nova acção experimental 

Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration (Abrir a Escola aos Pais para Promover 

a Integração), lançada em Novembro de 2008 e com avaliação marcada para 2009. Esta 

iniciativa voluntária tem por objectivo familiarizar os pais de crianças da primeira ou segunda 

geração com o sistema educativo e respectivos objectivos e actividades, pretendendo 

melhorar a sua participação e a sua capacidade de ajudar os seus fi lhos nos trabalhos 

escolares. O programa oferece ainda a possibilidade de frequentarem cursos voluntários 

de língua francesa.

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm  

Ensino da língua materna 

A maioria dos países oferece algum tipo de apoio à aprendizagem da língua materna e 

da cultura de origem, assumindo vários níveis de compromisso. Este apoio baseia-se 

normalmente numa «hipótese de interdependência», segundo a qual os alunos não 

conseguem dominar uma nova língua se antes não tiverem tido uma aprendizagem formal 

da sua língua materna (que poderá ser também a língua utilizada em casa) e não forem 

capazes de usar o seu sentido crítico em relação à mesma. A partir das publicações da OCDE, 

não é possível chegar-se a um consenso claro que permita aceitar ou rejeitar a hipótese de 

interdependência, o que ajuda a explicar a confusão e a politização que podem surgir em 

torno do ensino da língua materna. 

O multilinguismo tornou-se uma prioridade para os países desenvolvidos que funcionam 

como sociedades baseadas no conhecimento, promotoras da inovação e da globalização. 

Quando o mercado de trabalho recebe pessoas fl uentes na sua língua materna e na sua 

segunda língua está a benefi ciar de um capital humano capaz de trazer vantagens económicas 

e socioculturais mensuráveis para o país de destino, sobretudo quando o domínio da língua 

materna é acompanhado por conhecimentos e redes de trabalho no país de origem. 

O ensino da língua materna pode ser a pedra angular dos programas curriculares de 

educação intercultural e de línguas estrangeiras. Os alunos oriundos da imigração podem 
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conservar e desenvolver esta forma de capital humano, que, mais tarde, poderão partilhar 

com alunos nativos interessados em aprender com eles. Nestas escolas, os alunos nativos 

benefi ciarão de mais e melhores oportunidades de aprendizagem de línguas estrangeiras 

e de aquisição de competências interculturais, que lhes permitirão trabalhar e viver numa 

sociedade diversifi cada e no estrangeiro. Nem todas as escolas terão condições para 

proporcionar uma educação bilingue de alta qualidade aos vários grupos linguísticos que 

compõem o seu corpo estudantil. Contudo, são várias as opções curriculares com uma 

boa relação custo efi cácia que se encontram disponíveis para os alunos interessados, 

oriundos ou não da imigração. As línguas estrangeiras disponibilizadas no ensino primário 

e secundário podem apostar na integração de um programa diversifi cado, incluindo aulas 

avançadas sobre temáticas específi cas. Outra opção seria convidar os assistentes de apoio a 

turmas bilingues a, ocasionalmente, darem aulas às turmas do ensino regular. Estes tipos de 

aplicação concreta da educação intercultural promovida nas escolas permitem criar mais 

oportunidades de aprendizagem e de criação de laços sociais.

O conhecimento da língua e da cultura de origem contribui para a formação do capital 

humano de um país de imigração. Este capital pode ser maximizado através da sua 

integração nos objectivos dos decisores políticos atinentes à promoção de uma educação 

de categoria mundial e da competitividade no mercado de trabalho.

O projecto Diversidade Linguística da Escola Portuguesa tem como objectivo promover as 

competências interculturais e multilingues e combater a segregação através da criação de um 

projecto-piloto de ensino bilingue português-crioulo de Cabo Verde e português-mandarim, 

que engloba alunos imigrantes falantes de crioulo ou mandarim e alunos portugueses. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html  

As aulas da língua materna (e, mais especifi camente, os professores da língua materna) 

podem também facilitar as relações entre as famílias e a escola. A organização dessas aulas 

pode ser englobada nos esforços pró-activos envidados pelas escolas para sensibilizarem 

os pais, tendo em vista a mobilização das famílias imigrantes e de membros da comunidade. 

Neste sentido, as escolas podem disponibilizar espaços e recursos educacionais ou 

subvencionar programas fora da sala de aula. 

O Supplementary Schools Forum, organizado em Bristol, no Reino Unido, é constituído por 

25 escolas voluntárias e baseadas na comunidade que disponibilizam aulas extraordinárias 

da língua e cultura de origem, bem como aulas de certas disciplinas integradas no programa 

regular, como a disciplina de Inglês. Uma avaliação realizada em 2005 revelou que o 

impacto positivo destas escolas no desempenho escolar, na auto-estima e na formação 

da identidade poderia ser exponenciado por uma plataforma urbana de promoção de 

boas práticas. O Fórum contribuiu para promover as relações de intercâmbio e parceria 

entre as comunidades estabelecidas e as novas comunidades e ainda com as escolas do 

ensino regular.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity  

*
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Na Suécia, os alunos que frequentam o ensino obrigatório ou o ensino secundário têm direito a 

aulas de língua materna desde que: um ou ambos os pais/tutores tenham uma língua materna 

diferente do sueco, a língua materna constitua uma forma diária de comunicação do aluno, 

o aluno já tenha conhecimentos básicos da língua e esteja disposto a ter aulas da mesma. A 

materialização das aulas depende da disponibilidade de um professor e da reunião de um 

número mínimo de cinco alunos, o que as torna prática comum em escolas com uma elevada 

proporção de alunos imigrantes e em escolas particulares com um perfi l orientado para as 

línguas. Estudos recentes revelaram que as aulas de língua materna podem ter um efeito positivo 

nos resultados escolares dos alunos, contribuindo também para o reforço da sua identidade e 

do seu sentimento de pertença. Além disso, fomentam a participação dos pais nas actividades 

escolares, mesmo daqueles que têm menores rendimentos ou níveis educacionais.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdf

Estabelecimento de modelos e mentores para alunos imigrantes 

Os mentores podem desempenhar um papel fundamental na orientação dos jovens ao longo 

do seu percurso educativo. Neste sentido, os jovens profi ssionais oriundos da imigração 

poderiam ser contratados (mediante remuneração ou a título voluntário) num como auxiliares 

de educação, com vista a prestar apoio suplementar aos alunos imigrantes. Este tipo de 

projectos não só fornece apoio escolar aos alunos imigrantes, como também lhes apresenta 

modelos a seguir. Isto poderá ser especialmente importante no caso das comunidades étnicas 

onde se verifi que uma divisão em dois grupos distintos — os mais desfavorecidos e a emergente 

elite de classe média. Os mentores com uma história de ascensão social podem constituir uma 

fonte de inspiração e orientação para os alunos com fraco desempenho escolar.

Os programas de acompanhamento por um mentor aumentam a confiança dos alunos 

imigrantes e permitem estabelecer laços com modelos provenientes das elites emergentes 

da população imigrante. 

O Instituto de Desenvolvimento Multicultural (FORUM) e o Baak (o instituto de ensino 

da associação de empregadores VNO NCW) proporcionam coaching individual a jovens 

oriundos da imigração com elevados níveis educacionais, na fase fi nal dos seus estudos. 

Para tal, contam com a ajuda de um mentor para reforçar as suas competências pessoais e 

as suas qualidades de liderança.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html 

O apoio extracurricular como instrumento de melhoria do 
desempenho e criação de laços

As actividades recreativas como, por exemplo, os desportos e os campos de férias, facilitam 

a comunicação entre crianças imigrantes e nativas e a comunicação no interior de cada 

grupo. Os pais destas crianças podem também ser incentivados a participar e, se possível, 

a ajudar na organização das actividades. As actividades podem ainda ser organizadas em 

cooperação com organizações de imigrantes. 

