
 

 
 
   

            
  Segundo Relatório Anual de Execução do Plano 

para a Integração dos Imigrantes 
 

Maio 2008 – Maio 2009 
 
 
 

 

 



 

 1 

 

 

 

INDICE 

 

 

 

I. Introdução ………………………………………………………………… 2 

II. Áreas de intervenção 

1. Acolhimento ………………………………………………………………….. 4 

2. Trabalho, Emprego e Formação Profissional …………………………….  7 

3. Habitação …………………………………………………………………….12 

4. Saúde ……………………………………………………………………….. 14 

5. Educação …………………………………………………………………… 16 

6. Solidariedade e Segurança Social ……………………………………….. 21 

7. Cultura e Língua ……………………………………………………………. 22 

8. Justiça ……………………………………………………………………….. 23 

9. Sociedade de Informação …………………………………………………. 25 

10. Desporto …………………………………………………………………….. 25 

11. Descendentes de Imigrantes ……………………………………………… 27 

12. Direito a Viver em Família – Reagrupamento Familiar ………………… 28 

13.  Racismo e Discriminação ………………………………………………… 29 

14. Liberdade Religiosa ………………………………………………………..  29 

15. Associativismo Imigrante ………………………………………………….. 30 

16. Media ………………………………………………………………………… 32 

17. Relações com os países de origem ……………………………………… 34 

18.  Acesso à Cidadania e Direitos Políticos ………………………………… 36 

19. Questões de Género ……………………………………………………..... 37 

20. Tráfico de Seres Humanos ……………………………………………...... 38 

III. Conclusões ………………………………………………………………….. 39 

 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

I. Introdução 
 
No dia 4 de Maio de 2009 completaram-se dois anos sobre o início da 
implementação do Plano para a Integração dos Imigrantes (PII). 
 
Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, 
de 3 de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de relatórios 
anuais de execução das medidas previstas no Plano, o presente relatório 
abarca o período de Maio de 2008 a Maio de 2009.  
 
O presente relatório reporta-se, assim, à execução de medidas situadas nesse 
período de tempo, integrando informação actualizada face ao 1.º relatório anual 
de execução (Maio 2007-Maio 2008). Assim, não se pretende duplicar mas sim 
complementar a informação relativa ao ponto de situação após um ano de 
implementação do PII. 
 
As alterações socioeconómicas, ocorridas no período de referência do presente 
relatório, marcadas por um sentimento de expectativa face ao momento de 
crise que o mundo atravessa, traduziram-se num abrandamento ao nível da 
entrada de imigrantes no país.  
 
É importante não esquecer o processo que levou à elaboração deste primeiro 
Plano para a Integração dos Imigrantes, que teve como base a avaliação das 
necessidades e o diagnóstico de situação iniciados em Setembro de 2005 e 
elaborado durante todo o ano de 2006. Como se pode observar pelo quadro do 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), muitas alterações se verificaram 
em termos de contingentes de imigrantes. 

 
Fonte: SEF, 2007 
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Por outro lado, na avaliação do segundo ano de implementação do PII, é 
necessário ter em consideração que, muito embora, no seu todo, as 122 
medidas integrem 295 metas, na prática este número é muito superior em 
termos de execução, dada a existência de metas anuais, algumas das quais 
repetindo-se em 2009, conforme o quadro seguinte. 
 
 

Horizonte temporal de 
resolução  

N.º de metas  

2007 34 

2007/2008 11 

2008 29 

2009 193 

2007/2008/2009 28 
 
Assim, considerando as metas anuais, a avaliação do PII reporta-se a um total 
de 362 metas. São objecto do presente relatório, as metas com o ano de 2008 
como limite temporal de execução, bem como as que se cumpriram até à data, 
muito embora o prazo de resolução fosse o final de 2009.  
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II. Áreas de intervenção 
 
 

1. Acolhimento 
 
Prosseguiu-se a consolidação dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, 
com a inauguração da extensão de Faro e a abertura de novos Gabinetes nos 
Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante de Lisboa e Porto. 
 
Dando cumprimento a uma das metas da medida 1, foi inaugurada, no dia 3 de 
Abril de 2009, a extensão do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante na Loja do 
Cidadão de Faro. Este Posto de Atendimento veio dar um importante contributo 
para a integração da população imigrante residente no Algarve, 
proporcionando, neste distrito – o segundo em número de imigrantes – um 
atendimento integrado, de rosto humano, competente e eficaz. Feito por 
mediadores socioculturais provenientes de diferentes comunidades imigrantes, 
o atendimento é disponibilizado em 12 línguas: Português, Inglês, Espanhol, 
Italiano, Francês, Romeno, Moldavo, Russo, Ucraniano, Crioulo de Cabo 
Verde, Bengali e Hindi. Para outras línguas, encontra-se disponível o Serviço 
de Tradução Telefónico.  
 
Para além dos serviços disponibilizados neste Posto de Atendimento, através 
de articulação directa com o CNAI de Lisboa, o cidadão imigrante pode, ainda, 
obter resposta para outro tipo de questões, como as relacionadas com o Direito 
do Consumidor, Emprego, Habitação, Apoio Social, Saúde e Educação. 
 
Procedeu-se à abertura de três novos Gabinetes, superando-se, assim, a meta 
de dois Gabinetes previstos na medida 1 do PII: Gabinete da Conservatória dos 
Registos Centrais, no CNAI do Porto (4.º trimestre 2007); Gabinete de Apoio ao 
Imigrante Consumidor, no CNAI de Lisboa (2.º semestre de 2008); e Gabinete 
de Apoio à Qualificação, no CNAI de Lisboa (1.º semestre de 2009). 
 
O Gabinete de Apoio ao Imigrante Consumidor (GAIC), inaugurado no decurso 
do mês de Julho de 2008, visa prestar ao cidadão imigrante informações sobre 
questões subjacentes à relação de consumo. Assim, os seus objectivos são 
informar o imigrante consumidor quanto às questões de consumo; prestar 
informação jurídica e assistência na apresentação de reclamações; informar 
sobre o recurso aos organismos de resolução extrajudicial de conflitos; prestar 
informação sobre legislação nacional e comunitária; apostar em acções de 
divulgação e sensibilização junto dos imigrantes consumidores; criar e 
desenvolver informação para os imigrantes consumidores em geral, disponível 
em vários suportes, nomeadamente nas páginas do ACIDI IP e da Direcção-
Geral do Consumo. Para além desta vertente informativa, o Gabinete ministra 
acções de formação para diversos públicos, está presente em seminários e 
workshops e participou, em 2008, em duas edições do Programa “Sociedade 
Civil” (RTP2).  
 
O Gabinete de Apoio à Qualificação (GAQ), que resulta de uma parceria entre 
o ACIDI IP e a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ IP), visa aconselhar 
e encaminhar os cidadãos imigrantes para os processos de qualificação mais 
adequados ao perfil de cada candidato, quer seja para percursos de educação-
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formação em entidades formadoras, públicas ou privadas, quer seja para 
processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
(RVCC), implementados em Centros Novas Oportunidades (CNO). 
Disponibiliza informação sobre equivalências e reconhecimento de habilitações 
superiores, articulando com o encaminhando para os serviços competentes 
neste processo, bem como relativa a outras modalidades de formação (cursos, 
workshops, acções de formação, sessões de esclarecimento, seminários, entre 
outros), em articulação com o Gabinete de Apoio ao Emprego do Centro 
Nacional de Apoio ao Imigrante. 
 
Estão em curso contactos entre o ACIDI IP e o NARIC (National Academic 
Recognition Information Centres) com o objectivo de possibilitar ao mediador 
que faz o atendimento no GAQ um estágio naquele organismo, bem como um 
maior intercâmbrio entre o Gabinete e a Direcção-Geral do Ensino Superior. O 
NARIC consiste numa rede criada em 1984, por iniciativa da Comissão 
Europeia, com o objectivo de facilitar os contactos entre os Estados Membros 
relativamente à partilha de informação fiável e actualizada sobre diplomas, 
instituições e sistemas de ensino. O NARIC português foi criado em 1986, 
integrado na Direcção-Geral do Ensino Superior.  
 
A meta dos 400.000 atendimentos por ano nos CNAI teve um nível de 
execução de 76,5% em 2008, registando-se 306.222 atendimentos (203.391 
em Lisboa e 102.251 no Porto). Já em 2009, até ao final do mês de Abril, os 
Centros realizaram 95.327 atendimentos: CNAI de Lisboa, 61.821; CNAI do 
Porto, 33.107; e Posto de Atendimento de Faro, 399).  
 
Por outro lado, verificou-se o alargamento da Rede CLAII (Centros Locais de 
Apoio à Integração de Imigrantes), superando-se a meta de 82 CLAII previstos 
no PII para o final de 2008 (medida 2). Actualmente, a Rede integra 86 CLAII e 
efectuou, em 2008, 54.517 atendimentos, superando largamente a meta anual 
de 20.000 atendimentos/ano. 
 
O abrandamento nos fluxos migratórios para Portugal traduziu-se, assim, numa 
menor procura dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, o que, por sua 
vez, comprometeu a execução de metas que implicam um aumento anual de 
atendimentos, tendo como previsão anos em que os fluxos migratórios para 
Portugal eram mais significativos. Por outro lado, o aumento da capacidade de 
resposta das instituições estatais ao nível do acolhimento e integração dos 
imigrantes, seja ao nível dos serviços, seja ao nível da legislação vigente nesta 
área, poderão, igualmente, justificar uma menor procura dos CNAI. 
 
Importa sublinhar que, durante o ano de 2008, foi desenvolvido no sítio do 
ACIDI I.P. um bloco de conteúdos relativo ao CNAI, bem como o alargamento, 
a todos os Gabinetes, do sistema de marcações telefónicas. Estas traduziram-
se tanto na facilitação do acesso aos gabinetes especializados e instituições 
presentes no CNAI, como numa menor procura dos CNAI, fruto do crescente 
número de atendimentos com pré-agendamento.  
 
O alargamento da Rede CLAII e a consolidação da Rede Nacional de 
Informação ao Imigrante (medidas 2 e 3) concorrerão, igualmente, para esta 
menor procura dos CNAI.  
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Dada a reconhecida mais-valia da presença de mediadores socioculturais, 
disponibilizados pelas Associações de Imigrantes, na linha da frente do 
atendimento dos CNAI e CLAII, no que concerne ao ACIDI IP e, 
posteriormente, no Call Centre do SEF, procedeu-se à criação do “Projecto de 
Mediação Intercultural no Atendimento em Serviços Públicos”. Com lançamento 
no dia 17 de Junho de 2009, este projecto-piloto, desenvolvido no âmbito do 
Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros e 
coordenado pelo ACIDI, IP, visa a colocação de agentes de mediação 
intercultural em serviços públicos com acolhimento e atendimento a imigrantes.  
 
São entidades parceiras deste projecto 10 associações de imigrantes 
reconhecidas pelo ACIDI IP e uma organização não governamental com 
experiência no apoio à imigração (3 localizadas no distrito de Lisboa, 7 no 
distrito de Setúbal e 3 no distrito de Faro). O projecto contempla a colocação de 
28 agentes de mediação cultural em 25 serviços públicos, com a seguinte 
distribuição: A distribuição destes mediadores pelos diversos serviços é a 
seguinte: 15 mediadores em serviços de saúde, 8 em Câmaras Municipais e 1 
nas áreas da habitação, emprego, segurança social, educação e Polícia de 
Segurança Pública, respectivamente. 
 
Como já se fez referência anteriormente, prosseguiu-se com a consolidação da 
Rede Nacional de Apoio ao Imigrante, cumprindo-se a totalidade das metas 
que integram a medida 3. O SEF lançou, em Agosto de 2008, uma campanha 
de informação e esclarecimento sobre o direito à educação e legalização de 
menores em idade escolar, dando nota da nova disposição prevista na Lei n.º 
23/2007, de 4 de Julho (que institui o direito à obtenção de uma autorização de 
residência aos menores nascidos em território nacional, que aqui tenham 
permanecido e se encontrem a frequentar o ensino pré-escolar ou básico, 
secundário ou profissional, bem como aos respectivos progenitores desde que 
exerçam efectivamente o poder paternal sobre os seus filhos).  
 
Os materiais da campanha, para além de disponíveis na Internet (em 
www.sef.pt e www.imigrante.pt) e nos balcões de atendimento do SEF, 
chegaram às escolas, aos municípios e freguesias e CLAIIs, com a 
colaboração do Ministério da Educação, da ANAFRE e do ACIDI IP.  
 
Em 2008, o SEF dinamizou a SEF TV, com a introdução de um canal aberto 
que permite ao cidadão esclarecer as suas dúvidas através do Sistema de 
Informação Inteligente ao Cidadão. Esta nova ferramenta, integrada na SEF 
TV, veio facilitar uma compreensão mais aprofundada sobre todas as questões 
relevantes para quem deseja entrar, permanecer ou sair de Portugal. A mais-
valia deste sistema reside na capacidade de aliar texto, som e imagem num 
mesmo suporte, criando as condições para o acesso à informação inteligente, 
disponível igualmente em inglês. 
 
Com vista à melhoria do atendimento ao público, concluíram-se as obras de 
remodelação das instalações do SEF em Portimão, Viseu, Leiria, Funchal e 
Aveiro. O sistema “workflow”, implementado primeiramente no Posto da 
Reboleira, encontra-se actualmente em funcionamento na Direcção Regional 
de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo e na Delegação Regional de Portimão. 
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Prosseguiram e foram concluídos os trabalhos entre a Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda (INCM) e o SEF com vista à substituição do título de residência 
de modelo uniforme em vigor por modelo electrónico com segurança reforçada, 
com soluções essenciais ao relacionamento rápido e eficaz dos cidadãos 
estrangeiros com diferentes serviços públicos, nomeadamente Finanças e 
Segurança Social, à semelhança do Cartão do Cidadão.   
 
