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Mediação Intercultural

Rosa Monteiro
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
Todos os dias são colocadas barreiras às pessoas pelo seu sexo, raça, etnia, idade, religião, orientação sexual ou identidade de género, deficiência, meio socioeconómico. O
local onde nascemos condiciona a nossa liberdade e bem-estar, sobretudo no plano das
relações sociais de proximidade e do acesso aos serviços. Mas essas não são barreiras
intransponíveis.
A mediação das relações interpessoais e intergrupais tem provas dadas na melhoria do
acesso das pessoas e das comunidades aos seus direitos de cidadania. A sua eficácia é
acrescida em contextos culturalmente diversificados, sendo a mediação intercultural uma
importante via para melhorar a comunicação e a relação. Quem a faz, faz relação, constrói
empatia e coesão.
As intervenções de mediação intercultural em Portugal têm já história. Dela se destacam
organizações pioneiras da sociedade civil, como a Pastoral dos Ciganos, a Associação
Cultural Moinho da Juventude ou a Associação Olho Vivo.
Na política pública, a mediação intercultural tem sido uma metodologia estratégica do
Alto Comissariado para as Migrações há já uma década e meia. Tem sido implementada
nos Centros Nacionais e Locais de Apoio à Integração de Migrantes e em serviços públicos
essenciais (saúde, educação, segurança social).

preâmbulo

De forma a expandir e garantir a sua implementação e assimilação por responsáveis
políticos/as locais, criámos, em 2018, financiamento para a constituição de Equipas
Municipais de Mediação Intercultural que intervêm com comunidades migrantes e
comunidades ciganas (ao abrigo das quais temos atualmente 42 mediadores/as em todo
o país), e através dos grupos de ação comunitária do Programa ROMED, uma iniciativa
do Conselho da Europa implementada pela associação Letras Nómadas, atualmente
incorporada nas medidas de política pública de intervenção com e para as comunidades
ciganas.
O nosso país tem, assim, um capital de competências e de experiência das e dos mediadores
ciganos e migrantes que têm assegurado esta comunicação entre pessoas e profissionais,
melhorando a resposta dos serviços públicos às reais necessidades das comunidades,
e prevenindo situações de tensão social. Temos apostado claramente no fortalecimento
deste capital, designadamente dando continuidade e escalando a intervenção mediadora
no país, com coordenação do Alto Comissariado para as Migrações.

Aprofundar e otimizar as práticas de mediação requer investirmos igualmente na
investigação, no aprofundamento conceptual, formativo e metodológico da mediação.
Esta aposta tem sido assegurada com a dinamização da RESMI – Rede de Ensino Superior
para a Mediação Intercultural, cujos membros são autores e autoras de muitos dos textos
aqui apresentados.
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preâmbulo

Em boa hora lançamos este número temático da Revista Migrações, um importante olhar
sobre as várias formas, contextos e desafios da prática mediadora. Que novidade traz
a mediação aos desafios de integração de pessoas refugiadas no nosso país? Quais os
ganhos para os territórios e as comunidades da intervenção mediadora? Que novas
competências são criadas pela mediação intercultural na saúde?
É fundamental estimular a discussão crítica sobre esta prática nos vários contextos e
sobre a adequação e eficácia das medidas de política pública neste domínio.
Mediar é atuar em situações de injustiça, em situações de racismo ou qualquer outra
forma de discriminação, em situações de incomunicação ou conflito, em sociedades e
territórios que já não se conhecem se não na diversidade. A mediação veio para ficar.
Façamo-la bem.
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Cristina Rodrigues
Coordenadora do Núcleo para o Diálogo Intercultural do ACM, IP
Portugal tem sido escolhido, cada vez mais, como país de destino. Desde 2015, temos
assistido a um aumento de cidadãos estrangeiros que escolhem viver no nosso país.
Portugal, sendo um país com significativa e crescente diversidade cultural, precisa de
Mediação.
A Mediação tem sido uma metodologia estratégica do Alto Comissariado para as
Migrações na implementação de políticas públicas em matéria de migrações, uma vez
que facilita, quer os processos de integração, quer o diálogo intercultural. Ao longo dos
anos, têm sido implementadas práticas de mediação nos Centros Nacionais e Locais de
Apoio à Integração de Migrantes, e na criação de Equipas Municipais de Mediação que
trabalharam com comunidades migrantes e ciganas.
Entendemos a Mediação Intercultural como “uma modalidade de intervenção de terceiras
partes, em e sobre situações sociais de Multiculturalidade significativa, orientada para a
consecução do reconhecimento do Outro e da aproximação das partes, a comunicação
e a compreensão mútua, a aprendizagem e o desenvolvimento da convivência, a
regulação de conflitos e adequação institucional, entre atores sociais ou institucionais
etnoculturalmente diferenciados” definição de Carlos Giménez Romero, Professor
Catedrático da Universidade Autónoma de Madrid e consultor do ACM em vários projetos
de Mediação Intercultural.