*
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As actividades extracurriculares contribuem para a criação de laços entre os alunos 

imigrantes e os alunos nativos que participam nas mesmas, bem como entre as escolas 

organizadoras, os pais e as associações de imigrantes. 

A Fundação Jacobs, na Suíça, apoia a realização de campos de férias destinados a alunos 

oriundos de famílias imigrantes, que estão aprender a língua nacional como segunda 

língua. Nesses campos, são experimentadas várias metodologias, tais como o ensino de 

teatro, sendo os resultados dos participantes e de grupos de controlo avaliados ao longo do 

tempo de forma a melhorar os conhecimentos e a divulgar as experiências bem sucedidas.

www.jacobsfoundation.org  

Lançada em França, em 1991, a iniciativa École Ouverte (Escola Aberta) tem aberto as 

escolas de ensino primário e secundário a um vasto leque de actividades culturais, de 

lazer e de ensino de línguas estrangeiras, bem como a outras actividades de ensino. A 

iniciativa decorre às quartas-feiras e aos sábados e durante as férias escolares, como as 

férias de Verão e de Natal. O programa está aberto à participação de todos os alunos que 

vivam em zonas urbanas problemáticas e provenientes de meios económicos e culturais 

desfavorecidos, incluindo os alunos imigrantes recém-chegados. Algumas avaliações 

qualitativas comprovaram a efi cácia do programa para reduzir os confl itos entre vizinhos e 

melhorar a integração social, o ambiente escolar e as relações entre os professores, os pais 

e as comunidades locais.  

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm  

Também em França, o Ministério da Educação Nacional criou, em Setembro de 2008, um 

programa de «acompanhamento educativo» voluntário destinado aos alunos do ensino primário 

e dos primeiros quatro anos do ensino secundário. Nas duas horas de acompanhamento após o 

horário escolar, os professores podem ajudar os alunos com os seus trabalhos de casa, dar-lhes 

aulas extraordinárias ou orientá los na prática de actividades desportivas, culturais ou artísticas.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

 6.3. Facilitar a transição para o ensino superior 
e para o mercado de trabalho

Na União Europeia, o ensino superior é considerado uma estratégia crucial para promover 

a inovação, a produtividade e o crescimento numa sociedade baseada no conhecimento. A 

proporção de jovens imigrantes que concluem o ensino superior varia consideravelmente 

de comunidade para comunidade. As diferenças surgem mais frequentemente nos casos 

em que os jovens sofreram uma interrupção do seu percurso educativo (como é o caso da 

maioria dos requerentes de asilo e dos refugiados) e/ou são provenientes de países em que 

poucas pessoas têm acesso à educação, não possuindo, por isso, qualifi cações académicas 

que lhes permitam aceder ao ensino superior. As diferenças também são o refl exo do valor 

que os pais conferem ao ensino superior.

Os governos, os estabelecimentos de ensino, as organizações da sociedade civil, as 

fundações e as empresas privadas podem aumentar o número de bolsas e programas 

destinados a jovens talentosos oriundos da imigração (e respectivos pais).

*
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Em França, foram desenvolvidos vários programas para promover a diversidade em centros 

de excelência na área do ensino superior. O Instituto de Estudos de Ciências Políticas 

«Sciences-Po» admitiu centenas de alunos (dois terços dos quais com um pai nascido no 

estrangeiro) através de um processo de selecção adaptado. O ESSEC, uma escola de comércio 

e gestão, lançou o programa Une grande école: Pourquoi pas moi? (Uma grande école: Por 

que não eu?), que consiste em três anos de coaching. Este programa foi posteriormente 

adoptado por 30 escolas de elite que, no total, englobam 3 000 estudantes. Através do 

Cercle Passeport Telecoms, as grandes empresas francesas de telecomunicações concederam 

um apoio individual semelhante em programas de engenharia e gestão. 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com 

Ensino alternativo

Os jovens que rejeitaram os sistemas tradicionais de ensino precisam de uma alternativa de 

desenvolvimento das suas competências que, a seu ver, seja atraente e relevante. Os esquemas 

educativos que envolvam módulos baseados nas necessidades e que, além disso, possuam 

uma vertente prática e assente nas novas tecnologias são muito mais apelativos para os jovens. 

Exemplo disso são as «escolas de segunda oportunidade», que se destinam a fornecer novas 

oportunidades de ensino e formação aos jovens excluídos, a quem faltam competências e 

qualifi cações para prosseguir a sua formação ou ingressar no mercado de emprego. 

Ensino e formação profi ssional

Parte da estratégia da Agenda de Lisboa de 2000-2010 para tornar a União na economia 

baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo passa por aumentar o 

número de jovens que concluem o ensino secundário. O ensino superior é considerado o 

percurso mais desejável para a obtenção das competências necessárias à criação de uma 

sociedade do conhecimento. Apesar de serem envidados todos os esforços para ajudar os 

jovens imigrantes a obter as competências necessárias à conclusão do ensino secundário, o 

ensino e formação profi ssional afi guram-se uma segunda opção para aqueles que, apesar 

de todos os apoios, têm, mesmo assim, uma elevada probabilidade de reprovar no ensino 

secundário e abandonar o sistema escolar com poucas perspectivas de sucesso.

Os imigrantes encontram-se sub-representados no sistema de ensino e formação contínua e 

apresentam uma taxa de abandono escolar elevada. De facto, os programas de sensibilização 

destinados a informar os imigrantes sobre os cursos disponíveis podem ser inefi cazes ou 

inexistentes ou podem não ser adequados aos diferentes contextos educacionais, culturais 

e/ou linguísticos dos imigrantes. Além disso, os cursos podem não estar estruturados de 

forma fl exível para permitir aos alunos conciliar a vida familiar com o trabalho. A tomada de 

medidas para ultrapassar estes obstáculos contribuirá para ajudar os jovens imigrantes a 

prosseguir os seus estudos e para incentivar aqueles que os abandonaram a regressar. 
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A campanha promovida pelo Ministério da Integração dinamarquês «Precisamos de 

todos os jovens» visa incentivar mais jovens imigrantes a iniciar e concluir a sua formação 

profi ssional. A campanha assenta no trabalho de uma equipa que ajuda as escolas 

profi ssionais a implementar iniciativas destinadas a reduzir as taxas de abandono entre os 

imigrantes e a promover boas práticas. 

www.brugforalleunge.dk/fi leadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_

Summary_evaluation_BFAU_fi nal-version.pdf  

Além disso, a política dinamarquesa «Uma nova oportunidade para todos» procura integrar 

pessoas desempregadas de minorias étnicas no mercado de trabalho. Esta política obriga 

todos os jovens benefi ciários de prestações pecuniárias a participar em cursos de ensino 

geral ou profi ssional. Estão ainda previstos programas especiais direccionados para jovens 

com menos de 25 anos que não tenham completado qualquer programa educativo para 

jovens. Os programas também dão acesso às qualifi cações necessárias para a conclusão de 

um curso de formação profi ssional.

www.nychance.dk  

O projecto PALMS criou uma rede constituída por 250 peritos e assistentes sociais de órgãos 

municipais italianos com vista ao desenvolvimento de soluções de integração e inserção no 

mercado de trabalho de menores não acompanhados, que lhes permitam candidatar-se a 

uma autorização de residência aos 18 anos de idade. Estas soluções foram individualmente 

concebidas para 260 menores não acompanhados, 179 dos quais conseguiram um estágio, 

157 uma bolsa de estudo e 110 um emprego no fi nal da formação.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm  

Na procura do primeiro emprego, os alunos de primeira e segunda geração têm mais 

probabilidades de se encontrarem numa situação de desvantagem do que os seus pares 

nativos, devido ao estatuto socioeconómico das suas famílias, à fragilidade das suas redes 

sociais e à falta de conhecimento sobre o funcionamento do mercado de trabalho. Além 

disso, não deve ser ignorada a existência de práticas de recrutamento discriminatórias.