Apresentado como o Cartão de Cidadão Estrangeiro, no dia 3 de Fevereiro de 
2009, este novo Título de Residência Electrónico é produzido pela INMC e 
emitido pelo SEF ao cidadão estrangeiro autorizado a residir em território 
português. Reúne, num só documento, o número de identificação fiscal e o 
número de segurança social, integrando um chip que armazena, de forma 
digital, a informação inscrita no documento relativa ao titular, bem como a 
fotografia.  
 
O Título de Residência Electrónico foi inicialmente lançado no dia 22 de 
Dezembro de 2008, com a primeira fase de emissão do documento no Posto 
de Atendimento do SEF na Reboleira, passando a sua produção, a partir do dia 
1 de Fevereiro de 2009, a ser generalizada e passível de ser requerido 
presencialmente junto de qualquer um dos balcões de atendimento do SEF. Na 
primeira fase, foram emitidos 1.700 cartões, prevendo o SEF emitir, 
anualmente, 190 mil novos cartões.   
 
Este novo Título de Residência Electrónico é considerado pioneiro a nível 
europeu, na medida em que, até à data, apenas o Reino Unido tinha 
introduzido um modelo de título de residência electrónico dentro do espaço 
comunitário. 

De realçar que todas as metas referentes à medida 4 - melhoria do 
atendimento ao público pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - se 
encontram integralmente cumpridas. 

 

2. Trabalho, Emprego e Formação Profissional 
 
Em conformidade com a informação avançada no primeiro relatório de 
execução do PII, o ACIDI IP submeteu, para o período de 2008-2009, três 
candidaturas ao POPH, no âmbito do referencial de formação “Cidadania e 
Diversidade Cultural nas Práticas Profissionais” e que se traduzem numa acção 
de sensibilização/formação em três regiões: Lisboa, Porto e Algarve. Esta 
iniciativa, resultante de uma parceria com o Instituto Nacional da Administração 
I.P, tem em conta a importância das responsabilidades das entidades que 
prestam serviço público e da postura pró-activa das respectivas lideranças para 
que tais objectivos sejam atingidos, pretendendo enquadrar os técnicos e 
dirigentes dos serviços públicos para o desenvolvimento destas competências 
de inclusão dos públicos desfavorecidos. Este projecto incluiu a realização de 
três acções de formação, de 48 horas cada: Lisboa, Setembro/Outubro 2008, 
20 participantes; Porto, Fevereiro/Março 2009, 18 participantes; Faro, 
Março/Abril 2009, 18 participantes.   
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Com o objectivo de habilitar os profissionais que atendem imigrantes, com 
informação importante para a sua actividade sobre a Lei de Imigração, a Bolsa 
de Formadores do ACIDI IP realizou, no decurso de 2008, 36 acções de 
formação, distribuídas por 141 horas e envolvendo 1.086 formandos. No 
contexto da formação realizada para Técnicos dos Centros de Emprego foi 
incluído um módulo de formação sobre a nova Lei da Imigração, tendo sido 
abrangidos 179 técnicos (99 técnicos superiores e 80 técnicos administrativos).  

A simplificação do processo de reconhecimento de graus superiores 
estrangeiros, conducente a uma integração profissional mais compatível com 
as habilitações dos imigrantes, já mencionada no anterior relatório, não se 
traduziu, em 2008, num aumento do número de equivalências concedidas.  
 
Ao contrário do que sucedeu em 2006 e 2007, em que se verificou um aumento 
do número de pedidos de equivalências/reconhecimento junto das instituições 
de ensino superior portuguesas, por parte de alunos que frequentaram o ensino 
superior estrangeiro, em 2008 registou-se uma redução face a 2007, conforme 
os gráficos seguintes. 
 

Total de pedidos de equivalência/reconhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: DGES 
 
Esta descida é justificada pelos mesmos factos apresentados no primeiro 
relatório de execução do PII, que subsistem: 
 

• Extinção dos cursos de bacharelato;  
 
• Dificuldade de obtenção de informação clara e objectiva junto dos 

centros de informação e/ou entidades diplomáticas de alguns dos países 
de origem dos diplomas e que constitui um obstáculo ao andamento do 
processo;  

 
• Expectativas criadas com o novo regime de reconhecimento de graus 

académicos estrangeiros, que instituiu um procedimento mais ágil e 
menos oneroso e que levou a que muitos dos requerentes aguardassem 
a publicação das deliberações emanadas pela Comissão de 
Reconhecimento de Graus Estrangeiros, de modo a poderem beneficiar 
deste novo regime. 

 
 
 
 

 Ano de 2006

743

52 26
17

Dout. Mest. Lic. Bac.Total  
838 

Ano de 2007

849

471180

Dout. Mest. Lic. Bac.Total  
987 

Ano de 2008

406

278

Dout. Mest. Lic.Total  
443 
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Dada a diminuição do número de pedidos de equivalência, registou-se, também 
em 2008, um número mais reduzido de equivalências concedidas. 
 

Total do número de pedidos de equivalências/reconhecimentos conferidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: DGES 
 
Importa referir que o número de equivalências/reconhecimentos concedidos em 
2008 pode, ainda, sofrer um ligeiro acréscimo, uma vez que alguns processos 
se encontram pendentes por falta de elementos necessários à tomada de 
decisão. 
 
Em 25 de Junho de 2008, no seguimento do início da campanha de 
sensibilização específica sobre segurança no trabalho para trabalhadores 
imigrantes em sectores de actividade com maior incidência de sinistralidade, 
deu-se cumprimento à Medida 7. Promovida pela Autoridade para as 
Condições de Trabalho (ACT), esta campanha integra duas vertentes: 
informação e formação. Foram produzidos e distribuídos folhetos em 
português, russo, romeno e crioulo, para a prevenção de riscos para a saúde e 
segurança nas áreas da construção civil, agricultura, electricidade químicos e 
movimentação manual de cargas, por 5.000 empresas constantes de uma lista 
aprovada pelas Direcções Regionais da ACT.  
 
A meta das 50 acções de sensibilização em 2008 foi superada, tendo sido 
efectuadas 51 acções, de Maio a Dezembro de 2008, e 5 em 2009. Estas 
acções foram calendarizadas regionalmente, em parceria com autarquias, 
associações de imigrantes e outras entidades da sociedade civil.  
 
Dando cumprimento à medida 8, que prevê o aumento anual de 10% do 
número de operações de inspecção efectuadas e de empresas fiscalizadas 
pelo SEF, em 2008 registou-se, novamente, uma larga superação desta meta, 
com o aumento de 77,1% do número de operações efectuadas e de 40,5% de 
empresas fiscalizadas, por comparação ao ano de 2007.  
 
O cumprimento das obrigações fiscais e perante a segurança social, condição 
para a renovação dos títulos de residência, nos termos do n.º 2 do artigo 62º do 
Decreto Regulamentar 84/2007, de 5 de Novembro, será objecto de uma 
brochura, cujo conteúdo já se encontra produzido, resultante de um grupo de 
trabalho constituído por representantes do MTSS (ISS, IP), MFAP (DGCI), MAI 
(SEF) e PCM (ACIDI IP). A sua distribuição está prevista para o segundo 
semestre de 2009 (medida 9).  
 

 Ano de 2006

416

29 2013

Dout. Mest. Lic. Bac.
Total  
478 

Ano de 2007

457

38929

Dout. Mest. Lic. Bac.Total  
533 

Ano de 2008

2
18

166

Dout. Mest. Lic.Total  
186 



 

 10 

No âmbito da medida 10 - incentivo à responsabilidade social dos 
empregadores e trabalhadores portugueses na integração de trabalhadores 
imigrantes no seu contexto laboral - constituiu-se um Grupo de Trabalho sobre 
Responsabilidade Social das Empresas, que teve a sua primeira reunião no dia 
17 de Abril de 2009. Integram este Grupo, até ao momento, as seguintes 
organizações/instituições: ACIDI IP, AEP, APEE, BCSD Portugal, CCP, CGTP-
IN, CIP, CITE, Câmara Municipal da Amadora, CTP, DG Consumidor, IAPMEI 
IP, OIT, MTSS, UGT e RSE. Este Grupo visa fazer um diagnóstico da situação 
e, com base nos bloqueios identificados nesta área, propor e, sempre que 
possível, implementar medidas tendentes a uma efectiva integração dos 
imigrantes no mercado laboral. Pretende, igualmente, constituir-se como um 
fórum de excelência nesta área, promovendo a comunicação e colaboração 
entre os seus membros, bem como a promoção de actividades/programas com 
outras entidades. 
 
No âmbito deste Grupo de Trabalho, o ACIDI IP participou na 4.ª edição da 
Semana da Responsabilidade Social, promovida pela APEE, mais 
concretamente, no Workshop temático “Responsabilidade Social no Mundo 
Pós-Crise: mais qualidade, mais higiene e segurança no trabalho”, organizado 
pela ACT e que teve lugar no dia 5 de Maio de 2009.  
 
De acordo com dados do IPAMEI, realizaram-se, em 2008, 8 acções de 
sensibilização sobre responsabilidade social, acrescidas de duas no primeiro 
trimestre de 2009.  
 
Todas as metas da medida 10 foram, assim, cumpridas neste segundo ano de 
implementação do PII. 
 
Refira-se, neste período, o envolvimento de 7.092 cidadãos no Programa de 
Intervenção para Trabalhadores Desempregados Imigrantes (medida 11).  
 
Ciente da importância do empreendedorismo como uma importante alternativa 
para a integração profissional dos imigrantes, o ACIDI IP encontra-se a 
implementar um projecto-piloto intitulado “Projecto Promoção do 
Empreendedorismo Imigrante” (PEI). O PEI visa o desenvolvimento de 
competências pessoais, sociais e de gestão empresarial, fundamentais para a 
criação de um negócio; a promoção da criação de negócios; a facilitação da 
articulação entre os potenciais imigrantes e os programas de apoio ao 
empreendedorismo já existentes; bem como a formalização de negócios 
existentes (medida 13).  
 
Para o seu desenvolvimento, o ACIDI IP conta com 10 parceiros, promotores 
de UNIVAS/Gabinetes de Inserção Profissional de Imigrantes (GIPS) e 
projectos desenvolvidos no âmbito do Programa Escolhas.  
 
Pretende-se, assim, apoiar os potenciais empreendedores na concretização 
das suas ideias de negócios através de: 
 

• Acções de formação em sala e sessões de apoio personalizado para o 
desenvolvimento da ideia de negócio, consolidando-a até à fase da sua 
concretização; 
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• Facilitação de contactos com entidades passíveis de contribuir para o 
sucesso do projecto;  

 
• Lançamento de um concurso de ideias de negócios, que permite a 

obtenção de prémios que poderão auxiliar na concretização das ideias 
de negócio. 

 
O Concurso de Ideias de Negócios, lançado no dia 16 de Junho de 2009, visa 
mobilizar, estimular e dinamizar potenciais empreendedores, estando previstas 
duas fases de análise, uma primeira por local e, uma segunda, por um júri 
nacional.  
 
Este projecto vem complementar a actividade do Gabinete de Apoio ao 
Empreendedorismo do CNAI de Lisboa que, em 2008, realizou 150 
atendimentos, número que fica abaixo da meta anual prevista no PII. O não 
cumprimento desta meta vem no seguimento da já mencionada (e devidamente 
enquadrada) menor procura dos CNAI, acrescida da necessidade de uma 
maior sensibilização dos imigrantes para o empreendedorismo como uma 
importante forma de integração laboral, vertente esta objecto do PEI 
supracitado. 
 
Os doze Centros de Desenvolvimento Empresarial do IAPMEI, espalhados por 
todo o país, disponibilizam igualmente atendimento a imigrantes, não fazendo 
qualquer distinção em função da nacionalidade. Para além destes Centros, o 
IAPMEI disponibiliza atendimento através do Serviço de Atendimento ao 
Cliente e, na modalidade online, através do site do Instituto (www.iapmei.pt). 
Dentro dos constrangimentos associados à natureza e recolha de informação 
relativa a atendimento de imigrantes, obtida através da variável “estrangeiros”, 
foi possível identificar um total de 50 atendimentos presenciais.  
 
Assim, numa óptica de rentabilização de recursos humanos e financeiros, 
considera-se que a meta da criação de 3 Gabinetes, no CNAI e DGAE (medida 
13), se considera superada com a existência do Gabinete do CNAI e os 12 
Centros do IAPMEI, perfazendo o total de 13 postos de atendimento para 
imigrantes empreendedores. 
 
Esta vertente empreendedora dos imigrantes encontra-se igualmente patente 
nos dados recolhidos pela Rede UNIVA Imigrante, promovida pelo ACIDI IP em 
parceria com o IEFP. Muito embora apenas tenha sido introduzido no 2.º 
semestre de 2008 um campo de recolha de informação específico, os dados 
mostram que, apenas no 2º semestre de 2008, foram criadas, por imigrantes, 
29 empresas. Por outro lado, dados do IAPMEI apontam para a constituição de 
3 empresas criadas por imigrantes no âmbito do Programa FINICIA: 2 novas 
empresas de base tecnológica e com capital de risco e uma empresa em fase 
de negociação.  
 
A estes números acresce a concessão, em 2008, de 297 títulos de residência a 
trabalhadores independentes e de 19 títulos de residência a imigrantes 
empreendedores. Estes dados, aliados à circunstância de a informação 
recolhida pela Rede UNIVA ser apenas relativa ao 2º semestre de 2008, levam 
a crer que a meta anual de 50 empresas/ano tenha sido superada.  
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De referir, ainda, que quer as acções em curso ao nível do empreendedorismo, 
de iniciativa do IAPMEI, quer os sistemas de incentivos no âmbito do QREN – 
Quadro de Referência Estratégico Nacional, sendo de acesso transversal, 
estão abertas a imigrantes, desde que preenchidos os requisitos de acesso. No 
âmbito do QREN, ao nível do Sistema de Incentivos “Qualificação de PME”, no 
decurso de 2008 e do primeiro trimestre de 2009, foram apoiados 173 
projectos.         
 