introdução

De facto, o trabalho de mediação pode contribuir para a construção de uma sociedade
mais justa e fraterna, em que o mediador suporta a sua intervenção não apenas no
domínio da técnica e da arte da mediação, mas procura igualmente orientar-se por
valores universais, respeitando os princípios éticos, a liberdade e a fraternidade. Essa
consciência impõe-se porquanto, como afirma Giménez Romero, Professor Catedrático da
Universidade Autónoma de Madrid, o encontro cultural raramente é entre iguais, mas o
que acontece é que as partes se relacionam em situações de desigualdade, de assimetria,
de hierarquização. Desse modo os princípios da mediação intercultural ajudam-nos a
fazer o caminho para a cultura de paz.

Dada a importância das Universidades/Instituições de Ensino Superior na produção
de conhecimento em torno das questões e práticas de mediação, na qualificação
de profissionais na área da mediação intercultural, bem como na monitorização e
disseminação dos resultados obtidos a partir das referidas intervenções, tornou-se
fundamental apostar na congregação de interesses e esforços de entidades de ensino
superior enquanto garante do aprofundamento, da eficácia e da sustentabilidade da
intervenção neste âmbito.
Com este propósito, o Alto Comissariado para as Migrações endereçou um convite a um
vasto leque de instituições, e no dia 21 de maio de 2015, por ocasião do Dia Mundial da
Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento, teve lugar o evento de constituição
da RESMI – Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural com a assinatura da
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Carta de Compromisso pelos representantes de 23 entidade do ensino superior. Desde
2015 até hoje foram sendo integradas novas instituições do ensino superior na RESMI,
contando atualmente com 32 instituições.
Nos dias 14 e 15 de outubro de 2016, decorreu o I Congresso Internacional da RESMI,
com o título “Contextos e Desafios da Mediação Intercultural”, na Escola Superior de
Educação (ESE) de Lisboa. Neste Congresso, esteve em destaque a interculturalidade
numa perspetiva interdisciplinar, bem como os processos de mediação intercultural e
seus pressupostos, modelos, técnicas, resultados e boas práticas. Este número temático
da Revista Migrações contém alguns dos textos apresentados neste I Congresso
Internacional, sendo que a maioria dos textos pertencem a membros da RESMI.
Esta publicação é constituída por cinco capítulos e reúne textos das várias áreas da
Mediação Intercultural: Mediação Intercultural na Educação, Mediação Intercultural no
Território, Mediação Intercultural na Saúde, Novos Desafios na Mediação Intercultural.
É complementado por textos sobre as Boas Práticas na área da Mediação Intercultural.
O primeiro texto na área da Mediação Intercultural na Educação, com o título “Cultura,
diversidade, interculturalidade e mediação: perceções dos estudantes de Serviço Social”
é da autoria de Hélia Bracons, e tem por principal objetivo conhecer as perceções dos
estudantes de Serviço Social, da Universidade Lusófona, em Lisboa, acerca dos conceitos:
cultura, diversidade cultural, interculturalidade, mediação e competências culturais.
As conclusões permitem verificar que as noções de cultura, diversidade cultural e
mediação são essenciais para a compreensão do mundo globalizado, referindo que a
interculturalidade implica uma postura de abertura e disponibilidade para com o Outro.
O artigo seguinte, na vertente da Mediação Intercultural no Território, com o título de
“O estabelecimento de estratégias no processo de mediação intercultural no Instituto
Politécnico da Guarda” é da autoria de Luísa Campos, Maria Paula Neves, Maria del Carmen
Ribeiro, Maria Hermínia Barbosa e Nelson Oliveira. Aborda a questão da transformação
da população estudantil daquele Instituto, com o aumento de alunos dos PALOP e o
simultâneo avolumar de problemas que impediam a boa integração desses alunos na vida
académica e comunitária. Nesse sentido, foram estabelecidas estratégias adequadas que
tiveram em conta os três princípios fundamentais subjacentes ao processo de mediação:
o princípio da igualdade, o princípio da diferença e o princípio da interação positiva. O
estabelecimento destas estratégias levou a uma maior harmonização intercultural
resultante de intervenções propiciadoras de bons resultados tanto para estudantes
migrantes como para entidades acolhedoras.
O artigo de Miguel Graça explora, por sua vez, os Novos Desafios que se colocam na
Mediação Intercultural, com o título “Respostas locais em tempos de crises globais: o
Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na cidade de Lisboa (PMAR Lx)”.
Considerando os fluxos migratórios dos últimos anos, com maior incidência desde 2015,
com milhares de migrantes e refugiados a tentar chegar à Europa, via Mediterrâneo,
na sua maioria com origem na Síria, Iraque e Afeganistão, a “Agenda Europeia para as
Migrações”, apresentada pela Comissão Europeia, propôs um sistema de recolocação
de refugiados nos diversos Estados-Membros, tendo neste âmbito o Governo Português
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anunciado o acolhimento de 4574 refugiados, e criado o “Grupo de Trabalho para a
Agenda Europeia da Migrações”. Sendo esta crise de refugiados um desafio ao nível do