Incentivar a entrada precoce no mercado de trabalho

Nos processos de recrutamento de imigrantes, os empregadores tendem a privilegiar 

a sua experiência de trabalho ou a apresentação de certifi cados de frequência de cursos 

de línguas no país de acolhimento, em detrimento das eventuais experiências laborais 

ou educativas obtidas no estrangeiro. Os contratos que combinam trabalho com 

oportunidades de aprendizagem permitem aos alunos adquirir competências laborais, 

linguísticas, pessoais e sociais e ajudam-nos a conhecer o seu próprio potencial e o valor do 

seu trabalho. A formação linguística deve ser ministrada no local de trabalho e ser relevante 

para o exercício da profi ssão em causa, impedindo assim que o estudo da língua do país 

de acolhimento para jovens imigrantes assuma proporções excessivas e seja inefi caz. Os 

programas em contexto laboral também poderão ser úteis para aqueles que trabalharam 

ou estudaram no estrangeiro e que necessitam de uma certifi cação adicional.

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf
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A canalização de jovens imigrantes para estágios e outros esquemas de formação constitui uma 

estratégia para lidar com o desemprego juvenil. Além da adopção de medidas relacionadas 

com a oferta, também são necessárias estratégias para incentivar os jovens imigrantes a 

participarem em acções de formação profi ssional. O sucesso dos programas que possuem um 

componente de estágio depende do tipo de cooperação com as empresas que disponibilizam 

essa aprendizagem. As autoridades podem analisar as oportunidades de emprego ou estágio 

e determinar o nível mínimo de conhecimentos linguísticos e as competências necessárias 

para o exercício das funções em causa. A sua participação no processo pode ainda servir para 

garantir continuamente a boa qualidade e a ministração dos estágios acordados entre as 

escolas, organizações da sociedade civil e vários tipos de empregadores. As pequenas e médias 

empresas (PME) são um grupo especialmente difícil de sensibilizar para estas questões. 

A experiência laboral precoce adquirida através de estágios de qualidade garantida e de 

programas que combinam o trabalho com a aprendizagem tem demonstrado ser 

especialmente relevante para o sucesso dos jovens imigrantes no mercado de trabalho. 

A Áustria e a Alemanha possuem sistemas sólidos de colocação precoce em estágios 

de duração signifi cativa, os quais conduzem à obtenção de um diploma e a um registo 

de emprego individual. O projecto de investigação TIES verifi cou que, nestes países, 

os imigrantes turcos de segunda geração estavam mais bem equipados para integrar o 

mercado de trabalho, eram menos afectados por práticas de recrutamento discriminatórias 

e tinham acesso a melhores empregos do que nos países sem sistemas de estágio.

www.tiesproject.eu  

A cidade de Viena conseguiu aumentar o número de estagiários oriundos da imigração 

através da distribuição de folhetos multilingues e da publicação de anúncios na Internet. 

Todos os estagiários recebem informações sobre questões relacionadas com a diversidade 

e frequentam um módulo sobre educação intercultural.

Ao assegurar e fi nanciar estágios de um ano de duração, seguidos da negociação com o empregador 

de um contrato de trabalho normal, o programa Step2Work, implementado nos Países Baixos, tem 

como objectivo ajudar aqueles que abandonaram a escola sem qualquer especialização a entrar 

no mercado de trabalho. Durante o estágio, o projecto fornece aos participantes um curso de 

preparação e formação contínua. Os objectivos delineados para o primeiro ano foram cumpridos, 

com a obtenção de um contrato por 102 dos 120 participantes e com a criação de um grupo de 

orientadores qualifi cados e de um programa de formação testado.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf  

O projecto Network for vocational training — training by foreign entrepreneurs (Rede de 

Formação Profi ssional — Formação por Empresários Estrangeiros), implementado em 

Mannheim, na Alemanha, aborda o problema dual dos imigrantes que abandonam a 

escola sem conseguirem encontrar uma colocação de estágio e da capacidade limitada 

de os empresários migrantes lhes proporcionarem os estágios de que necessitam. O 

projecto promove a criação de novos estágios nos sectores comercial e gastronómico 

e fornece formação suplementar em competências interculturais e multilinguismo. 

Participam no projecto 120 empresários, cujo número tem aumentado a um ritmo de 12 a 

15 por ano. Destes participantes, 80 % foram contratados a título permanente pela empresa 

e os restantes encontraram emprego ou optaram por prosseguir os seus estudos no 

ensino superior.

*
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Acção positiva

Os governos e as empresas privadas podem adoptar códigos de conduta no que diz 

respeito ao cumprimento de certos critérios relacionados com o respeito pela diversidade 

nas práticas de recrutamento. O sector público e as empresas que assinam contratos de 

fornecimento com o Estado ou que dele recebem subsídios, empréstimos ou quaisquer 

outros benefícios podem ser obrigados a cumprir certos requisitos relativos à promoção da 

igualdade e da diversidade. No que diz respeito às pequenas e médias empresas, que são 

especialmente difíceis de sensibilizar para estas questões, a garantia de pagamento de uma 

parte dos salários por parte do Estado ou a concessão de benefícios fi scais provaram ser 

muito efi cazes para incentivar a contratação de indivíduos que normalmente se encontram 

em desvantagem no acesso ao mercado de trabalho (jovens imigrantes, desempregados 

de longa duração, pessoas com defi ciência, etc.). 

Ao abrigo do Plan Rosetta implementado na Bélgica, é devolvida aos empregadores uma 

parte das suas contribuições para a segurança social se, pelo menos, 3 % da sua mão de 

obra for constituída por jovens, contabilizando a duplicar o peso dos fi lhos de imigrantes.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/offi  cial-paper-belgium-jun01.pdf  

Defi nição de políticas à medida das necessidades dos jovens imigrantes

As Orientações Europeias para o Emprego, que constituem prioridades comuns para as 

políticas nacionais de emprego, recomendam que os Estados-Membros implementem um 

conjunto de medidas garantindo que nenhum jovem fi cará sem formação ou emprego. As 

estratégias são personalizadas para responderem às necessidades específi cas de certos grupos 

de jovens imigrantes que apresentam um fraco desempenho no mercado de trabalho. 

Os decisores políticos responsáveis pelas áreas da educação e da integração desenvolveram 

programas destinados a ajudar os alunos a preparar-se, a assegurar e, até mesmo, a criar 

o primeiro emprego em sectores que correspondam às suas competências e aspirações. 

Nestes programas, aquilo que é proposto aos participantes vai desde a aquisição de 

auto-confi ança, competências pessoais e sociais (soft skills) direccionadas para o mercado 

de trabalho, redes de apoio profi ssional e certifi cações, até à colocação em estágio ou 

contratação laboral. Estes programas destinam-se a promover a inclusão socioeconómica e 

a dar visibilidade ao contributo prestado ou passível de ser prestado pelos jovens imigrantes 

para a vida económica do país. 