Tal como sucedeu em 2007, no ano de 2008 superou-se a meta dos 30 
cidadãos por ano abrangidos por Programas de Incentivo à criação do próprio 
emprego (medida 13). Mais concretamente, foram abrangidos 36 cidadãos, 14 
em Iniciativas Locais de Emprego (ILE) e 22 na criação do próprio emprego 
(CPE). 
 
 

3. Habitação 
 
No período a que se reporta o presente relatório de progresso, merece 
referência, ao abrigo do PROHABITA, a construção, arrendamento ou 
intervenção em cerca de 2.379 fogos, os quais poderão beneficiar 6.575 
pessoas. Uma vez que não se consegue discriminar quantos serão os 
imigrantes beneficiários, dado que o IHRU IP tem apenas em consideração as 
condições de acesso à habitação, estima-se que 5%, ou seja, cerca de 119 
serão destinados a imigrantes. Tendo em conta a morosidade frequentemente 
associada à construção de edifícios e muito embora a medida 14 tivesse como 
horizonte temporal o ano de 2007, considera-se cumprida em 2008, superando, 
em cerca de 20,2%, a meta dos 1900 fogos do PII.  
 
De igual modo, dando cumprimento à medida 15, o IHRU IP celebrou uma 
série de acordos/contratos para a gestão de fogos. É de referir, no âmbito do 
PER, a contratação de financiamentos com a Cooperativa NHC, para a 
construção de 2 empreendimentos (um de 19 fogos em Loures e outro de 26 
fogos em Odivelas), bem como a celebração de um contrato de financiamento 
com a Cooperativa Lar Ferroviário para a construção de 28 fogos em Odivelas. 
 
Importa, ainda, referir que foi cedido pelo IHRU IP, através de arrendamento, 
um fogo no Zambujal/Amadora destinado aos imigrantes doentes integrados no 
Programa de Apoio a Doentes Estrangeiros, promovido pelo ACIDI IP em 
parceria com o ISS IP. 
 
Neste período, 4 Municípios contratualizaram candidaturas, sendo 3 da Área 
Metropolitana de Lisboa (Loures, Odivelas e Oeiras) e 1 Município da Área 
Metropolitana do Porto (Matosinhos), tendo sido celebrado um acordo entre o 
IHRU IP, o Município de Leiria e a Cooperativa NHC, para reabilitação de 153 
fogos de habitação social. 
 
Teve lugar, no dia 7 de Fevereiro de 2009, a assinatura do Protocolo de 
parceria entre o IHRU IP e a Câmara Municipal de Lisboa (CML), destinado à 
reabilitação de 6 bairros – Amendoeiras, Olival, Armador, Condado, Flamenga 
e Lóios - todos na freguesia de Marvila. Este Protocolo tem como parceiros, 
para além da CML e da Junta de Freguesia de Marvila, a Gebalis, visando dar 
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resposta aos problemas de degradação do edificado, do espaço público, do 
planeamento e de ordem social, que afecta todo aquele território. 
 
Conforme se referiu no primeiro relatório de execução do PII, o IAJ foi 
substituído pelo instrumento Porta 65-Jovem (DL nº 308/2007, de 3 de 
Setembro), embora em 2008 ainda tenham sido apoiados 23.800 jovens ao 
abrigo do IAJ. Ao abrigo do novo Programa, foram beneficiados, em 2008, 
12.779 candidatos integrados em 8.889 candidaturas. Seguindo a metodologia 
adoptada nas restantes medidas quando não é possível identificar o número de 
imigrantes, estima-se que, pelo menos 5%, ou seja, 639 serão imigrantes, 
superando largamente a meta dos 100 jovens prevista no PII (medida 17). 
Concorre, igualmente, para a execução desta medida, a redução para 3 meses 
do prazo médio de aprovação das candidaturas.  
 
Ao nível do PER, foram concluídos, no período de referência do presente 
relatório, 39 fogos, que acrescem aos 637 concluídos em 2007. Ao nível do 
PER-Famílias, estima-se que tenham sido adquiridos 61 fogos, 27 dos quais 
por estrangeiros, somando-os os 33 relativos a 2007, 14 destinados a 
estrangeiros. 
 
De referir que a execução material, no período em causa, envolveu 824 fogos, 
estando prevista a aquisição de 699 fogos pelas Câmaras Municipais de Oeiras 
e Loures e a construção de 125 pelas Câmaras Municipais de Odivelas, Oeiras, 
Loures e Matosinhos. 
 
Se se considerarem os 751 fogos incluídos no PER e PER Famílias, bem como 
os 824 fogos previstos até este momento, considera-se superada a meta dos 
1.057 fogos constante da medida 19 do PII.  
 
Já no que concerne à previsão de apoio, em 2007, a famílias não constantes 
do recenseamento inicial do PER (medida 20), cumpre referir que um agregado 
foi abrangido ao nível do PROHABITA, em virtude de demolições decorrentes 
da execução do PER. 
 
Relativamente à medida 21 (exigência do cumprimento dos deveres 
contratualizados pelos beneficiários de programas de realojamento, cujo limite 
temporal de execução é o final de 2009), cumpre referir que o IHRU IP, no 
âmbito da gestão do seu património, tem exercido um maior controlo sobre o 
pagamento das rendas e a regularização de dívidas.  
 
Assim, no seu cômputo geral, no período de Junho de 2008 a Maio de 2009, 
estima-se que a população abrangida pelos vários programas de Apoio à 
Habitação do IHRU, IP (PER, PER-Famílias, PROHABITA e Apoio ao 
Arrendamento Jovem, Porta Jovem-65) –, ronde os 45.000 beneficiários, 
estimando-se que, pelo menos, 5% sejam imigrantes. 
 
Merecem, ainda, referência nesta área as medidas relativas à “Iniciativa Bairros 
Críticos” (IBC), que se encontram em curso no Bairro do Vale da Amoreira – 
Concelho da Moita, Cova da Moura – Concelho da Amadora e Lagarteiro – 
Concelho do Porto, medidas especialmente direccionadas para o apoio à 
inserção de imigrantes. Muito embora não sejam dinamizadas pelo IHRU IP, 
cabe a este Instituto, enquanto entidade coordenadora, o seu 
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acompanhamento, que inclui várias actividades e iniciativas para os jovens 
imigrantes, bem como o lançamento de concurso para a reabilitação do 
edificado dos mesmos. 
 
Inclui, ainda, acções transversais que inserem condições logísticas para o 
desenvolvimento da acção do IHRU IP, nomeadamente preparação de 
legislação que permite a contratação no quadro do financiamento aprovado no 
âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (MFEEE), 
que abrange a reabilitação de alguns espaços públicos, bem como o Protocolo 
com o ISCTE para desenvolvimento do Plano de monitorização financeira 
técnica e de auto-avaliação da IBC. 
 
Acresce que se tem divulgado a experiência tida nos IBC em diferentes 
contextos, através da participação do IHRU IP em diversos seminários, 
congressos e exposições, nacionais e estrangeiras. Da mesma forma, Alagoas 
e Rabo de Peixe, durante o ano de 2008 foram alvo de acções de 
sensibilização. 
 
Importa mencionar que o IHRU IP tem feito parcerias com as Câmaras 
Municipais para a regeneração dos bairros problemáticos da Amadora, Almada 
e Portalegre. 
 
Apesar de se verificar o não cumprimento de três metas da medida 16, importa 
referir que estão em curso contactos, entre o ACIDI IP e o IHRU IP, para a 
realização de acções de informação e sensibilização, com conteúdos 
identificados como necessários e prementes, tendo por base a constante 
identificação de necessidades feita pelo Gabinete de Apoio à Habitação (GAH) 
do CNAI de Lisboa. Por outro lado, o envio de informação regular, pelo IHRU 
IP, para distribuição no GAH, veio, de alguma forma, colmatar a não realização 
das acções de formação. 
 
 

4. Saúde 
 
Nesta área há a registar o cumprimento de metas que, no relatório anterior, se 
encontravam em curso.  
 
Na promoção do acesso dos imigrantes aos serviços de saúde (medida 23), 
reitera-se a informação veiculada no relatório do primeiro ano de 
implementação do PII, nomeadamente o acesso dos imigrantes aos cuidados 
de saúde abrangidos pelos Programas Nacionais de Saúde em execução, em 
igualdade de tratamento com os cidadãos nacionais. O Plano Nacional de 
Vacinação, que inclui a vacinação gratuita da população imigrante residente em 
Portugal, registava, em 2007, uma cobertura nacional de 92,7%, estimando-se 
uma idêntica cobertura em 2008, abrangendo todas as crianças filhas de pais 
estrangeiros residentes em Portugal.  
 
As mulheres estrangeiras têm direito a cuidados de saúde apropriados, 
beneficiando dos mesmos cuidados que as cidadãs nacionais, em igualdade de 
circunstâncias, quando em situação regular. Por seu lado, as imigrantes em 
situação irregular têm acesso aos cuidados de saúde urgentes, vitais ou que 
ponham em risco a saúde pública, nos mesmos termos que são 
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disponibilizados gratuitamente à população em geral, nas seguintes situações: 
cuidados de saúde no âmbito da saúde materno-infantil e saúde reprodutiva, 
nomeadamente acesso a consultas de planeamento familiar, acompanhamento 
e vigilância da mulher durante e após a gravidez, cuidados de saúde prestados 
aos recém-nascidos e IVG. 
 
Por outro lado, é de realçar que se tem verificado um aumento anual dos nados 
vivos de mães estrangeiras: em 2007 representavam 9,6%, correspondendo a 
9.887 nascimentos, mais 345 do que no ano anterior. 
 
Com o objectivo de capacitar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) sobre a interculturalidade e acesso dos imigrantes, a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em colaboração com o 
ACIDI IP, vai implementar um plano de formação para a interculturalidade dos 
profissionais do SNS, cujo conteúdo se encontra a ser alvo de avaliação 
superior, a ser implementado por formadores da Bolsa de Formadores do 
ACIDI e por elementos provenientes da área da Saúde. Estão já previstas duas 
acções de formação, uma em Maio/Junho, envolvendo 40 formandos 
distribuídos por duas acções; e uma segunda, em Setembro/Outubro, prevista 
para 20 formandos. Identificaram-se como destinatários a privilegiar os 
administrativos dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES), que serão 
provenientes dos ACES de Lisboa, Oeste, Setúbal, Lezíria e Médio Tejo. 
 
Relativamente à medida 24 - acesso à saúde de cidadãos estrangeiros em 
situação irregular - optou-se por uma mudança de estratégia, com a Direcção-
Geral de Saúde a emitir uma Circular Informativa, com efeitos a partir de 7 de 
Maio, que define e clarifica os procedimentos de acesso dos imigrantes ao 
SNS. Está prevista a tradução do teor da circular para a língua mãe da 
população imigrante mais representativa em Portugal. Proceder-se-á, 
igualmente, à sua divulgação junto de Consulados e Embaixadas, a qual 
contará com a colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
 
Com a opção pela Circular Informativa, foi necessário proceder-se, igualmente, 
a uma adaptação da campanha prevista na medida 22, tanto em termos de 
formato, como de canais de distribuição. Assim, muito embora não tenha um 
carácter formal de campanha (com folhetos e cartazes específicos), começou 
já a ser feita uma ampla divulgação desta Circular Informativa por todos os 
serviços competentes, bem como por todas as associações que, directa ou 
indirectamente, trabalham com imigrantes. 
 
Encontra-se em fase de operacionalização o “Programa Profissional de 
Médicos Imigrantes”, que visa facilitar o processo de integração profissional de 
cerca de 150 médicos imigrantes (Portaria n.º 925/2008, de 18 de Agosto, 
publicada no DR, 1.ª Série, n.º 58).  
 
A efectiva integração dos médicos deverá ocorrer até ao final de 2009, 
superando, assim, a previsão de integração de 100 imigrantes médicos 
constante da medida 27 do PII. 
 
Relativamente à Medida 28, e como já se fez referência anteriormente, o ACIDI 
IP encontra-se a implementar o Projecto de Mediação Intercultural no 



 

 16 

Atendimento em Serviços Públicos, no âmbito do qual foram colocados 15 
profissionais de mediação em 13 serviços da área da saúde.  
 
A preocupação com o acesso dos imigrantes e minorias étnicas à saúde 
encontra-se também patente na medida 29, que prevê o desenvolvimento de 
parcerias entre ONG, o SNS e outras entidades para esse efeito. De referir que 
o Ministério da Saúde, bem como os organismos que o integram, contemplam, 
na sua intervenção, um vasto conjunto de parcerias que frequentemente não 
assumem o carácter de parceria formal. Ao nível da Direcção-Geral da Saúde 
(DGS) refiram-se, a título de exemplo, as parcerias com as embaixadas ao 
nível dos acordos de cooperação na Saúde, ou com a rede de associações de 
doentes, no âmbito da participação da sociedade civil. Refira-se o caso 
concreto do Programa de Apoio do Doentes Estrangeiro (PADE), cuja 
implementação beneficia de uma parceria entre ACIDI IP, ISS IP e DGS. 
 
Ainda no âmbito da medida 29, e no que diz respeito à área específica da 
intervenção comunitária em Saúde Pública, devem referir-se as unidades 
móveis de saúde de apoio à população imigrante, quer sob a directa 
responsabilidade dos organismos do Ministério da Saúde, quer das ONG’s que 
trabalham no terreno.  
 
É importante sublinhar que a avaliação do nível de execução de algumas das 
metas da saúde se reveste de particular dificuldade devido à ausência de 
informação estatística, em parte devido à impossibilidade da sua recolha pelos 
sistemas informáticos existentes nos serviços de saúde (SINUS nos Centros de 
Saúde e SONHO nos Hospitais). 
 