planeamento local, o autor descreve uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal
de Lisboa, o “Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na Cidade de Lisboa”
(PMAR Lx), que se iniciou no final de 2015 e que visa apoiar, em três fases distintas, o
“Acolhimento”, o “Acompanhamento” e a “Integração” de refugiados na cidade de Lisboa.
Na vertente da Mediação Intercultural na Saúde, o artigo de Alcinda Reis e Ana Spínola
aborda as “Estratégias para a promoção de competências culturais nos estudantes de
enfermagem com famílias imigrantes”. Considerando que os cuidados prestados a
pessoas/famílias imigrantes representam muitas vezes dificuldades pelos profissionais
na promoção da saúde, quer na comunidade quer nas organizações prestadoras de
cuidados, o relato desta preocupação pelos enfermeiros está na base de estratégias
pedagógicas adotadas ao nível da formação em Enfermagem. Reflete-se o desenvolvimento
de competências culturais nos estudantes da licenciatura de enfermagem, a partir da
análise de narrativas de situações reais da prática clínica de enfermeiros, e emergem
aprendizagens para os estudantes, associadas à clarificação de valores, costumes,
crenças e práticas de saúde de pessoas/famílias imigrantes.
Na mesma vertente da Mediação Intercultural na Saúde, as autoras Emília Coutinho, Emília Rodrigues, Ana Cristina Carvalho e Vitória Parreira apresentam o artigo “A competência cultural em enfermagem e a Mediação Intercultural preventiva”. Perspetivando
o impacto que a multiculturalidade tem no ensino de enfermagem e nos cuidados de
saúde, vários teóricos desenvolveram teorias e conceitos, para os profissionais de saúde
cuidarem do cliente sob uma perspetiva holística que pressupõe respeitar para além da
dimensão biológica, a dimensão cultural social e espiritual de acordo com a sua cultura.
Este artigo, aborda o modelo de Campinha-Bacote, sobre o Processo de Competência
Cultural. Josepha Campinha-Bacote é uma enfermeira americana, terceira geração de
cabo-verdianos, reconhecida pelos seus estudos e consultadoria sobre modelos e padrões de competência cultural na formação de saúde e preparação profissional, de forma
a aumentar o nível de competência cultural entre os profissionais de saúde. Neste artigo,
explora ainda o tema de ser imigrante em Portugal e o acesso à Saúde.
O artigo de Luís Manuel Rainha, Maria do Rosário Pinho e Ana Cristina Madeira, com
o título “Interculturalidade em saúde: tomando consciência de si”, na área da Mediação
Intercultural na Saúde, pretende explorar o papel da relação interpessoal nos cuidados
de saúde. Considerando que a relação interpessoal é um eixo estrutural nos processos de
integração, uma das dimensões fundamentais deste processo está relacionada com o bemestar pessoal e a saúde. Este artigo apresenta a estratégia VaKE - Values and knowledge
education, o qual leva à discussão de um dilema, combinando valores com conhecimento,
sendo essencial no processo de cuidados para superar as barreiras culturais, melhorando
os mesmos, à medida que os cuidadores se tornam mais conscientes dos seus valores e
da sua influência no processo de cuidar.
Este número da Revista Migrações termina com dois artigos de Boas Práticas na área da
Mediação Intercultural: O primeiro, subordinado ao tema “Construção de redes de parceria
para a intervenção comunitária” da autoria da Ana Fernandes, Ana Felisbela Piedade e
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Barbara Esparteiro, explora a temática que o conhecimento do território é imprescindível
para se poder intervir, o que implica trabalhar com “o outro”, a construção de parcerias e
o trabalho em rede, tanto interna como externamente. É a missão do Instituto Politécnico
de Beja, facilitar o conhecimento e a convergência de formas de entender o mundo,
respeitando a diversidade entre os diferentes grupos populacionais de Beja.
O segundo artigo de Boas Práticas em Mediação Intercultural, com o título “A intervenção
mediadora em Setúbal ao nível do acesso ao SNS por parte dos imigrantes” da autora
Susana Graça Silva, que nos traz a experiência da Equipa de Mediação Intercultural da
Câmara Municipal de Setúbal. Pretendeu-se responder a uma necessidade identificada
no território ao nível do acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional de Saúde, pelo
que no trabalho articulado com o Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, com
a população e com serviços de apoio aos imigrantes no Concelho, foi possível cruzar
diferentes olhares e perspetivas e abordar as barreiras identificadas no acesso ao SNS
numa lógica de apoio às instituições, promovendo a adequação dos serviços de saúde,
através da capacitação dos seus profissionais.
Fica aqui o convite a todos e a todas para a leitura deste número temático da Revista
Migrações.
Uma palavra final de reconhecimento aos autores que aceitaram contribuir, com textos
originais. A qualidade e a diversidade marcam o conjunto dos artigos, escritos a partir de
experiências distintas, quer no plano académico da RESMI, quer ao nível da governação
do poder local. Foi ainda gratificante reunir autores oriundos que várias zonas geográficas
do país. São perspetivas e olhares que se encontram e mostram as várias vertentes da
Mediação Intercultural.
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I. MEDIAÇÃO INTERCULTURAL NA EDUCAÇÃO