Muitos jovens imigrantes que não trabalham nem estudam benefi ciam de acções de 

participação que lhes proporcionam o estímulo e os recursos necessários à mudança, bem 

como a capacidade de acreditar que é possível mudar e as ferramentas para tal. Os «centros de 

cidadania» podem ser equipados de forma a proporcionarem aos jovens acesso à informação, 

à Internet, a cursos linguísticos e a formação em competências pessoais e sociais. 
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Os programas podem melhorar as competências pessoais e sociais dos alunos, o que melhora 

as suas perspectivas de ingresso no mercado de trabalho, fornecendo-lhes maiores 

oportunidades de aprendizagem informal, tais como as ministradas em centros de recursos, 

acções de formação, iniciativas de acompanhamento por mentor e acesso a redes de trabalho. 

O serviço Jugendmigrationsdienste (JMD) é um serviço especifi camente direccionado para 

a integração dos jovens oriundos da migração. Existem, no total, 360 JMD que procuram 

melhorar as hipóteses de integração dos jovens no que respeita à linguagem, à escola 

e à educação, bem como facilitar a sua transição para a vida activa através de aconse-

lhamento individual e gestão de situações concretas, sessões de grupo, orientação social e 

oportunidades de trabalho em rede.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie  

Métodos criativos para envolver os jovens imigrantes 
e as respectivas famílias

Para promover a apropriação, terão de ser os alunos e parceiros a escolher o projecto, e 

não o contrário. Estes programas envidam todos os esforços possíveis para tirar o máximo 

partido do contexto local. Ajudam os alunos imigrantes a efectuar o diagnóstico da sua 

própria educação formal e não formal e das oportunidades de trabalho existentes em seu 

redor. As plataformas de diálogo com as organizações e comunidades de imigrantes, e 

mais especifi camente com representantes da juventude, podem ser úteis para identifi car 

os obstáculos ao ingresso no mercado de trabalho e defi nir estratégias para ultrapassá-los. 

Os serviços de orientação profi ssional podem também ser adequados ao contexto cultural. 

A informação pode ser facilmente disponibilizada através de edições traduzidas e páginas 

da Internet, bem como através do recurso aos serviços de intérpretes e equipas bilingues. 

Os jovens imigrantes podem ser contactados através do recurso às novas tecnologias, entre 

as quais os sítios web interactivos e os meios electrónicos. Contam se inúmeros exemplos 

que vão desde as visitas ao domicílio e serviços de apoio telefónico às feiras de emprego, 

passando pelas campanhas de recrutamento e pelos eventos não convencionais destinados 

a atrair a atenção da comunicação social.

A parceria austríaca EQUAL para o desenvolvimento Join In efectuou uma viagem pela 

região do Tirol, realizando campanhas de informação, mini-estágios e feiras de educação 

e emprego, bem como workshops in situ. Os membros do grupo-alvo receberam formação 

como mentores interculturais do projecto, tendo demonstrado uma maior efi cácia em 

termos de recrutamento do que o próprio pessoal austríaco. A agência regional de 

emprego recebeu orientações para rever os dados de que dispunha sobre os seus utentes, 

de modo a captar aqueles oriundos da migração. Neste sentido, reavaliou a efi cácia das 

actuais ofertas para esses grupos e agora leva a cabo projectos de sensibilização dos 

mesmos e fora das áreas urbanas.  

www.join-in.at  

*
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A Agenda X — Youth in a Multicultural Society (Agenda X — A juventude numa sociedade 

multicultural) foi concebida e é gerida por jovens e para jovens. Entre as várias actividades 

que reúnem jovens nativos e pertencentes a minorias em fase de iniciação da sua vida activa, a 

mais visível é o curso de empregabilidade Jobb X. Várias centenas de jovens dos 15 aos 26 anos 

de idade frequentaram o curso e a taxa de sucesso na obtenção de um emprego logo após 

a conclusão do programa sagrou se nos 80 % — uma percentagem substancialmente mais 

elevada do que a da taxa alcançada pelos jovens que frequentaram os cursos convencionais 

propostos pelos serviços noruegueses de emprego e segurança social. As vantagens 

comparativas do curso Jobb X residem no enfoque que é dado às competências reais e aos 

pontos fortes de cada indivíduo e num rácio professor/alunos mais favorável.

www.agendax.no  

Por toda a Europa, pequenas iniciativas de formação de jovens imigrantes estão a recorrer às 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) de forma a promover as oportunidades 

interculturais e personalizadas de aprendizagem e a aquisição de competências ligadas à 

literacia, à língua, a um sector específi co de actividade e às tecnologias digitais e de comunicação 

passíveis de abrir portas no mercado de emprego. As características dinâmicas e multimédia 

das TIC atraem os jovens e (re)inserem-nos num ambiente de aprendizagem mais interactivo 

e consentâneo com as suas necessidades específi cas. Por exemplo, os alunos podem obter 

formação sem recurso à língua do país de acolhimento, utilizando ícones ou traduções para a 

sua língua materna. O acesso a um computador e o domínio de competências básicas na área 

da informática são dois pré-requisitos necessários para poder ser integrado nestas iniciativas.

O programa Escolhas, implementado em Portugal, é um programa criado da base para 

o topo que, desde 2001, já fi nanciou e apoiou 121 projectos. O programa baseia-se nos 

diagnósticos efectuados pelas instituições locais para melhorar os resultados educacionais 

e a empregabilidade dos jovens em risco de todas as idades que vivem em bairros 

carenciados, sobretudo dos jovens descendentes de imigrantes. Desde 2006, 110 Centros 

de Inclusão Digital (CID@NET) locais proporcionaram a 27 000 utentes acesso gratuito à 

Internet para procura de emprego e outras actividades de apoio. Exemplo disso é o módulo 

de formação orientado para a «empregabilidade» que foi desenvolvido no âmbito do 

currículo Literacia Digital da Microsoft. 

www.programaescolhas.pt  

O projecto LIFT, desenvolvido em Hamburgo, teve como objectivo formar e desenvolver as 

competências linguísticas e interculturais dos alunos migrantes, fornecendo-lhes também 

formação na utilização profi ciente dos novos meios de comunicação. Direccionado para 

os jovens desfavorecidos com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos e oriundos 

da migração, o LIFT proporcionou um ambiente de aprendizagem em linha com acesso a 

módulos de formação e jogos baseados na Internet.

Podem ser consultadas mais actividades no Overview of Digital Support Initiatives for/by 

Immigrants and Ethnic Minorities in the EU-27 (Panorama de Iniciativas de Suporte Digital 

para/por Imigrantes e Minorias Étnicas na EU-27) de 2008, Relatório IPTS, 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888  
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Mentores e modelos 

A utilização de modelos destina se a provar a outros jovens que é possível obter sucesso 

através da educação e no mercado de emprego. Os mentores individuais não só têm 

a possibilidade de inspirar, como de disponibilizar um acompanhamento e orientação 

específi cos aos jovens imigrantes. Os programas poderão reunir alunos provenientes de 

meios desfavorecidos com voluntários de uma dada profi ssão (ainda no activo ou não) 

ou com certifi cados profi ssionais de job coaching. Os modelos oriundos de contextos 

semelhantes têm se revelado mentores, recrutadores e gestores de projecto especialmente 

bem sucedidos neste programa. Ao oferecerem aos participantes bem sucedidos a 

possibilidade de se tornarem mentores, estes programas cumprem o objectivo principal 

de ajudar os jovens imigrantes a prosseguirem carreiras profi ssionais consentâneas com as 

suas competências e experiências específi cas.

No projecto Work-Up desenvolvido na Bélgica, consultores oriundos da imigração realizam 

trabalho de campo, fornecendo orientação individual a jovens imigrantes desempregados. 