Ao nível dos Acordos de Cooperação no Domínio da Saúde relativos à 
evacuação de doentes, em 2008 foram tratados na rede de cuidados de saúde 
hospitalares do SNS, 1.241 doentes provenientes dos PALOP, num total de 
4.659 doentes, entre 2004-2008.       
 
 
 

5. Educação 
 
No segundo ano de implementação do PII, é de realçar o envolvimento do 
sistema educativo formal no processo de acolhimento e integração de alunos 
estrangeiros e descendentes de imigrantes, criando, inclusivamente, condições 
para que possam progredir em termos académicos, em igualdades de 
circunstâncias com os cidadãos nacionais. 
 
Nesse sentido, encontram-se à disposição dos estabelecimentos de ensino 
ferramentas que permitem à comunidade educativa melhorar a forma de lidar 
com e de beneficiar da diversidade que caracteriza as sociedades actuais. 
 
No final do ano lectivo 2007/2008, encontravam-se inscritos 89.312 alunos 
estrangeiros, distribuídos pelos seguintes níveis de ensino: 
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Nível de Ensino N.º de alunos 

Básico Artístico 
Básico CEF 
Básico EFA 
Básico PIEF 
Básico Recorrente 
Básico Regular 
Secundário Artístico 
Secundário CEF 
Secundário EFA 
Secundário Profissional 
Secundário Recorrente 
Secundário Regular CH 
Secundário Regular Geral 
Secundário Regular Tecnológico 

15 
2983 
1474 
112 

41 
62999 

112 
198 

1270 
5003 
1858 

12125 
9 

1113 
Total 89312 

 
 
Com o objectivo de promover a equidade entre alunos nacionais e os não 
nacionais nos exames Nacionais de Português do 9.º ano e do 12.º ano, o 
Ministério da Educação produziu provas de exame de português língua não 
materna (PLNM), uma de nível de iniciação (A2) e outra de nível intermédio 
(B1). Os alunos inseridos em níveis de português mais avançado ficam 
excluídos do exame nacional de PLNM, realizando o exame nacional de Língua 
Portuguesa/Português. Ao nível do ensino básico, foi permitida a presença em 
aula de um professor coadjuvante sempre que haja alunos não nacionais para 
um melhor acompanhamento.   
 
A rentabilização dos sítios do ACIDI IP, vocacionados para a interculturalidade 
(www.entreculturas.pt e www.entrekulturas.pt), bem como a página da 
Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), 
traduziu-se na superação da meta da divulgação de 20 boas práticas (medida 
31) contribuindo o ACIDI com 16 e a DGIDC com 17, no ano lectivo 2007/2008. 
Em 2008 efectuaram-se 47.234 visitas aos dois sítios do ACIDI acima referidos, 
o que corresponde a uma execução de 94,5% da meta anual (50.000 visitas).  
 
A capacitação das escolas para a interculturalidade, através da produção de 
materiais pedagógicos específicos, é, igualmente, uma prioridade. Nesse 
sentido, o ACIDI IP produziu, em 2008, dez (10) novos materiais: Desdobrável 
Cidadania e Interculturalidade; Desdobrável Educação Interculturalidade; 
Brochura Uma escola … uma sala de aula… interculturais; Brochura Um livro… 
uma história… interculturais; Brochura 44 ideias para promover a tolerância e 
celebrar a diversidade; DVD Nós na escola; Caderno de Formação Cooperação 
e Aprendizagem; Percursos... em nós - Narrativa de Vida (DVD com sugestões 
pedagógicas); Percursos... em nós - Celebração da Diversidade (DVD com 
sugestões pedagógicas.  
 
O Ministério da Educação (ME), tal como sucedeu anteriormente, disponibilizou 
materiais pedagógicos online, através do site da DGIDC, atingindo assim todas 
as escolas do país. Com os contributos do ACIDI IP e do ME cumpriu-se, 
assim, a medida 37 do PII. 
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Reforçou-se a formação dos docentes para a interculturalidade, com o 
Ministério da Educação a ministrar formação em PLNM para um total de 17 
turmas, envolvendo 313 professores e 153 escolas. A Bolsa de Formadores do 
ACIDI IP contribuiu, igualmente, para o cumprimento anual desta meta (medida 
31), com a realização de 365 acções de formação, envolvendo 10.265 
participantes, distribuídas por 1.123 horas.  
 
Tem sido preocupação do ME o envolvimento das famílias imigrantes na escola 
e, nesse âmbito, está em curso a preparação de uma brochura sobre o acesso 
ao sistema educativo, destinada aos pais, que será traduzida para várias 
línguas em colaboração com o ACIDI IP. Esta brochura vem dar cumprimento a 
uma das metas da medida 34. 
 
Ao nível das escolas inseridas em Territórios de Intervenção Prioritária (TEIP), 
é de realçar o aumento do número de 35 agrupamentos, no ano lectivo 
2007/2008, para os 100 actuais, fruto do seu alargamento, das áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto, a todas as Direcções Regionais de 
Educação. Ainda não é possível indicar o número total de escolas que integram 
estes agrupamentos visto que está em curso a fase de inscrição das mesmas 
no programa. O mesmo se aplica ao número de professores envolvidos que, 
nos 35 agrupamentos anteriores, eram cerca de 700. 
 
Está, igualmente, aberto concurso para os docentes que queiram integrar as 
Escolas TEIP, informação que se encontra disponível no site da Direcção-Geral 
de Recursos Humanos da Educação (http://www.dgrhe.min-edu.pt/Portal/).  
 
Tal como sucedeu no ano anterior, todas as escolas do continente, e não 
exclusivamente as escolas TEIP, adequam as suas estratégias de acolhimento 
à diversidade dos alunos que as integram (medida 33). Esta preocupação 
manifesta-se, igualmente, ao nível dos professores, com particular incidência 
nos professores das Escolas TEIP (medida 36).     
 
Ainda que não se tenha alcançado a meta dos 60 mediadores socioculturais 
em contexto educativo no ano lectivo 2007/2008 (medida 35), é de realçar a 
colocação de 20 mediadores no ano de 2007 e de 18 no ano 2008. Numa 
estreita colaboração entre o ACIDI IP e o ME, está a decorrer uma candidatura, 
promovida pelo ACIDI no âmbito do POPH, que visa desenvolver uma acção 
piloto junto dos mediadores dos TEIP.   
 
A candidatura “Acção piloto com mediadores sócio-culturais e apoio à definição 
do perfil”, que integra a formação de mediadores (98 horas, 70 presenciais e 28 
em acompanhamento), tem como objectivo geral capacitar o mediador para um 
bom desempenho no contexto educativo dos TEIP. Integra-se na Tipologia de 
Intervenção 6.9 – “Acções de formação e iniciativas de sensibilização dirigidas 
a públicos estratégicos no domínio do acolhimento e integração dos 
imigrantes”, do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), no 
âmbito da qual o ACIDI I.P. assume a figura de beneficiário responsável pelo 
arranque e execução das políticas públicas.  
 
Com a reabertura, a 3 de Dezembro de 2008, do Gabinete de Educação no 
CNAI do Porto, reforçou-se o apoio disponibilizado nesta área aos imigrantes. 
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No cômputo geral, os Gabinetes de Lisboa e Porto realizaram, em 2008, 3.215 
atendimentos, correspondendo a um aumento de 13,4% face a 2007. Entre 
Janeiro e Abril de 2009, efectuaram-se um total de 1.591 atendimentos, 
correspondendo a um aumento de cerca de 41,1% face a igual período do ano 
anterior (medida 38).  
 
No que concerne ao acolhimento dos estudantes estrangeiros no momento da 
sua chegada a Portugal e durante a sua estada (medida 44), é de realçar, ao 
nível do ensino básico e secundário, a existência, nalgumas escolas, do 
sistema de tutoria, ou seja, o acompanhamento, por parte de alunos mais 
velhos, dos estudantes recém-chegados. Ao nível do ensino superior, é prática 
comum das Universidades e Politécnicos o acolhimento de todos os estudantes 
estrangeiros, bem como disponibilização de todo o apoio necessário, sempre 
que este seja requerido. 
 
Prevê-se, para breve, a publicação de um diploma que permitirá aos 
estudantes imigrantes do ensino superior beneficiar da acção social, desde que 
sejam detentores de autorização de residência permanente ou estatuto de 
residente de longa duração. Até agora, apenas beneficiavam deste regime os 
estudantes do ensino superior portugueses, os nacionais dos Estados-
Membros da UE, apátridas, titulares do estatuto de refugiado político e 
estudantes estrangeiros provenientes de um país com o qual Portugal tenha 
celebrado acordos de cooperação. Abrangerá, igualmente, os estudantes 
provenientes de países cuja lei confere, em igualdade de circunstâncias, 
idêntico tratamento aos estudantes portugueses. 
 
Encontra-se em fase de conclusão o guia informativo para estudantes 
estrangeiros, intitulado “Guia para a Mobilidade”, com distribuição prevista para 
o segundo semestre de 2009. O MNE colaborará na sua distribuição por todas 
as embaixadas portuguesas nos países da CPLP (medida 45).  
 
Ao nível da promoção da educação e divulgação científicas como factor de 
integração social dos imigrantes, alcançou-se, até ao final de 2008, a 
participação de 95% dos Centros de Ciência Viva, ficando apenas a 5% de se 
atingir a meta prevista na medida 46.  
 
Durante o ano de 2008, para além das actividades desenvolvidas no ano 
anterior com idêntica adesão por parte dos imigrantes, foi assinado um 
protocolo com o Ministério da Educação, no âmbito da Escola Móvel, que apoia 
a Organização "Ajuda de Mãe", organização esta que apoia jovens e mulheres 
imigrantes. A Ciência Viva participa, ainda, no projecto europeu POLLEN em 
parceria com o Município de Loures e com Associações de apoio à 
comunidade de imigrantes de origem africana. Este projecto, que envolve, 
também, a comunidade local e científica, promove a integração social através 
de actividades práticas (http://www.cienciaviva.pt/projectos/pollen/).  
 
No âmbito do reconhecimento, validação e certificação de competências de 
imigrantes (medida 40), é de relevar o elevado número de estrangeiros 
(22.1211) que, entre 2007 e 2009, se inscreveram nos Centros Novas 
Oportunidades (CNO).  
 
                                                 
1 Fonte SIGO, Dados provisórios actualizados a 31 de Março de 2009, disponibilizados pela ANQ, I.P.   
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A sua distribuição por nacionalidades, sexo e faixa etária consta dos quadros 
seguintes. 
 

Candidatos inscritos nos Centros NO (2007-2009), por país de origem1 
 

País de origem N.º % 
Países da União Europeia 
Outros países da Europa 
PALOP 
Outros países africanos 
Países asiáticos 
América do Norte 
América do Sul 
Outros países 

3 539 
555 

12 787 
371 
179 
181 

4 039 
470 

16,0 
2,5 

57,8 
1,7 
0,8 
0,8 

18,3 
2,1 

Total 22 121 100 
 
 
Inscrição de candidatos de origem estrangeira nos Centros NO (2007-2009) por 
sexo1 

Total  
Sexo N.º % 

Masculino 
Feminino 

9 597 
12 524 

43,4 
56,6 

Total 22 121 100 
 
 
Inscrição de candidatos de origem estrangeiros nos Centros NO (2007-2009), 
por grupo etário1 
 

Total  
Grupo etário N.º % 

18 a 24 anos 
25 a 34 anos 
35 a 44 anos 
45 a 54 anos 
55 a 64 anos 
65 ou mais anos 

3 962 
7 571 
7 389 
2 662 
495 
42 

17,9 
34,2 
33,4 
12,0 
2,2 
0,2 

Total 22 121 100 
 
Em termos de resultados, até ao dia 31 de Março de 2009, foram certificados 
pelos CNO 2.746 candidatos, tendo ainda sido encaminhados para ofertas 
formativas 3.454 candidatos. Estes números traduzem a superação de uma 
das metas da medida 40. 
 
Ainda no âmbito do cumprimento da Medida 40, dados da Conservatória dos 
Registos Centrais apontam para o encaminhamento de 37 pessoas para cursos 
de alfabetização, número este que se encontrará sub-representado, uma vez 
que não reúne os encaminhamentos quer dos balcões da CRC, como nos que 
funcionam noutras instituições (CNAI, Loja do Cidadão, Balcões de 
Nacionalidade nas Conservatórias de Registo Civil). 
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6. Solidariedade e Segurança Social 

 
No período de referência do presente relatório de execução, prosseguiu-se o 
processo negocial das convenções com a Ucrânia, Moldávia e Guiné-Bissau, 
encontrando-se em vigor as estabelecidas com o Brasil, Cabo Verde, Angola, 
São Tomé e Príncipe, Roménia, e Tunísia (medida 47). 
 
No que concerne à salvaguarda dos direitos adquiridos e dos direitos em 
formação dos trabalhadores imigrantes, até ao dia 23 de Janeiro de 2009, 
encontravam-se inscritos na Segurança Social 1.814.136 estrangeiros.  
 

Total de inscritos na Seg. Social 7.285.675
Total de Portugueses inscritos na Seg. Social 5.159.086
Total de desconhecidos* 312.453
Total de Estrangeiros inscritos na Seg. Social 1.814.136

*Beneficiários cuja nacionalidade não consta no sistema de Segurança Social 
Fonte : MTSS 
 
Com vista a habilitar os imigrantes com informação sobre os seus direitos e 
deveres perante a Segurança Social, foi produzida informação específica e que 
constará da brochura a produzir no âmbito da medida 9. Essa informação será 
alvo de tradução para inglês e russo e, quando estiver disponível, será criado 
um link, na página da Segurança Social Directa para o site do ACIDI IP, tendo 
como objecto a informação constante da brochura.  
 
Ao nível do apoio concedido pela Segurança Social, no ano de 2008 foram 
apoiados, de forma directa, pelos Centros Distritais de Segurança Social, no 
âmbito da Acção Social e Rendimento Social de Inserção, 47.818 cidadãos 
estrangeiros. Em 2009, registaram-se, até à data, 21.166 apoios, superando-
se, assim, a meta prevista até 2009 (Medida 49). 
 