Estes consultores estabelecem pontes entre os candidatos a emprego e os serviços públicos 

de emprego, identifi cando os problemas específi cos com que se deparam os seus pares e 

propondo melhorias ao nível da prestação dos serviços. As associações de imigrantes que 

participam no projecto fornecem aconselhamento complementar e acções de formação 

que os serviços públicos não disponibilizam.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf  

O projecto SpraKuM da iniciativa EQUAL, na Alemanha, implementou o módulo Qualifi cation 

for Language and Culture Mediators (Qualifi cação para mediadores linguísticos e culturais) 

com vista a disponibilizar acções de formação e a tornar estas carreiras acessíveis aos 

jovens imigrantes, refugiados e requerentes de asilo que desejam servir de intermediários 

para a melhoria da prestação dos serviços básicos e das condições sanitárias e sociais dos 

imigrantes mais vulneráveis.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm  

Expansão de redes

Muitas pessoas encontram emprego através das suas redes sociais. Os jovens imigrantes 

têm geralmente redes menos desenvolvidas do que os nativos, o que os coloca em situação 

de desvantagem. Todas as autoridades governamentais, estabelecimentos de ensino e 

empresas privadas têm um papel a desempenhar no desenvolvimento destas redes. Por 

exemplo, os empregadores que operam em sectores onde é comum o recrutamento 

através de redes informais podem criar programas de acolhimento no local de trabalho 

destinados a este grupo-alvo. As «bases nacionais de talentos» disponibilizam uma 

plataforma que permite reunir candidatos a emprego e potenciais empregadores, bem 

como oportunidades de voluntariado, visando melhorar os CV destes jovens. 
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«Do banco ao relvado» é um projecto criado por um dos maiores clubes de futebol da 

Dinamarca, Brøndby IF, em cooperação com o município de Brøndby e o Ministério da 

Integração. Este projecto tem como objectivo promover o contacto entre jovens oriundos 

da migração e a rede de patrocinadores do clube, que conta com mais de 350 empresas. 

Mais de 130 jovens oriundos da migração foram colocados em estágios ou conseguiram um 

emprego desde 2003.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211  

O voluntariado e a participação em redes de jovens podem melhorar as competências 

dos jovens imigrantes, bem como desenvolver as suas redes e a sua confi ança. Os jovens 

imigrantes que frequentam o ensino secundário também podem ser incentivados a exercer 

uma actividade casual durante as suas férias escolares ou nos seus tempos livres, uma vez 

que assim adquirirão experiência profi ssional, melhorarão as suas competências linguísticas 

e desenvolverão as suas competências sociais e interpessoais. 

O projecto neerlandês Catch the Coach to Be (Captar os futuros Coachers), integrado na 

iniciativa EQUAL, lida com os problemas sociais dos jovens imigrantes, incentivando-os a 

tornarem-se profi ssionais de apoio à juventude. O projecto envolve o desenvolvimento e 

a execução de programas de ensino, exercícios práticos de coaching, o reforço do carácter 

multicultural do trabalho de apoio à juventude, o aumento do número de locais de 

aprendizagem/trabalho através do estabelecimento de contactos com empregadores e o 

desenvolvimento e implementação de um método de aprendizagem multimédia.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88  

Vencer a discriminação indirecta com base na origem e no estatuto social 

Em certos locais, os jovens imigrantes podem encontrar-se desproporcionalmente concentrados 

em zonas carenciadas do ponto de vista económico, onde os residentes vivem normalmente 

em habitações sociais, estão desempregados, têm baixos níveis educativos, estão envolvidos 

em actividades criminosas ou sofrem de doenças do foro psicológico, como a depressão. 

Nestes casos, é pouco provável que, na zona em questão, se instalem novas empresas, existam 

boas redes de transportes públicos e boas oportunidades de emprego. As oportunidades dos 

jovens que crescem nestas zonas desfavorecidas em termos sociais e económicos são muito 

mais limitadas. As autoridades locais devem incentivar os empregadores com negócios fora das 

áreas segregadas e desfavorecidas a empregar jovens oriundos destas zonas e, se pertinente, a 

reservar-lhes um determinado número de postos de estágio.

O projecto sueco Lugna Gatan (Estrada Fácil) visa reintegrar os jovens vítimas de exclusão 

social em zonas carenciadas de várias cidades. Após três meses de formação, os jovens são 

recrutados como modelos para o estabelecimento de contactos com outros jovens da sua 

área de residência. Várias centenas de jovens desempregados benefi ciaram das ajudas 

à formação e ao emprego e milhares trabalharam como voluntários. A grande maioria 
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daqueles que trabalham ou trabalharam no projecto encontra-se agora integrada num 

emprego a tempo inteiro ou prossegue os seus estudos.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/fi le_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf  

O programa francês Zones Franches Urbaines (Zonas Francas Urbanas) tem por objectivo 

estimular a actividade económica, reduzir o desemprego e facilitar a regeneração física e 

social em zonas com elevadas taxas de abandono escolar através da melhoria dos incentivos 

económicos às empresas privadas. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf  

Conclusões

1.  A consideração de condições sociais mais abrangentes e reguladas por outras 

políticas, tais como pelas políticas de imigração, habitação, assuntos sociais e 

emprego, pode contribuir para facilitar ou difi cultar a implementação de políticas 

educativas efi cazes. 

2.  Habitualmente, os alunos imigrantes têm maiores probabilidades de sucesso 

escolar em sistemas educativos que envolvem menos tipos de escolas, efectuam 

uma selecção mais tardia para efeitos de agrupamento dos alunos segundo as suas 

capacidades e utilizam mecanismos objectivos de avaliação, incluindo nos casos de 

necessidades especiais.

3.  A aplicação de normas rigorosas e uniformes de avaliação das aprendizagens anteriores 

e dos programas de orientação assegura a integração dos novos alunos no nível de 

escolaridade correcto.

4.  Os mecanismos de apoio continuado ajudam os alunos imigrantes a porem-se a par 

da matéria dada nas aulas da forma mais rápida possível. Estes cursos são sujeitos 

ao cumprimento de normas de qualidade consistentes e regularmente avaliadas 

em termos de aprendizagem de segunda língua e benefi ciam de um maior grau de 

colaboração com os professores na aprendizagem integrada dos conteúdos.

5.  A contratação de mais professores de qualidade é um dos instrumentos mais efi cazes 

para melhorar os níveis de aproveitamento, sobretudo no caso de alunos oriundos 

da imigração ou provenientes de meios desfavorecidos. O aumento do número de 

professores oriundos da imigração e/ou com formação em ensino intercultural 

promove o sucesso dos alunos e eleva as expectativas dos professores e a qualidade 

geral do ambiente de ensino.
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6.  A integração da educação intercultural nos programas curriculares, nos materiais 

didácticos e nas actividades extracurriculares contribui para uma maior sensibilização 

dos alunos nativos e para uma maior confi ança dos alunos imigrantes.

7.  As estratégias activas de sensibilização dos pais oriundos da imigração ou de meios 

desfavorecidos e os programas voluntários de educação contínua para adultos 

conduzem a uma maior assiduidade e a melhores resultados escolares, aumentando 

ainda a participação dos pais nos eventos e actividades da escola. 

8.  O conhecimento da língua e da cultura de origem contribui para a formação do capital 

humano de um país de imigração. Este capital pode ser maximizado através da sua 

integração nos objectivos dos decisores políticos atinentes à promoção de uma 

educação de categoria mundial e da competitividade no mercado de trabalho.

9.  Os programas de mentorado aumentam a confi ança dos alunos imigrantes e 

permitem estabelecer laços com modelos provenientes das elites emergentes da 

população imigrante.  

10.  As actividades extracurriculares contribuem para a criação de laços entre os alunos 

imigrantes e os alunos nativos que participam nas mesmas, bem como entre as escolas 

organizadoras, os pais e as associações de imigrantes. 

11.  A experiência laboral precoce adquirida através de estágios de qualidade garantida 

e de programas que combinam o trabalho com a aprendizagem tem demonstrado 

ser especialmente relevante para o sucesso dos jovens imigrantes no mercado 

de trabalho. 

12. Os programas melhoram as competências pessoais e sociais dos alunos, o que melhora 

as suas perspectivas de ingresso no mercado de trabalho, fornecendo-lhes maiores 

oportunidades de aprendizagem informal, tais como as ministradas em centros de 

recursos, acções de formação, iniciativas de mentorado e acesso a redes de trabalho. 
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Anexo I

Princípios básicos comuns 

para a política de integração 

de imigrantes na União Europeia
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1.  A integração é um processo dinâmico e bidireccional de adaptação mútua de todos os 

imigrantes e residentes nos Estados-Membros.

2.  A integração implica o respeito pelos valores fundamentais da União Europeia.

3.  O emprego é um elemento essencial no processo de integração, sendo fundamental 

para a participação dos imigrantes, para o contributo que eles prestam à sociedade de 

acolhimento e para tornar visível esse contributo.

4.  O conhecimento básico da língua, da história e das instituições da sociedade de 

acolhimento é indispensável para a integração; proporcionar aos imigrantes a 

possibilidade de adquirir esse conhecimento básico é essencial para lograr uma 

integração bem sucedida.

5.  Os esforços na educação são cruciais para preparar os imigrantes, em especial 

os seus descendentes, para serem participantes mais activos e com maior êxito 

na sociedade.

6.  O acesso às instituições, aos bens e aos serviços públicos e privados, por parte dos 

imigrantes, numa base de igualdade face aos cidadãos nacionais e de forma não 

discriminatória, é um fundamento essencial para uma melhor integração.

7.  A interacção frequente entre imigrantes e cidadãos dos Estados-Membros é um 

mecanismo fundamental para a integração. Os fóruns onde participem uns e outros, 

o diálogo intercultural, a formação sobre imigração e culturas imigrantes, assim como 

o fomento das condições de vida em ambientes urbanos incrementam as interacções 

entre imigrantes e cidadãos dos Estados-Membros.

8.  A prática de diversas culturas e religiões é uma garantia da Carta dos Direitos 

Fundamentais que deve ser salvaguardada, salvo em caso de incompatibilidade com 

outros direitos europeus invioláveis ou com a legislação nacional.

9.  A participação de imigrantes no processo democrático e na elaboração de políticas e 

medidas de integração, especialmente a nível local, apoia a sua integração.

10.  A inclusão de políticas e de medidas de integração em todos os domínios e níveis 

de governo e de serviços públicos pertinentes é um ponto a ter em consideração na 

formulação e na implementação de políticas públicas.

11.  É preciso defi nir objectivos claros, desenvolver indicadores e mecanismos de avaliação 

para ajustar a política, avaliar os progressos em termos de integração e tornar mais 

efi caz o sistema de intercâmbio de informações.
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Anexo II

A ferramenta da avaliação comparativa 

em matéria de integração
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Os anexos da primeira e da segunda edição do manual apresentam métodos que visam 

transpor as políticas para projectos e permitir aos decisores políticos reproduzirem 

as práticas profi ssionais nas suas novas iniciativas. O presente anexo apresenta uma 

ferramenta que permite que decisores políticos e profi ssionais aprendam uns com os 

outros, visando melhorar sistemática e continuamente os seus métodos de trabalho, 

as normas que emitem e os serviços que prestam.

Qualquer tipo de interveniente que considere ter um papel a desempenhar na área da 

integração (decisores políticos, prestadores de serviços, actores da sociedade civil) pode 

defi nir parâmetros de referência para o seu trabalho conjunto, baseando-se num mandato, 

objectivos e actividades comuns.

A avaliação comparativa é realizada pelos profi ssionais através de uma análise que compara 

os respectivos resultados. A vontade de aprenderem uns com os outros é fundamental para 

a boa aplicação deste método. Durante o processo, os participantes identifi cam:

as principais áreas de aperfeiçoamento;• 

as normas jurídicas e profi ssionais relevantes de âmbito internacional;• 

as boas práticas que cumprem as referidas normas e os factores fundamentais ao • 

cumprimento das mesmas;

lições passíveis de serem transferidas de uma situação para outra, conduzindo à • 

adequação de políticas e práticas.

Em seguida apresenta-se a ferramenta de avaliação comparativa que os agentes de 

integração podem utilizar para defi nir parâmetros de referência que lhes permitam 

aprender com as suas políticas e práticas e melhorá-las. Os participantes podem percorrer 

esta lista em conjunto, atentando nos vários pontos que compõem cada uma das 

quatro fases:

1. Planeamento

Assunto:•  a integração é um processo multidimensional. Sobre que áreas específi cas 

incide o seu trabalho?

Encontrar uma defi nição funcional do processo:•  as divergências entre conceitos ou 

modelos de integração podem criar obstáculos à cooperação e à análise comparativa. 

De que forma a sua organização contribui para o bem-estar social duradouro e para a 

convergência dos valores societais em benefício de todos os membros de uma sociedade 

diversifi cada? O seu trabalho promove a participação activa e a aquisição de aptidões e 

competências ou facilita a fl exibilização institucional e a mudança cultural?

Procurar potenciais participantes:•  Com que entidades partilha a vontade de aprender? 

Aceitaria uma parceria com organizações que operam no seu sector de actividade mas 
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com sedes em cidades ou países diferentes? Ou preferiria aprender com organizações 

com objectivos semelhantes mas operando em sectores de actividade diferentes? 

Estabelecer a estrutura de avaliação comparativa:•  os dirigentes da organização 

revelam a sua vontade de defi nir parâmetros de referência e disponibilizam recursos 

sufi cientes para esse fi m. Que metodologia, protocolo e código de conduta serão usados 

pelos participantes?

2. Investigação

Defi nir os benefi ciários directos:•  a diversidade da Europa é exponenciada pela 

chegada dos imigrantes, eles próprios com origens diversas. Que membros de uma 

sociedade diversa benefi ciam directamente do seu trabalho na área da integração? 

Os benefi ciários pertencem a categorias específi cas de imigrantes, a várias gerações, à 

sociedade em geral, a organismos públicos, etc.?

Identifi car fontes de dados fi dedignas: • uma vez que a existência de lacunas na recolha 

de dados nacionais e transfronteiras pode difi cultar a procura de dados comparáveis, a 

avaliação comparada (parâmetros de referência) pode ser o melhor recurso. De que fontes 

dispõem para a obtenção de dados individuais e comparáveis sobre os seus benefi ciários?

Recolher dados e identifi car as difi culdades encontradas pelos benefi ciários:•  

na sua área de trabalho, que problemas consideram os seus benefi ciários directos 

ser o principal obstáculo a um bem estar sustentável? Se não dispuser de quaisquer 

informações sobre as suas experiências, de que problemas os profi ssionais ouvem falar 

e observam com mais frequência?

Transformar obstáculos em áreas de aperfeiçoamento:•  que objectivos claros e 

dinâmicos poderia a sua organização defi nir para eliminar estes obstáculos e reforçar os 

instrumentos promotores da integração?

Defi nir políticas:•  com que bens, serviços e políticas contribuem as organizações para 

as áreas de aperfeiçoamento?