Enquadrado nesta medida encontra-se o PADE, Programa de Apoio ao Doente 
Estrangeiro e que resulta de um protocolo celebrado entre o ACIDI IP e o ISS. 
O MTSS, através do ISS, IP, concedeu, desde Janeiro de 2009, 50 bolsas de 
Saúde, perfazendo o montante de € 22.265,00. 
 
Presentemente com duas Casas inauguradas, a Residência de Santa Maria 
Eufrásia e a Casa da Alegria, foram acolhidas durante o ano de 2008, 23 
pessoas. Prevê-se estarem em funcionamento, até ao final de 2009, 6 casas.  
 
Relativamente à realização de acções de formação tendo em vista a 
sensibilização dos funcionários da Segurança Social para o acolhimento e 
integração dos imigrantes, em 2008 realizaram-se duas acções, cada uma com 
35 horas, em Lisboa, com 13 formandos e em Vila Real, com 16 formandos. 
Em 2009 foram já realizadas 3 acções, uma em Portalegre com 16 formandos, 
uma em Castelo Branco, com 9 formandos e uma na Guarda, com 6. Prevê-se, 
ainda, em 2009, a realização, de sessões de follow-up com os formandos das 
sessões realizadas (medida 50).   
 
Já se iniciou a disseminação do Guia para a Cidadania por todos os Centros 
Distritais da Segurança Social, cumprindo assim uma das metas da medida 50.  
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7. Cultura e língua 
 
A valorização do ensino do português como língua não materna tem sido uma 
das prioridades do Ministério da Educação, que tem disponível o PLNM em 
todas as escolas do País, para a totalidade dos alunos de nacionalidade não 
portuguesa (89.312), representando cerca de 173 nacionalidades. Esta 
informação permite afirmar o cumprimento da medida 52.  
 
O Programa Portugal Acolhe envolveu 1.457 formandos em 2007 (90 acções 
de formação) e 2.761 formandos em 2008 (162 acções de formação), 
perfazendo um total de 4.218 (medida 51). 
 
Como se referiu no relatório do primeiro ano de implementação do PII, o 
Programa “Portugal Acolhe” (referido no parágrafo anterior) foi reformulado, 
passando a contar com novos referenciais curriculares, enquadrados nas 
Regras do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, com a 
adopção de um novo Referencial de Língua Portuguesa - Português para 
Falantes de Outras Línguas, Utilizador Elementar (nível A2), produzido pela 
DGIDC (ME), a ANQ e IEFP (MTSS), e introdução de 4 unidades de formação 
de Português Técnico para fins específicos - Comércio, Hotelaria e 
Restauração, Cuidados de Beleza e Construção Civil e Engenharia Civil.  
 
O Programa foi integrado no plano de co-financiamento do QREN (POPH - 
Eixo 6 - tipologia 6.6), no programa "Português para Todos" (PPT), entretanto 
lançado pelo ACIDI IP na qualidade de Organismo Intermédio do POPH. 
Assim, no âmbito do PPT, foram aprovadas, em 2008, 376 formações que 
envolverão 6.824 formandos. 
 
Ao nível dos cursos de formação de Português Técnico, foi concluída, em 
2008, a construção dos quatro referenciais, superando-se, assim, uma das 
metas da medida 54. Apesar de não se ter alcançado o número de acções de 
formação previstas, importa referir que se realizaram 4 acções de formação, 
envolvendo 60 formandos. 
 
Em termos dos apoios concedidos pelo ACIDI IP, em 2008, 8 associações 
propuseram actividades no âmbito da medida 54 - investimento em cursos de 
português técnico - mas apenas 4 o fizeram de forma correcta. Uma vez que, 
no decurso de 2008, e conforme foi referido anteriormente, começou a ser 
implementado o PPT, a oferta de quatro unidades de formação veio, de certa 
forma, dar uma resposta nesta área, permitindo, às associações, propor outras 
actividades, igualmente importantes e prementes para os seus associados.  
 
Ao nível do reforço da formação inicial e contínua de professores, apesar de já 
se terem desenvolvido contactos nesse sentido, ainda não foi formalmente 
constituído o grupo de trabalho na área da interculturalidade (o que 
compromete o cumprimento de duas metas da medida 56). 
 
Relativamente às medidas 58 e 59, importa realçar que o ano de 2008 foi 
marcado pela implementação do Ano Europeu do Diálogo Intercultural (AEDI), 
no âmbito do qual tiveram lugar 930 eventos, divididos por diversas áreas: 151 
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eventos na área de animação de leitura, 95 eventos na área do cinema, 45 
eventos na área da dança e artes performativas, 95 eventos na área das 
exposições e artes plásticas, 82 eventos na área da música, 54 eventos na 
área do teatro e 67 eventos em áreas culturais pluridisciplinares. 
 
O projecto “Museu, Espelho Meu”, promovido pelo ACIDI IP no âmbito do 
AEDI, concluiu a sua primeira fase no final de 2008, com a elaboração dos 
percursos museológicos. O seu lançamento, todavia, teve lugar em Janeiro de 
2009, com a segunda fase do projecto a ser implementada ao longo de 2009, 
assegurando, assim, a desejada continuidade do AEDI após 2008.  
 
 

8. Justiça 
 
Dada a convergência de objectivos das medidas 60 e 62, foi constituído um 
Grupo de Trabalho, que integra representantes do ACIDI, Direcção-Geral do 
Consumidor (DGC), Gabinete para a Resolução Alternativa de Conflitos 
(GRAL), MJ e MTSS, que tem a seu cargo a produção de um folheto, a ser 
produzido no âmbito de uma candidatura ao POPH. Prevê-se a sua distribuição 
no 2.º semestre de 2009.  
 
Estão em curso contactos entre o ACIDI IP e o MJ com vista à identificação da 
informação que, no Portal da Justiça, terá mais utilidade para os imigrantes, 
com vista à sua posterior tradução para outras línguas. De referir que o Portal 
da Justiça recebeu, em 2008, 738.565 visitas, tendo registado, no 1.º trimestre 
de 2009, 251.833 visitantes. 
 
A diminuição na procura dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante traduziu-
se, igualmente, no não cumprimento total de algumas metas que previam um 
aumento anual de atendimentos, tal como sucedeu noutras áreas do presente 
relatório. É o caso de duas metas da medida 63, que contempla o reforço do 
papel dos Gabinetes de Apoio Jurídico ao Imigrante (GAJI) e da Linha SOS 
Imigrante.  
 
Ainda que, em 2007, não se tenha verificado o crescimento, em 10%, do 
número de atendimentos do GAJI – o Gabinete realizou 10.299 atendimentos 
em 2006 e 10.035 em 2007 - importa realçar que a situação se alterou em 
2008, verificando-se um aumento do número de atendimentos de cerca de 
15,3% face ao ano anterior.  
 
Realce-se, na medida 63, o cumprimento da meta referente à disponibilização 
de informação jurídica na extensão do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante 
localizada na Loja do Cidadão de Faro, inaugurada no dia 3 de Abril de 2009.  
 
O ACIDI IP disponibiliza o Serviço de Tradução Telefónico (STT) a todos os 
serviços que contactam com cidadãos estrangeiros e não falam a sua língua, 
prevenindo, assim, situações em que os cidadãos sejam prejudicados na sua 
relação com a Justiça por fraco domínio da Língua Portuguesa. No âmbito da 
medida 63, a DGC divulgou, junto dos Centros de Arbitragem de Conflitos de 
Consumo e dos Centros Autárquicos de Informação aos Consumidores, a 
existência deste Serviço (medida 64). 
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O STT recebeu, por parte de instituições ligadas à Justiça, 50 pedidos em 
2007, 14 pedidos em 2008 e 36 pedidos entre Janeiro e Abril de 2009. Em 
resposta ao não cumprimento da meta estabelecida para 2008 (aumento anual 
de 25% do número de pedidos), o ACIDI IP procedeu já a uma campanha de 
divulgação do STT, pelo que se estima um acréscimo significativo do número 
de pedidos no decurso do corrente ano de 2009.  
 
Com vista à avaliação de eventuais distorções na aplicação da justiça a 
estrangeiros, o Ministro de Justiça exarou um Despacho, no dia 29 de 
Dezembro de 2008, ordenando a constituição de um grupo de trabalho, com 
vista ao cumprimento da medida 65.   
 
Para uma melhor articulação entre os Serviços Prisionais e o SEF, foi 
celebrado, no dia 23 de Abril de 2009, um protocolo que abrange a área da 
informação, formação e regularização de reclusos estrangeiros, o qual permitirá 
diminuir o número de reclusos estrangeiros libertos sem pena acessória de 
expulsão, em situação irregular (medida 67).  
 
Com vista a incentivar o desempenho de um papel mais activo por parte das 
entidades consulares dos países de origem no apoio aos seus reclusos, 
tiveram lugar, até ao momento, 10 reuniões entre a Direcção-Geral dos 
Serviços Prisionais (DGSP) e as Entidades Consulares, estando sinalizados 13 
casos para acompanhamento conjunto. É de realçar a iniciativa da DGSP que 
criou um “Memorando de Boas Práticas”, que integra os projectos/iniciativas 
que se destacam nesta área (medida 66).  
 
Prosseguiu a agilização do trabalho na área dos Registos e Notariado, sem se 
registarem atrasos nas respostas, por parte do Departamento de Nacionalidade 
do SEF, aos pedidos de informação da Conservatória dos Registos Centrais, 
cumprindo-se o prazo de 30 dias na emissão de parecer. No que concerne ao 
tempo de espera nos processos de aquisição de nacionalidade portuguesa e 
naturalização, no ano de 2008, o tempo médio de tramitação processual interna 
era já de três meses no caso de menores e de seis quando se tratassem de 
pessoas maiores de idade. De forma faseada e com início no mês de Agosto, 
foi implementada uma nova aplicação informática de gestão processual, 
esperando-se que a mesma contribua para uma ainda maior agilização do 
processo e redução do tempo interno da sua tramitação (medida 70). 
 
A Conservatória dos Registos Centrais (CRC) continua a privilegiar o contacto 
directo com as entidades estrangeiras credenciadas em Portugal como forma 
mais rápida e segura de obter os esclarecimentos que se mostrem necessários 
à correcta instrução dos processos, no que respeita, designadamente, à 
identificação e estado civil dos requerentes, bem como à indicação do órgão 
que, em cada país, é emitente do certificado de registo criminal.  
 
Muito embora não se possa falar de acordos bilaterais em sentido formal, é de 
realçar a realização por parte da CRC, em 2007, de várias reuniões com 
representantes das Embaixadas da República da Moldávia e da Ucrânia para 
acerto de procedimentos. No ano de 2008, teve lugar uma reunião com o 
Cônsul do Consulado Honorário do Nepal no Porto, bem como com 
representantes do Nepali Democrati Fórum Portugal e da Associação de 
Nepaleses residentes em Portugal, para esclarecimento de dúvidas acerca dos 
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documentos emitidos por aquele país, designadamente passaportes, certidões 
de nascimento e registos criminais. 
 
No que concerne à aceitação de documentos emitidos por representações 
diplomáticas e consulares em substituição de documentos emitidos pelos 
países de origem, a legislação em vigor, mais concretamente o artigo 48.º do 
Código do Registo Civil, permite, designadamente nos seus nºs 1 e 2, a 
dispensa de apresentação de certidões de actos ou documentos, desde que se 
encontrem disponíveis na base de dados do registo civil ou se encontrem 
lavrados ou arquivados em conservatória do registo civil. Actualmente, apenas 
Cabo Verde tem condições para emitir localmente certidões dos seus 
nacionais, em virtude de possuir o registo civil informatizado e a aplicação em 
causa disponível nos Consulados, podendo igualmente o Consulado do Brasil 
certificar e autenticar documentos retirados da Internet. Esta disposição legal 
concorre, assim, para a execução de duas metas da medida 70.  
 
 

9. Sociedade de Informação 
 
Destaca-se a superação da Medida 71, com a existência de 133 Centros de 
Inclusão Digital (CTD@net) em funcionamento, superando os 120 previstos no 
PII.  
 
Dada a ausência de informação relativa ao número de acções orientadas para 
Imigrantes na Rede de Espaços Internet, não é possível avaliar o nível de 
execução da meta das 150 acções previstas para 2008.   
 
 

10. Desporto 
 
No cumprimento da medida 74, foram já instalados os 23 mini-campos 
desportivos previstos para os bairros críticos, superando largamente as metas 
desta medida (8 campos em 2007 e 10 em 2008). A sua distribuição geográfica 
é a seguinte: 
 

• Região Norte, 4 (Concelho do Porto na freguesia do Bonfim; 
Concelho de Valongo na freguesia de Ermesinde; Conselho de Viana 
do Castelo na freguesia de Darque; Concelho de Mirandela na 
freguesia de Mirandela; concelho do Porto, freguesia de Lordelo); 

 
•  Região Centro, 4 (Concelho de Góis na freguesia de Góis; concelho 

da Covilhã na freguesia de Santa Maria; concelho do Fundão na 
freguesia do Fundão; concelho de Águeda na freguesia de Águeda);  

 
• Região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 (concelho da Amadora na 

freguesia da Brandoa; concelho do Barreiro na freguesia do Alto do 
Seixalinho; concelho do Montijo na freguesia do Montijo; concelho de 
Loures nas freguesias de Unhos e Apelação; concelho de Sintra na 
freguesia de Mira-Sintra; concelho de Nazaré na freguesia de 
Nazaré; concelho de Alcobaça na freguesia de Benedita; concelho do 
Seixal na freguesia de Correois; concelho de Setúbal na freguesia de 
S. Sebastião); 
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•  Região do Alentejo, 3 (concelho de Sines na freguesia de Sines; 
concelho de Évora na freguesia da Malagueira);  

 
• Região do Algarve, 2 (concelho de Faro na freguesia da Sé; concelho 

de Vila Real de Santo António na freguesia de Vila Real de Santo 
António). 