3. Análise

Realizar estudos de impacto retrospectivos e prospectivos:•  que impacto teve o seu 

trabalho anterior nestas áreas de aperfeiçoamento? Que alternativas funcionais poderão 

melhorar o seu impacto no futuro?

Defi nir normas:•  que normas internacionais, do foro jurídico ou profi ssional, se aplicam 

directamente à sua área de actividade? 

Identifi car e analisar boas práticas:•  que práticas permitem cumprir da melhor forma 

os vários critérios defi nidos nestas normas?
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Análise das práticas e organizações:•  as técnicas adoptadas podem ir de uma simples 

análise de informações disponíveis ao público, visitas de estudo em equipa e realização 

de seminários à utilização de métodos mais sofi sticados como revisões pelos pares, 

acções de intercâmbio e criação de parcerias de aprendizagem. De que forma foram 

estas normas utilizadas por outra organização para estruturação das suas práticas? Quais 

são os «próximos passos» a ter em conta no processo de implementação? Que factores 

explicam o seu sucesso?

4. Implementação

Introduzir melhorias nas políticas e nas práticas:•  adoptar novas medidas para eliminar 

ou reduzir as disparidades existentes entre as boas práticas e as práticas efectivamente 

aplicadas. De que forma considera que as suas práticas cumprem, ou mesmo excedem, 

as normas instituídas?

Defi nir indicadores, metas e parâmetros de referência comuns:•  de que forma as suas 

áreas de aperfeiçoamento podem ser transpostas para padrões e indicadores comuns 

que permitam avaliar o contributo da sua acção para a integração em geral?

Comunicar, rever e ajustar os procedimentos de avaliação comparada:•  de que forma 

poderá este processo ser melhorado ao longo do tempo para permitir-lhe melhorar 

continuamente o seu desempenho nesta área ou debruçar-se sobre novos assuntos?
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Anexo III

Pontos de contacto nacionais 

para a integração
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Áustria

Fundo austríaco de Integração (Österreichischer Integrationsfonds)

Schlachthausgasse 30, 1030 Viena, ÁUSTRIA, fax: +43 17101203591

Bélgica

Gabinete do vice-primeiro-ministro, ministro do Trabalho e da Igualdade de 

Oportunidades (Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances/ 

Vice-Esrste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen) 

Kunstlaan 7 Avenue des Arts, B-1210  Bruxelas, BÉLGICA, fax: +32 22202067

Centro para a Igualdade de Oportunidades e de Luta Contra o Racismo (Centre pour 

l’égalité des chances et la lutte contre le racisme/Centrum voor gelijkheid van kansen en 

voor racismebestrijding)

Koningsstraat 138 Rue Royale, B-1000 Bruxelas, BÉLGICA, fax: +32 22123030

Bulgária

Ministério do Trabalho e da Política Social (Министерство на труда и социалната 

политика) — Direcção para a Livre Circulação de Pessoas, Migração e Integração

2, Triaditza Street, 1051 Sófi a, BULGÁRIA, fax: +359 29873980

Chipre

Ministério do Interior (Υπουργείο Εσωτερικών) — Departamento das Relações Europeias 

e Internacionais

Demosthenis Severis Avenue, 1453 Nicósia, CHIPRE, fax: +357 228678383

República Checa

Ministério do Interior da República Checa (Ministerstvo vnitra České republiky) 

— Departamento das Políticas em matéria de Asilo e Migração

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praga 7, REPÚBLICA CHECA, fax: +420 974833512

Dinamarca

Ministério para os Refugiados, a Imigração e a Integração (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration) — Unidade para a Política de Integração

Holbergsgade 6, DK-1057 Copenhaga K, DINAMARCA, fax: +45 33111239  

Estónia

Ministério da Cultura (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23 15076, Tallin, ESTÓNIA, fax: +372 6282200

Finlândia

Ministério do Interior (Sisäasiainministeriö)

Departamento para a Migração, Unidade de Integração

Vuorikatu 20 A, Helsínquia, PO BOX 26, 00023, FINLÂNDIA, fax: +358 916042940
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França

Ministério da Imigração, Integração, Identidade Nacional e Desenvolvimento Solidário 

(Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du développement 

solidaire) Direcção Acolhimento, Integração e Cidadania —  

101, rue de Grenelle — 75323 Paris Cedex 07, FRANÇA, fax: +33 172716825 

Alemanha

Ministério Federal do Interior (Bundesministerium des Innern) — Unidade MI2 Políticas 

de Integração

Alt-Moabit 101 D, 10559 Berlim, ALEMANHA, fax: +49 30186812926

Grécia

Ministério do Interior, da Descentralização e da Administração em linha (Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) — Direcção-Geral 

para as Políticas de Migração e Integração Social, Unidade da Integração Social 

2 Evangelistrias St., 105 63 Atenas, GRÉCIA, fax +30 2103741239

Hungria

Ministério da Justiça e de Acção Penal (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

— Serviço de Coordenação em matéria de Justiça, Administração Interna e Migração 

Kossuth Lajos tér 4., 1055 Budapeste, HUNGRIA, fax: +36 14413599

Irlanda

Gabinete do Ministro da Integração

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublim 4, IRLANDA, fax: +353 16473119 

Itália

Ministério do Interior (Ministero dell’Interno) — Departamento das Liberdades Civis 

e da Imigração — Direcção Central das Políticas de Imigração e de Asilo 

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, 00184 Roma, ITÁLIA, fax: +39 0646549751

Ministério do Trabalho, da Saúde e das Políticas Sociais (Ministero del Lavoro, della Salute 

e delle Politiche Sociali) — Direcção-Geral para a Imigração

Via Fornovo 8, 00192 Roma, ITÁLIA, fax: +39 0636754769

Letónia

Ministério da Justiça (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija) 

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, fax: +371 67285575

Lituânia

Ministério da Segurança Social e do Trabalho (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

— Departamento dos Assuntos Internacionais

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, LITUÂNIA, fax: +370 52664209
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Luxemburgo

Ministério da Família e da Integração (Ministère de la Famille et de l’Intégration) 

— Agência luxemburguesa para o Acolhimento e a Integração (Offi  ce luxembourgeois 

de l’accueil et de l’intégration — OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, LUXEMBURGO, fax : +352 24785720

Malta

Ministério da Família e da Solidariedade Social (Ministeru għall-Familja 

u Solidarjeta’ Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, La Valletta CMR 02, MALTA, fax: +356 25903121

Países Baixos

Ministério da Habitação, do Ordenamento do Território e do Ambiente (ministerie

van VROM) — Direcção-Geral da Habitação, Comunidades e Integração, Departamento da 

Cidadania Cívica e Integração 

Rijnstraat 8, Postbus 30941 2500 GX Den Haag, PAÍSES BAIXOS, fax: +31 703390618

Polónia

Ministério do Trabalho e da Política Social (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) 

— Departamento de Assistência Social e Integração

1/3/5 Nowogrodzka Str., 00-513 Varsóvia, POLÓNIA, fax: +48 226611140

Portugal

Presidência do Conselho de Ministros

Rua Prof. Gomes Teixeira, 1399-022 Lisboa, PORTUGAL, fax: +351 213927860

Roménia

Ministério da Administração e do Interior (Ministerul Administraţiei şi Internelor) 

— Serviço Nacional de Imigração — Unidade de Integração Social

24 A Tudor Gociu Street, Bucareste 4, ROMÉNIA, fax: +40 214500479

Eslováquia

Ministério do Trabalho, dos Assuntos Sociais e da Família (Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR), — Departamento da Migração e Integração de Estrangeiros

Špitálska 4, 816 43 Bratislava, REPÚBLICA ESLOVACA, fax: +421 220461623

Ministério do Interior (Ministerstvo vnútra SR) Serviço de Migrações

Pivonková 6, 812 72 Bratislava, REPÚBLICA ESLOVACA, fax: +421 243414759
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Eslovénia

Ministério do Interior (Ministrstvo za notranje zadeve) — Direcção da Migração 

e Integração

Beethovnova 3, 1000 Liubliana, ESLÓVENIA, fax: +386 14284695

Espanha

Ministério do Trabalho e da Imigração (Ministerio de Trabajo e Inmigración) 

— Secretaria de Estado para a Imigração e a Emigração — Direcção-Geral para a 

Integração dos Imigrantes

C/ José Abascal, 39 -1.ª Planta, 28003 Madrid, ESPANHA, fax: +34 913637057

Suécia

Ministério da Integração e da Igualdade de Oportunidades (Integrations- och jämställd-

hetsdepartementet) — Unidade para a Integração e o Desenvolvimento Urbano

S-103 33 Estocolmo, SUÉCIA, fax: +46 84 053578

Reino Unido

Agência das Fronteiras — Política de Imigração

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

REINO UNIDO, fax: +44 2086046894

Observadores

Noruega

Ministério do Trabalho e da Inclusão Social (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) 

— Departamento da Integração e Diversidade

PO Box 8019 Dep. 0030 Oslo, NORUEGA, fax: +47 22240265

Para aceder aos sítios web nacionais, consulte o portal europeu sobre a integração 

em: www.integration.eu (secção country info)
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O presente documento foi elaborado com base em pesquisas documentais, 

documentos temáticos, documentos fi nais e apresentações escritas e orais dos 

seminários técnicos. Segue-se uma lista das principais obras consultadas e referidas.

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries [Aquisição e 

perda da nacionalidade: políticas e tendências em 15 países europeus], o projecto NATAC, 

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe [Políticas de cidadania na nova Europa], o projecto 

CPNEU, www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

Discrimination in the European Union [Discriminação na União Europeia], Eurobarómetro 

Especial 263, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

Diversity Toolkit for factual programmes in public service television [Uma ferramenta para a 

diversidade para programas informativos no serviço público de televisão], União Europeia 

de Radiodifusão, Conselho sueco do FSE e Agência dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

Education and the Integration of Migrants [A educação e a integração dos migrantes], 

Direcção-Geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia: www.efms.uni-bamberg.de/

pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society [Conferência 

europeia sobre a participação activa dos jovens oriundos de minorias étnicas na 

sociedade], Copenhaga, Dinamarca, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-

49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, www.nyidanmark.dk/

resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf 

Biblioteca de Documentos da Campanha «Pela Diversidade. Contra a Discriminação», 

2007, Ano Europeu da Igualdade de Oportunidade para Todos, www.stop-discrimination.

info/4895.0.html 

Good practice database [Base de dados de boas práticas], Compendium: Cultural Policies 

and Trends in Europe [Compêndio: políticas e tendências culturais na Europa] www.

culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

Handbook for local consultative bodies for foreign residents [Órgãos consultivos locais sobre 

residentes estrangeiros], Conselho da Europa, http://book.coe.int/EN/fi cheouvrage.

php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

How to communicate: Strategic communication on migration and integration [Como 

comunicar: comunicação estratégica sobre migração e integração], Fundação King 

Baudouin www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_

external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
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Integrating Immigrant Children into Schools in Europe [Integrar crianças imigrantes nas 

escolas da Europa], Eurydice, rede de informação sobre a educação na Europa da DG 

Educação e Cultura, http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/

045EN.pdf  

Intercultural dialogue in Europe [Diálogo intercultural na Europa], Eurobarómetro Flash 217, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _217_sum_en.pdf 

INVOLVE — Integration of migrants through volunteering [INVOLVE — Integração de 

migrantes através do voluntariado], Centro Europeu de Voluntariado, www.cev.be/data/

File/INVOLVEreportEN.pdf  

Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the Netherlands, 

and Portugal [Empregos para imigrantes (vol. 2): integração no mercado de trabalho na 

Bélgica, em França, nos Países Baixos e em Portugal], OCDE, www.oecd.org/els/migration/

integration/jobs2 

Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European Commission 

[Identifi cação de medidas políticas de integração de imigrantes previstas no aparelho 

da Comissão Europeia], Grupo de Política das Migrações www.migpolgroup.com/

projects_detail.php?id=21 

Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities [Atitudes da população 

maioritária em relação aos migrantes e às minorias], Observatório Europeu do Racismo e 

da Xenofobia http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Media4Diversity — Taking the pulse of diversity in the media [Comunicação social para a 

diversidade — Analisar a diversidade na comunicação social], Internews Europe, Media 

Diversity Institute, IFJ, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=

512&furtherNews=yes 

Migration and Integration — Europe’s big challenge: What role do the media play? [Migração 

e integração — O grande desafi o da Europa: qual o papel dos meios de comunicação 

social?] www.miramedia.nl/media/fi les/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

Migration and Public Perception [Migração e opinião pública], Gabinete de Conselheiros de 

Política Europeia (BEPA) da Comissão Europeia, http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/

publications/docs/bepa_migration_fi nal_09_10_006_en.pdf   

Moving Europe: EU research on migration and policy needs [Mover a Europa: um estudo 

da UE sobre migração e necessidades na área das políticas], Direcção-Geral da 

Investigação da Comissão Europeia, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/

ssh_research_migration_20090403_en.pdf 

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the EU27 

[Panorama de Iniciativas de Suporte Digital para/por Imigrantes e Minorias Étnicas na 

UE-27], Relatório IPTS, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
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POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 

Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries [POLITIS: Construir a Europa com 

novos cidadãos? Inquérito sobre a participação cívica de cidadãos naturalizados 

e residentes estrangeiros em 25 países], www.politis-europe.uni-oldenburg.de/  

Racism and cultural diversity in European media: a review of research [Racismo e diversidade 

cultural na comunicação social europeia: análise de estudos], por Jessika ter Wal www.

ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=

NHzLpZeg7t 

Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions 

and cultures [Racismo, xenofobia e meios de comunicação social: rumo ao respeito e 

à compreensão de todas as religiões e culturas]. Relatório de conferência, Presidência 

austríaca da UE e Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia http://fra.europa.eu/

fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf

Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe [Partilhar a 

diversidade: abordagens nacionais ao diálogo intercultural na Europa] www.intercultural-

dialogue.eu/web/fi les/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf 

The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back [Documento 

«Rainbow». Diálogo intercultural. Da prática às políticas e vice-versa], Platform for 

Intercultural Europe, www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf 

Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of Change Agents [Pensar no 

futuro: diversifi car os meios de comunicação social e o papel dos agentes da mudança] 

www.miramedia.nl/media/fi les/guide_for_change_agents.pdf

TIES: The integration of the European second generation [TIES: A integração da segunda 

geração de imigrantes na Europa], www.tiesproject.eu 

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options [O que funciona 

na educação dos migrantes? Análise dos factos e opções políticas], Thematic Review on 

Migrant Education [Análise Temática sobre a Educação dos Migrantes], da OCDE, www.olis.

oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF 

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement 

in PISA 2003 [Que circunstâncias conduzem os alunos imigrantes ao sucesso: uma análise 

comparativa do desempenho e envolvimento no PISA 2003], OCDE, www.oecd.org/

dataoecd/2/38/36664934.pdf

Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural: Viver Juntos em Igual Dignidade, Conselho da 

Europa, www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
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