 
De forma a ultrapassar e eliminar a discriminação e o racismo no desporto, e 
de forma a abranger todas as actividades desportivas, sem um limite temporal 
restrito, procedeu-se à produção de legislação específica, presentemente em 
fase de publicação, mais concretamente, o regime jurídico de combate à 
violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos 
desportivos. Visa-se, assim, superar a meta de campanhas pontuais nas 
modalidades desportivas, previstas na medida 75.   
 
O Instituto do Desporto de Portugal (IDP) tinha previsto entregar pessoalmente, 
a todos os presidentes das federações desportivas, aquando da reunião de 
financiamento 2009, uma carta de sensibilização com vista ao combate ao 
racismo e à necessidade de estabelecer mecanismos eficazes de 
monitorização e sanção de todos os intervenientes. Dada a impossibilidade de 
reunir com todos os Presidentes das Federações, o IDP optou por enviar a 
todos os Presidentes das Federações Desportivas um ofício procurando a 
sensibilização dos mesmos para o combate ao racismo e xenofobia: “(…) 
Assim, vimos solicitar a colaboração da Federação que V. Ex.ª preside no 
sentido de se proceder à implementação da medida 75 do PII, reforçando as 
campanhas de combate ao racismo e à xenofobia, bem como estabelecendo 
fortes penalizações para atitudes racistas ou xenófobas de qualquer 
interveniente nas actividades desportivas, incluindo espectadores (…)”. 
Cumpriu-se, assim, outra das metas da medida 75. 
 
Com vista a utilizar o desporto para a promoção da tolerância e do diálogo 
intercultural, o IDP determinou, no ano de 2009, a obrigação de publicitação 
nos Eventos Desportivos Internacionais, objecto de apoio financeiro através da 
celebração de contrato-programa, de material de promoção ao combate ao 
racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos, dando 
assim cumprimento à medida 77.  
 
De referir, ainda, que foi aprovado na reunião do Conselho Nacional do 
Desporto, realizada no dia 25 de Fevereiro de 2009, o Programa Nacional para 
a Ética no Desporto, o qual contempla um conjunto de actividades a realizar 
durante o ano de 2009, das quais se destaca a Conferência Internacional sobre 
Ética no Desporto, que irá abordar, entre outros temas, questões relacionadas 
com o racismo e a xenofobia.  
 
Refira-se, ainda, a colaboração do ACIDI IP nos Campeonatos Nacionais do 
Desporto Escolar 2009, promovidos pelo Ministério da Educação, através do 
Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. Procedeu-se à distribuição pelos 
participantes de t-shirts apelando ao diálogo intercultural, com a mensagem 
“Mais Diversidade Melhor Humanidade”. Estes campeonatos decorreram em 
Setúbal, entre os dias 22 e 24 de Maio, e envolveram cerda de 2.300 alunos, 
nas funções de praticantes e árbitros, bem como cerca de 150 
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professores/treinadores dos alunos/equipas representantes das diversas 
Direcções Regionais de Educação. 
 
O ACIDI IP lançou, em 2009, uma campanha contra a violência intitulada “A 
violência é um ciclo, tu podes pará-lo”, que envolveu atletas de alta 
competição, verdadeiros “casos de sucesso” e uma referência não só para a 
comunidade mas para o próprio país: José Reis – Kickboxing, Luís Boa Morte – 
Futebol, Ruben Amorim – Futebol, Ricardo Quaresma – Futebol e Naide 
Gomes – Atletismo. Cumpriu-se, assim, a medida 76.  
 
 

11. Descendentes de Imigrantes 
 
Com vista ao reforço da integração escolar e combate ao insucesso e 
abandono escolar, o MCTES lançou, em 2008, um concurso público “Promoção 
do Sucesso Escolar e Combate ao Abandono e Insucesso no Ensino Superior” 
ao abrigo da Acção IV 1.2 do Programa POCI 2010, para atribuição de 
financiamento de projectos inovadores e de qualificação no ensino superior. 
Este concurso visa apoiar a adopção e consolidação de metodologias e 
práticas inovadoras nas condições e processos de ensino e aprendizagens 
susceptíveis de promover a qualidade do ensino, o sucesso educativo e uma 
gestão eficaz das instituições de ensino superior (medida 78). 
 
Na senda do combate à segregação espacial, o Programa Escolhas encontra-
se presente, através de 41 projectos, em territórios segregados e 
estigmatizados, abrangendo 10.310 crianças e jovens, superando-se, assim, 
uma das metas da medida 79.   
 
Ainda no âmbito da medida 79, superou-se a meta da realização de 3 
actividades de intercâmbio nacional envolvendo crianças e jovens 
descendentes de imigrantes, tendo-se registado 5 actividades. 
 
Em 2008, tiveram lugar duas iniciativas do “ACIDI Junto das Comunidades”, 
mais concretamente em Faro, nos dias 15 e 16 de Julho e em Beja, a 12 e 13 
de Novembro, cumprindo-se, assim, parcialmente a meta das três iniciativas 
por ano.  
 
A medida 81, acesso à formação profissional e ao emprego, foi integralmente 
cumprida em 2007, registando a Rede UNIVA Imigrante, em 2008, 22.509 
atendimentos. 
 
O incentivo à participação cívica dos descendentes de imigrantes, objecto da 
medida 82, abarca não só o apoio a iniciativas por estes promovidas, mas 
também a inscrição no Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ). 
Assim, foram apoiadas, pelo ACIDI IP/Programa Escolhas, até ao final de 2008, 
7 iniciativas de associações/grupos informais de descendentes, superando a 
meta das 5 previstas no PII.  
 
No RNAJ encontram-se registadas, até à data, três associações de imigrantes: 
Associação Melhoramentos e Recreativo do Talude; CAC - Casa de Angola em 
Coimbra (ONGD) e Casa Lusófona (ONGD).  
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Com vista à sensibilização da opinião pública para a integração dos 
descendentes de imigrantes, o Programa Escolhas entregou, no dia 4 de Julho, 
no Fórum Escolhas, os 10 Selos de Práticas Promissoras a projectos na área 
de integração de crianças e jovens descendentes de imigrantes (medida 83).  
 
 

12. Direito a Viver em Família – Reagrupamento Fami liar 
 
No âmbito da medida 85, desburocratização e agilização do processo de 
reagrupamento familiar e reforço da rede consular face às origens dos fluxos 
migratórios para Portugal, no período de referência do presente relatório 
destaca-se a constituição de 4 grupos de Postos Consulares onde irão decorrer 
as acções de formação, frequentadas por dois funcionários de cada Posto e 
ministradas por um técnico da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas (DGACCP/ Direcção de Serviços de Vistos e 
Circulação de Pessoas; (DSV) e por dois inspectores do SEF.  
 
A formação do 1º grupo já teve lugar, no período de 15 a 21 de Abril de 2009, 
no Consulado-Geral de Portugal em Macau, abrangendo um total de 6 
funcionários, deste Consulado-Geral e das Embaixadas de Portugal em 
Xangai, Dili, Pequim e Bangkok. O mesmo sucedeu com o 2º grupo, cuja 
formação decorreu na Embaixada de Portugal em Buenos Aires, no período de 
20 a 24 de Abril de 2009, com um total de 5 funcionários, desta Embaixada, 
das do México e de Santiago do Chile e ainda dos Consulados-Gerais de 
Portugal no Recife e em Porto Alegre.  
 
A formação do 3º grupo decorreu nas instalações da Embaixada de Portugal 
em Sofia, de 11 a 15 de Maio de 2009, abrangendo um universo de 5 
funcionários, pertencentes a esta Embaixada, mas também às de Moscovo, 
Ankara e Kiev. Finalmente a formação do 4º grupo, decorrerá em Outubro de 
2009, na Embaixada de Portugal em Tunis e integrará funcionários das 
Embaixadas de Portugal em Argel, Praia, Kinshasa, Tripoli, Rabat e Cairo. 
 
A meta dos 5.000 residentes a requerer reagrupamento familiar, com 80% de 
sucesso, foi claramente superada: até 30 de Novembro de 2008, 13.926 novos 
residentes requereram o direito ao reagrupamento familiar, tendo apenas sido 
recusados 69 pedidos.  
 
Para a agilização deste processo de reagrupamento familiar em muito contribui 
o cumprimento, pelo SEF, dos prazos legais estabelecidos, salvo em situações 
excepcionais e justificadas que requeiram a realização de diligências concretas 
de averiguação.  
 
Como sucede em outras áreas do PII, verificou-se uma diminuição no número 
de atendimentos, neste caso, do Gabinete de Apoio ao Reagrupamento 
Familiar (GARF), que efectuou, em 2008, 8.965 atendimentos, que traduzem 
um decréscimo de 0,8%. Estarão na causa deste decréscimo os mesmos 
factores que se têm traduzido numa menor procura dos CNAI e dos seus 
gabinetes: um abrandamento dos fluxos migratórios para Portugal; a melhoria 
da capacidade de resposta das instituições estatais ao nível no acolhimento e 
integração de imigrantes; e, ainda, as melhorias introduzidas pelo ACIDI IP em 
2008, mais concretamente, o desenvolvimento no site de um bloco de 
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conteúdos sobre o CNAI e o alargamento, a todos os gabinetes, do sistema de 
marcações telefónicas, ou seja, com pré-agendamento. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

13. Racismo e Discriminação 
 
No âmbito do combate ao racismo e à discriminação, decorreu, em 2008, o 
concurso “Cartaz contra a Discriminação”, promovido pela Comissão para a 
Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), inserido na Campanha 
Europeia “Pela Diversidade, Contra a Discriminação”. Concorreram 181 
trabalhos, tendo o primeiro prémio, no valor de € 1.500,00 euros, sido entregue 
ao vencedor, Pedro Almeida Regadas, no dia 3 de Março de 2009. Superou-se, 
assim, a meta dos 70 concorrentes, produzindo-se e distribuindo-se os 1.000 
cartazes dela constante (medida 88).  
 
A temática do combate à discriminação e xenofobia foi, igualmente, abordada 
em dois encontros realizados em 2008: a Conferência “Banca e Imigrantes”, 
realizada a 8 de Setembro e, no dia 25 de Novembro, a Conferência “Media e 
Imigração”, cumprindo-se, assim, uma das metas da medida 88. 
 
Em 2009, regista-se a realização de uma acção de formação sobre Processos 
de Contra-Ordenação em matéria de discriminação, no dia 27 de Maio, no 
Centro Nacional de Apoio ao Imigrante de Lisboa. A acção foi ministrada pelo 
Dr. Miguel Pedrosa Machado (Advogado e Professor Universitário), especialista 
em Direito Contra-Ordenacional e dirigida a inspectores das diversas 
Inspecções Gerais. 
 
O site da CICDR, criado em 2007 recebeu, em 2008, 32.831 visitas, com uma 
média de cerca de 2.736 visitantes por mês, superando largamente a meta da 
média de 500 visitantes/mês (medida 88). De Janeiro a Maio de 2009, o site 
registou 6.900 visitas.  
 
Encontra-se em fase de conclusão o estudo “O acesso dos imigrantes à 
Habitação”, realizado pelo Centro de Estudos Geográficos da Universidade de 
Lisboa, no âmbito do qual será igualmente monitorizada a discriminação dos 
imigrantes no acesso à habitação. Foi, ainda, alvo de aprovação recente, um 
estudo, promovido pela Númena, Centro de Investigação em Ciências 
Humanas, intitulado “Estudo acerca das representações sociais e discursos 
relacionados com racismo e xenofobia”, com data prevista de conclusão em 
Abril de 2010. Ambos os estudos estão a ser conduzidos no âmbito do 
Observatório da Imigração, promovido pelo ACIDI IP (medida 89).  
 
A revisão do enquadramento jurídico de actuação da CICDR permanece em 
curso (medidas 86, 87 e 91).  
 
 

14. Liberdade Religiosa 
 
O ACIDI IP organizou, no dia 2 de Dezembro de 2008, no Auditório do Museu 
da Fundação Oriente, o Encontro “Juventude e Diálogo Inter-Religioso”, 
integrado nas comemorações do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, 
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cumprindo, desta forma, uma das metas da medida 92. Neste encontro, que 
reuniu representantes de diversas confissões religiosas, abordaram-se as 
questões da tolerância religiosa, dos direitos humanos e do diálogo inter-
religioso como forma de alcançar uma sociedade mais tolerante, realçando o 
papel dos jovens neste processo.  
 
Concluíram-se os dois estudos, apoiados pelo ACIDI IP no âmbito do 
Observatório da Imigração, executando-se igualmente a segunda meta da 
medida 92, nomeadamente o estudo promovido pelo Professor Paulo Reis 
Mourão, "Peregrinos ou Nómadas" - a Liberdade Religiosa como estímulo à 
migração” e que corresponderá ao Caderno OI2; e o promovido pela 
Professora Helena Vilaça, “Imigração, etnicidades e religião: o papel das 
comunidades religiosas na integração dos imigrantes da Europa de Leste”, que 
corresponderá ao n.º 30 da colecção Estudos OI. 
 
Em Setembro de 2008, no âmbito do encontro nacional de formadores da Bolsa 
de Formadores do ACIDI IP, realizou-se uma acção de formação sobre o 
módulo "diálogo inter-religioso", momento que consistiu no primeiro contacto 
dos formadores com esta temática. O módulo encontra-se em fase final de 
construção e estará brevemente disponível (medida 93). 
 
Ao nível da formação, celebrou-se um Protocolo entre o ACIDI, IP e a 
GEBALIS, com vista à defesa e valorização de diversidade religiosa na cidade 
de Lisboa. Compete ao ACIDI, IP a elaboração e a edição de conteúdos em 
suporte digital e em suporte de papel sobre a Diversidade Religiosa na Cidade 
de Lisboa; a divulgação das actividades desenvolvidas nos respectivos sítios 
oficiais na Internet bem como nas respectivas publicações institucionais; 
promover visitas, encontros e debates em parceria com pessoas de tradições e 
comunidades religiosas presentes na Cidade de Lisboa; fomentar o intercâmbio 
de informações alusivas às respectivas actividades, aprofundando o 
conhecimento recíproco das duas Instituições, disponibilizando o ACIDI, IP o 
acesso à Plataforma on-line do Programa Escolhas. 
 
As actividades a realizar no âmbito deste Protocolo destinam-se 
preferencialmente a crianças, adolescentes e jovens residentes nos Bairros 
Municipais de Lisboa geridos pela GEBALIS, bem como a jovens associados a 
projectos em desenvolvimento nos mencionados Bairros Municipais, inseridos 
no Programa Escolhas. 
 
 

15. Associativismo Imigrante 
 
No período de referência do presente relatório, em termos de execução de 
metas anuais, refira-se a participação de autarquias em 63,04% dos projectos 
financiados em 2009 e a participação de associações de imigrantes em 6 
reuniões no âmbito do debate sobre políticas de acolhimento e integração 
(medida 95); a realização, em 2008, de 21 atendimentos de informação e 
esclarecimento junto de associações candidatas a reconhecimento (medida 
96); bem como a realização do Curso de Pós-Graduação “Gestão de Projectos 
em Parceria” (medida 99). 
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O Curso de Especialização em “Gestão de Projectos em Parceria”, promovido 
pelo ACIDI IP, IC-EQUAL e Universidade Católica, tem como finalidade 
qualificar líderes de associações de imigrantes, que participam em projectos de 
intervenção social, associando o reforço da sua capacidade de intervenção à 
possibilidade de progressão académica. A 1ª edição do curso decorreu de 31 
de Março a 29 de Setembro e contou com a participação de 31 formandos. No 
dia 23 de Outubro, teve início a 2ª edição, com um total de 34 inscrições, com 
término a 13 de Fevereiro de 2009.  
 
Ao nível da formação, são ainda de referir a realização, em 2008, de 18 mini-
acções, envolvendo 264 formandos provenientes de 124 associações, 
superando, largamente, a meta das 3 mini-acções anuais promovidas pelo 
Gabinete Técnico de Apoio às Associações de Imigrantes do ACIDI IP (medida 
99). Em 2009, até à data, realizaram-se 9 acções de formação, com 47 
formandos, representando 39 associações. 
 
O apoio financeiro concedido pelo ACIDI IP às associações de imigrantes, 
registou um acréscimo em 2009, com € 713.923,00, distribuídos por 46 
projectos, face aos € 695.821,00 atribuídos em 2008, a 48 projectos. Superou-
se assim, tanto no final de 2008 como já neste primeiro semestre de 2009, a 
meta das 40 associações de imigrantes financiadas anualmente, num montante 
superior aos € 500.000 (medida 97).  
 
Relativamente à participação das associações de imigrantes na política de 
acolhimento, alcançou-se, em 2008, uma execução de 100% no que concerne 
à criação de conselhos consultivos (medida 95). Refira-se, ainda, em moldes 
diferentes de um conselho consultivo formal, a constituição, no âmbito do 
Projecto "Migrações e Desenvolvimento" dos Pactos Territoriais para o Diálogo 
Intercultural.  
 
Os Pactos Territoriais consistem em plataformas de intervenção integrada, com 
vista à dinamização de sinergias, que promovam redes de parcerias locais 
facilitadoras da integração dos migrantes e dos grupos étnicos existentes em 
cada concelho. Tais redes mobilizam os esforços das entidades públicas e 
privadas a nível concelhio, empenhadas na análise dos problemas e na procura 
de soluções adequadas às necessidades dos públicos-alvo. O seu 
funcionamento baseia-se na existência de "Espaços de Cidadania", que 
correspondem a infra-estruturas físicas, onde equipas multidisciplinares 
desenvolvem um conjunto de valências, entre elas a existência de um CLAII.  
 
Associado ao conceito dos "Pactos Territoriais" encontra-se a filosofia dos 
"Fóruns para a Cidadania", a cargo de entidades públicas e privadas locais, 
vocacionadas para diversas áreas de intervenção: Associações de Imigrantes, 
Associações de Solidariedade Social, Associações empresariais, Sindicatos e 
outras. Entre as suas competências, integra-se a promoção de espaços de 
reflexão conjunta, discussão e debate, estimulando a participação de todos, de 
forma a facilitar um melhor e maior conhecimento dos problemas, a procura de 
soluções a formulação de respostas, reunindo para o efeito as sinergias 
necessárias.  
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Existem três "Pactos Territoriais para o Diálogo Intercultural" nos concelhos de 
Sesimbra, Seixal e Barreiro, todos eles ligados às respectivas Câmaras 
Municipais, responsáveis pela sua dinamização.  
 
A um nível formal situa-se o Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes 
e das Minorias Étnicas da Câmara Municipal de Lisboa. Tem como objectivo 
garantir a participação das comunidades imigrantes e das minorias étnicas nas 
políticas destinadas à sua integração na sociedade, assentando em dois 
princípios fundamentais:  
 
1) Defesa dos direitos das minorias, com vista à plena integração na 
sociedade, contrariando os fenómenos de xenofobia e racismo, de auto e 
hetero-exclusão; 
 
2) Respeito pela identidade própria, pelos valores e pela cultura dos imigrantes 
e a promoção do diálogo intercultural. 
 
Concorrem, ainda, para a execução desta meta em 2008, os CLAII, mais 
concretamente seis, que apresentaram actividades neste âmbito.  
 
Está disponível, no Portal do ACIDI, uma lista com todas as associações 
reconhecidas que, no final de 2008, totalizavam 121, cumprindo-se, assim, uma 
das metas da medida 97.  
 
O PII, enquanto documento orientador da actuação do Estado no âmbito do 
acolhimento e integração dos Imigrantes, serviu também, em 2007 e 2008, de 
enquadramento ao financiamento das iniciativas apresentadas pelas 
associações de imigrantes ao ACIDI IP. Procurou-se dar prioridade às 
iniciativas com maior potencial de promoção da integração dos imigrantes, e de 
valorização da diversidade cultural e da interculturalidade no seio da sociedade 
portuguesa.  
 
Tendo por base uma proposta da Alta Comissária para a Imigração e Diálogo 
Intercultural, posteriomente aprovada pelo COCAI, foi implementado, para o 
apoio financeiro em 2009, o Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante – 
PAAI, que estrutura o apoio concedido às associações de imigrantes em 4 
linhas prioritárias de intervenção: 1. Eixo de Apoio à Integração Plena; 2. Eixo 
de Apoio à Diversidade e Interculturalidade; 3. Eixo de Apoio a Práticas de 
Reconhecido Mérito; 4. Eixo de Apoio Estrutural. 
 
Por fim, destacam-se os 111 CID@net em funcionamento, criados ao abrigo do 
Programa Escolhas, e que concorrem para a superação de uma das metas da 
medida 98. 
 
Em 2008, duas Associações de Imigrantes beneficiaram de projectos de 
Responsabilidade Social das Empresas,  
 
 

16. Media 
 
O "Grupo de Reflexão sobre o Tratamento da Temática da Imigração nos 
Media" foi criado no 4.º trimestre de 2007, tendo reunido seis vezes desde 
então (medida 101). O Grupo esteve envolvido na Conferência "Media e 



 

 33 

Imigração", promovida pelo ACIDI e realizada no dia 25 de Novembro de 2008, 
bem como no lançamento de “Uma Ferramenta para a diversidade – para 
programas informativos na televisão de serviço público", que teve lugar no dia 
18 de Maio de 2009, integrado nas comemorações da Semana da Diversidade 
para o Diálogo e o Desenvolvimento. Em ambos os eventos, o Grupo esteve 
representado pelo seu coordenador que participou como orador.  
 
De referir, ainda, que o Grupo propôs o lançamento de um inquérito a todos os 
jornalistas sobre “Media e Imigração”, o qual será efectuado até ao final de 
2009.    
 
No cumprimento da segunda meta da medida 101, em termos da divulgação 
anual de documentação relevante sobre esta matéria, o Gabinete dos Meios 
para a Comunicação Social (GMCS) procedeu à distribuição de 5 documentos 
em Setembro de 2007, de 8 em Abril de 2008 e de 5 em Abril de 2009. 
 
Os documentos foram enviados a cerca de 50 destinatários (directores de 
jornais e de newsmagazines, directores de informação de estações de rádio e 
de televisão, associações do sector e jornalistas), documentos esses 
igualmente disponibilizados no sítio electrónico do GMCS em 
http://www.gmcs.pt/index.php?op=cont&cid=78&sid=1221. 
 
Promovido conjuntamente pelo ACIDI IP, pela Comissão Nacional da UNESCO 
(CNU) e pelo GMCS, o prémio "Direitos Humanos e Integração", instituído pela 
primeira vez em 2008, resultou de uma fusão dos anteriores prémios 
"Jornalismo pela Tolerância", promovido pelo ACIDI, e "Direitos Humanos, 
Tolerância e Luta contra a Discriminação na Comunicação Social", promovido 
pela CNU e pelo GMCS (medida 102).  
 
Concorreram à 1.ª edição do Prémio, em 2008, 81 peças jornalísticas, 
excedendo significativamente as 50 peças previstas no Plano. Os prémios 
foram entregues no dia 9 de Dezembro de 2008, numa cerimónia pública 
presidida pelos Senhores Ministros da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares e pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação, na qual participaram também os responsáveis das três entidades 
promotoras do prémio. O prazo de candidaturas ao Prémio de 2009 decorrerá 
entre os dias 18 de Maio e 31 de Julho, com o anúncio e entrega dos prémios 
por ocasião da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de 
Dezembro de 2009. 
 
Exemplo da celebração da diversidade nos media, a festa de encerramento do 
AEDI realizou-se no dia 18 de Dezembro, Dia Internacional do Migrante, no 
Teatro Camões, em Lisboa. Sob o lema “Juntos na Diversidade”, passaram 
pelo palco do Teatro Camões artistas portugueses e das várias comunidades 
imigrantes residentes em Portugal – entre eles Teresa Salgueiro, Carlos do 
Carmo, Clã, Maria João e Mário Laginha, Tito Paris e Bernardo Sasseti, 
Adriana Miki, Império Suburbano, Kumpania Algazarra, Rão Kyao e Lu Yanan e 
Ciganos d’Ouro.  
 
Foi transmitida em directo pela RTP 1 e apresentada por Catarina Furtado, que 
conversou, igualmente, com Pedro Silva Pereira, Ministro da Presidência, 
Rosário Farmhouse, Alta Comissária para a Imigração e o Diálogo Intercultural, 
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Jorge Sampaio, Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das 
Civilizações, diversos imigrantes em Portugal e outros tantos portugueses 
descendentes de diferentes culturas, que partilharam com todos a sua 
experiência e perspectiva sobre a Interculturalidade e este mundo global em 
que vivemos. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, participou, 
igualmente, com uma mensagem previamente gravada.  
 
O programa teve um share televisivo de 17,2, sendo retransmitido 
posteriormente ainda na RTP1 e também na RTP África. 
 
 

17. Relações com os países de origem 
 
Enquadrado no investimento na informação nos países de origem, o SEF 
submeteu à Estrutura de Missão para a Gestão dos Fundos Comunitários 
(Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros 2007), o 
projecto para realização de um “Guia de Apoio ao Cidadão Imigrante”. O 
projecto visa a concepção, produção e distribuição pelos Postos Consulares de 
Portugal em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé 
Príncipe, Ucrânia, Rússia e Senegal, de um guia prático de apoio ao cidadão 
de país terceiro, ao qual foi emitido um visto de longa duração (medida 104).  
 
O Guia conterá informação sobre o país de acolhimento e possibilitará a 
aquisição prévia de conhecimentos sobre as instituições, características 
socioeconómicas e os valores da sociedade portuguesa, bem como as 
principais regras aplicáveis à situação do migrante.  A sua produção e 
distribuição decorrerão ao longo de 2009.    
 
O Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem (CAMPO) é, actualmente, o 
único CLAII em funcionamento num país de origem. De referir, como exemplo 
de boa prática, a parceria/articulação estabelecia entre o CAMPO e a 
Embaixada de Portugal na cidade da Praia, contribuindo para uma melhor 
integração dos estudantes provenientes de Cabo Verde no país de 
acolhimento.  
 
No que concerne à ligação dos estudantes estrangeiros aos países de origem 
(medida 105), com base nos dados disponíveis apenas é possível apresentar o 
número de estudantes estrangeiros presentes em Portugal, não sendo possível 
apresentar elementos relativos aos que regressam ao país após finalizar o 
curso.  
 
Dados da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), reportados a 7 de 
Maio de 2009, mostram que o Brasil é o país com maior número de bolseiros, 
sendo de realçar que apenas nos casos do Brasil, Índia, China e Jugoslávia se 
verifica um aumento do número de bolseiros em 2008, face a 2007. 
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Bolseiros estrangeiros não pertencentes à UE com bolsas atribuídas pela FCT 
 

Ano de financiamento País de nacionalidade 
2007 2008 

Brasil 173 191 
Índia 58 66 
China 53 59 
Rússia 34 28 
Bielo-Rússia 19 15 
Cabo-Verde 19 17 
Ucrânia 17 15 
Angola 14 9 
Cuba 14 12 
Jugoslávia 13 17 

Fonte: FCT, 7 de Maio 2009 
 
Com base no quadro seguinte, é possível observar um aumento do número de 
bolsas de pós-doutoramento, com, por outro lado, um decréscimo ao nível de 
mestrados e doutoramentos.  
 

N.º de bolseiros estrangeiros não pertencentes UE por tipo de bolsa 
 

Ano de financiamento Tipo de bolsa 
2007 2008 

Bolsas de Doutoramento 257 262 
Bolsas de Pós-
Doutoramento 

273 292 

Bolsas de Mestrado 15 4 
Outras 8 10 
Total 553 568 

Fonte: FCT, 7 de Maio de 2009 
 
As Ciências da Engenharia e da Saúde dominam as áreas de domínio 
científico, seguidas das Ciências Exactas.   
 
 

N.º de bolseiros estrangeiros não pertencentes à UE por domínio científico 
Ano de financiamento Domínio científico 
2007 2008 

1.a Ciências Exactas 133 138 
1.b Ciências Naturais 50 52 
2. Ciências da 
Engenharia e 
Tecnologias 

193 195 

3. Ciências Médias e da 
Saúde 

38 37 

4. Ciências Agrárias 17 20 
5. Ciências Sociais 82 85 
6. Humanidades 40 41 

Total 553 568 
Fonte: FCT, 7 de Maio 2009 
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Em termos do apoio ao retorno e migração circular, o SEF, em parceria com o 
IEFP IP, o Ministério do Trabalho da Ucrânia, a OIM e o Banco Mundial, possui 
um projecto de implementação da imigração temporária e circular de cidadãos 
ucranianos para Portugal. Paralelamente, estão a ser encetadas diligências 
para a celebração de Acordos bilaterais com a Tunísia e Cabo Verde para a 
gestão dos fluxos migratórios, os quais contemplam este tipo particular de 
imigração (medida 106). 
 
 

18. Acesso à Cidadania e Direitos Políticos 
 
No período de referência do presente relatório, é de realçar a intensificação dos 
esforços ao nível da divulgação das Leis da Nacionalidade e da Imigração.  
 
Em 2008 o SEF realizou 8 acções de formação sobre a nova lei de imigração 
(admissão de estrangeiros e controlo de fronteira), com uma carga horária de 
24 horas por acção, tendo como destinatários 107 formandos.  
 
No 1.º trimestre de 2008 foi lançada a campanha de informação sobre a nova 
Lei de Imigração, promovida pelo Ministério da Administração Interna / SEF, 
com a disponibilização de “spots” em televisão, rádio e Internet, anúncios na 
imprensa nacional de referência e, ainda, distribuição de cartazes (500 
exemplares) e folhetos informativos (30.000 exemplares). 
 
Ainda em 2008, o SEF dinamizou a SEF TV e o Sistema de Informação 
Inteligente ao Cidadão, uma nova ferramenta integrada na SEF TV, produzindo 
informação para dar resposta a perguntas frequentes, em português e em 
inglês. No âmbito da Campanha de Informação e Esclarecimento sobre o 
direito à educação e legalização de menores em idade escolar, o SEF 
promoveu a publicação de anúncios na imprensa nacional de referência e 
disponibilizou spots na Internet, para além da distribuição de cartazes e 
folhetos informativos – 1 milhão e 87 mil folhetos, 15.450 cartazes e 15.300 
expositores, em colaboração com o ACIDI IP, Associação Nacional de 
Freguesias (ANAFRE), Associação Nacional de Municípios Portugueses 
(ANMP) e Ministério da Educação.  
 
A execução da medida 113 encontra-se directamente associada à criação do 
Gabinete de Apoio ao Imigrante Consumidor (GAIC), no CNAI de Lisboa, em 
Julho de 2008. Este Gabinete tem tido uma grande actividade em termos da 
informação e da formação, tendo sido produzidos, em 2008, a brochura relativa 
ao GAIC, bem como a elaboração de textos para os sítios electrónicos do 
ACIDI e da Direcção-Geral do Consumidor. Em 2009, regista-se a elaboração 
de dois artigos para a revista BI, subordinados a questões de consumo.  
 
A actividade formativa é bastante intensa, tendo-se realizado, em 2008 e 2009, 
dezenas de acções de sensibilização de formação, para públicos diversos, 
sendo de realçar a presença em duas emissões do programa “Sociedade Civil” 
(RTP2). 
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19. Questões de Género 
 
No período em referência, destaca-se a execução de uma das metas da 
medida 116, com o workshop «Emprego, Auto-Emprego e Qualificação», 
realizado no dia 21 de Maio de 2009, pelos Gabinete de Apoio à Qualificação e 
Gabinete de Apoio ao Emprego, do CNAI de Lisboa. Este workshop foi 
organizado para os clientes da UNIVA e integrou 3 módulos – Emprego, Auto-
Emprego e Qualificação -, nos quais participaram 5 mulheres. 
 
Quanto ao apoio disponibilizado pela Rede UNIVA do ACIDI IP, que integra as 
UNIVA imigrantes, a informação extraída relativa às clientes do sexo feminino 
mostra um forte espírito empreendedor, bem como vontade de integração e 
progressão, tanto a nível académico como profissional. Na maior parte das 
respostas disponibilizadas pelas UNIVA, o número de mulheres é superior ao 
dos homens, conforme o quadro seguinte. 
 

Ano de 2008 1.º Trim. 2009  
Tipo de resposta* N.º de 

Mulheres 
Total 

(H+M) 
N.º de 

Mulheres 
Total 

(H+M) 
Encaminhamentos para 
formação 

2.226 2.975 290 500 

Colocação em formação 776 1.270 108 168 
Colocação em empregos 1.375 2.216 281 410 
Colocação em estágios 29 42 3 4 
Encaminhamentos para cursos 
de português 

259 471 35 72 

Encaminhamentos para pedidos 
de equivalência ensino 
secundário 

127 241 75 144 

Encaminhamentos para pedidos 
de equivalência ensino superior 

38 64 20 24 

Constituição empresas/criação 
do próprio negócio 

7 29 3 7 

Encaminhamentos RVCC 214 387 76 155 
Encaminhamentos Português 
para todos 

183 326 27 48 

*Retirada apenas a informação enquadrável nesta medida, a qual não esgota, assim, 
os tipos de apoio disponibilizados pelas UNIVA. 
 
Não se verificaram, nem em 2007 nem em 2008, casos de mulheres 
autonomizadas relativamente ao reagrupamento familiar original por motivos de 
protecção de vítimas. Desta forma, não se concretizaram, até agora, as metas 
da medida 114.  
 
No que concerne à percentagem de associações de imigrantes reconhecidas, 
presididas por mulheres, em Dezembro de 2008, 34 mulheres presidiam a 
associações de imigrantes, o que, face ao universo de 121 associações 
reconhecidas, representa uma percentagem de 28% (cumprindo-se 
parcialmente a meta constante da medida 117).  
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20. Tráfico de Seres Humanos 
 
Em termos do reforço na protecção legal e apoio jurídico às vítimas (medida 
119) verificou-se o cumprimento das metas que a integram. Assim, em 2007, 
34 cidadãos estrangeiros haviam usufruído do estatuto de vítima de tráfico, 
número esse que, em 2008, aumentou para 41.  
 
Importa referir que, no ano de 2007, coexistiram dois regimes legais com 
finalidades não totalmente coincidentes (artigo 137º-B do DL 244/98, de 8 de 
Agosto e artigo 109º da Lei 23/2007, de 4 de Julho). Nesse ano foram 
concedidas: 33 AR’s ao abrigo do regime previsto no artigo 137ºB; 8 AR’s ao 
abrigo do regime previsto no artigo 109º que inclui, além de vitimas de tráfico 
de pessoas, os cidadãos objecto de acção de auxílio à imigração ilegal. No ano 
de 2008, dos 30 pedidos processos instaurados, foram concedidas 26 AR’s ao 
abrigo do regime previsto no artigo 109º.  
 
Intensificaram-se as investigações efectuadas, tendo o SEF realizado 19 
investigações relacionadas com o tráfico de pessoas. Dados da Polícia 
Judiciária, também relativos a 2008, mostram que no 1.º trimestre de 2008 
iniciaram-se 7 inquéritos, 5 como Infracção Principal, dos quais 3 foram 
averbados e dois estavam ainda activos em 30 de Novembro; no segundo 
trimestre iniciaram-se 6 inquéritos, tendo o crime TSH como infracção principal, 
dos quais 3 averbados e 2 ainda activos em 30 de Novembro; no 3.º trimestre, 
iniciaram-se quatro inquéritos, 3 como infracção principal, 3 dos quais ainda 
activos (medida 122).  
 
Verificou-se um acréscimo, em 2008, do número de fiscalizações a locais de 
diversão nocturna, nomeadamente de cerca de 53% face a 2007, 
representando 301 fiscalizações em 2008. 
 
Integrado no desenvolvimento de estratégias mais eficazes de combate ao 
tráfico de seres humanos, 8 pessoas beneficiaram de Medidas de Protecção de 
Testemunhas em Processo Penal (Lei N.º 93/99, De 14 De Julho), tendo sido 
concedidos 22 Períodos de Reflexão. Executou-se, assim, uma das metas da 
medida 122. 
 
Na área do combate ao tráfico de seres humanos, realce-se a campanha do 
Conselho da Europa, “Não Estás à Venda”, realizada pelo MAI/SEF. Em termos 
gerais, a campanha envolveu cerca de 50 formadores e participaram nas 
acções de sensibilização cerca de 13.000 pessoas. No final de cada acção foi 
aplicado um questionário, tendo cerca de 12.000 pessoas procedido ao seu 
preenchimento. Neste momento está em curso a análise das respostas obtidas, 
para avaliar não só as acções propriamente ditas mas, igualmente, a 
percepção dos participantes face ao Tráfico de Seres Humanos. Foram 
distribuídos, durante a campanha, cerca de 35.000 folhetos, 2.000 cartazes e 
10.000 autocolantes.  
 
É digno de menção, nesta área, o I Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres 
Humanos (PNCTSH), que foi alvo da sua primeira avaliação entre Julho de 
2007 e Novembro de 2008, constante do I Relatório de Avaliação. Entre outros 
dados, aponta a realização conjunta, pelo SEF e PJ, de 55 investigações 
relacionadas com o THS. 
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O PNCTSH e o PII prevêem a criação de um Centro de Acolhimento e 
Protecção a Vítimas de Tráfico e seus filhos menores. Com esse objectivo, foi 
assinado um Protocolo de Colaboração, no dia 2 de Junho, numa cerimónia 
que contou com a presença do Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Secretário de Estado Adjunto e da Administração 
Interna, Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Secretária de Estado 
Adjunta e da Reabilitação e da Presidente da Associação para o Planeamento 
da Família (medida 120).  
 
 
 
III. Conclusões 
 
 
Passados dois anos após a entrada em vigor da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de Maio, a avaliação feita do cumprimento das 
295 metas correspondentes às 122 Medidas do Plano para a Integração dos 
Imigrantes 2007-2009 mostra um elevado nível de execução do Plano, na 
ordem dos 81% de metas com execução completa ou em execução (ou 
seja, 238 metas) .  
 
Efectivamente, verifica-se que, apesar do período de vigência do Plano só 
terminar no final de 2009, 81% das metas já se encontram cumpridas ou 
estão em fase de cumprimento , cerca de 5% (16) foram parcialmente 
cumpridas, cerca de 4% dizem respeito a metas para as quais não foi reunida 
informação suficiente (11) e apenas 10% (30) se podem dar como não 
cumpridas. 
 
Por outro lado, no que concerne ao ponto de situação de cada uma das 20 
áreas do PII, não obstante as diferenças que se registam, podemos observar 
que em todas as áreas se verificam metas executadas ou em execução .   
 
Da análise efectuada a cada área, é possível traçar um retrato do nível de 
execução, tendo em conta as metas cumpridas, as em cumprimento, as 
parcialmente cumpridas, as não cumpridas e as que aguardam informação: 
 
 

Cumprimento Área N.º total de  
medidas e 

metas 
Cumpridas Em curso 

para 
2009 

A 
aguardar 
informaç

ão 

Parcialmente 
cumpridas 

Não 
cumpridas 

Acolhimento 4 medidas, 
16 metas 

14 0 0 2  0 

Trabalho, 
Emprego e 
Formação 

Profissional 

9 medidas, 
22 metas 

15 4 1 0 2 

Habitação 8 medidas, 
14 metas 

8 2 0 0 4 

Saúde 9 medidas, 
14 metas 

6 7 0 1  0 

Educação 16 
medidas, 
35 metas 

27 4 1 2  1 
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Solidariedad
e e 

Segurança 
Social 

4 medidas, 
9 metas 

4 3 0 2  0 

Cultura e 
Língua 

9 medidas, 
24 metas 

14 1 3 1  5 

Justiça 11 
medidas, 
22 metas 

10 8 0 2  2 

Sociedade 
da 

Informação 

2 medidas, 
4 metas 

1 1 1 1  0 

Desporto 
 

5 medidas, 
9 metas 

8 0 0 0 1 

Descendent
es de 

Imigrantes 

7 medidas, 
18 metas 

11 6 0 1  0 

Direito a 
viver em 
Família – 
Reagr. 
Familiar 

1 medida, 
5 metas 

3 0 1 0 1 

Racismo e 
discriminaçã

o 

6 medidas, 
15 metas 

8 0 0 1  6 

Liberdade 
Religiosa 

2 medidas, 
5 metas 

5 0 0 0 0 

Associativis
mo 

imigrante 

7 medidas, 
21 metas 

14 4 0 1  2 

Media 2 medidas, 
6 metas 

6 0 0 0 0 

Relações 
com os 

países de 
origem 

5 medidas, 
16 metas 

2 6 3 0 5 

Cidadania e 
Direitos 
políticos 

5 medidas, 
20 metas 

17 1 0 1  1 

Questões de 
Género 

5 medidas, 
9 metas 

3 4 1 1 0 

Tráfico de 
Seres 

Humanos 

4 medidas, 
11 metas 

8 3 0 0 0 
 

Total 122 
Medidas, 

295 metas 

184 54 11 16 30 
 

 
 
Para o final de 2009, por ocasião do relatório final de execução do PII, a 
avaliação incidirá sobretudo sobre as 28 metas anuais fixadas para 2009, as 11 
presentemente sem informação e as 54 em curso de execução até ao final do 
ano, num total de 93 metas. 
 