n Cultura, diversidade, interculturalidade e mediação:
perceções dos estudantes de Serviço Social
Culture, diversity, interculturality and mediation:
perceptions of social work’ students
Hélia Bracons*
Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

Com uma sociedade cada vez mais globalizada e diversificada em diversos domínios, torna-se essencial identificar os elementos chave
da diversidade cultural e compreender a diferença, e isto é imprescindível para a criação de uma relação de confiança a estabelecer
de forma mediada com o Outro. O principal objetivo deste trabalho
é conhecer as perceções dos estudantes acerca dos conceitos: cultura, diversidade cultural, interculturalidade, mediação e competências culturais. Procuramos investigar as perceções dos estudantes
de Serviço Social, numa Universidade privada, em Lisboa. As conclusões permitem verificar que as noções de cultura, diversidade
cultural e mediação são essenciais para a compreensão do mundo
globalizado, referindo que a interculturalidade implica uma postura
de abertura e disponibilidade para com o Outro.
Cultura, interculturalidade, mediação, serviço social
In a more global and diversified society, it is essential to identify and
understand all the key elements of cultural diversity, which is important to establish a trustworthy relationship based on mediation
to get along with Others. The main objective of this research is to
evaluate the perceptions of students of social work about key concepts as cultural diversity, interculturality and cultural competence.
The results of the study are that the students have an adequate
knowledge of the concepts referred and of the importance of interculturality in their future professional practice.
Culture, interculturality, mediation, social work

*
Doutora em Serviço Social (UCP). Professora Auxiliar, Diretora da Licenciatura e
Coordenadora dos Estágios no Instituto de Serviço Social da ULHT. Investigadora integrada do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), Universidade de
Coimbra. Email: helia.bracons@gmail.
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n Cultura, diversidade, interculturalidade e mediação:
perceções dos estudantes de Serviço Social

Hélia Bracons
Introdução

A diversidade cultural e o contacto entre pessoas de várias culturas são traços
fundamentais do nosso tempo. Portugal é hoje, de forma cada vez mais visível, um lugar
de encontro, onde se cruzam pessoas com uma grande variedade de culturas, de religiões,
de histórias de vida e de identidades.
O reconhecimento da diversidade e suas especificidades é essencial, no sentido em que
permite um contacto, uma interação que leva à compreensão e, consequentemente ao
diálogo e a um trabalho mais eficaz. E é essencial este contacto, pois permite desmistificar
preconceitos existentes, causa do desconhecimento que temos relativamente ao que é
diferente. O que não conhecemos torna-se estranho e tornando-se estranho, naturalmente
nos distanciamos.
Com uma sociedade cada vez mais globalizada e diversificada em diversos domínios,
torna-se essencial abordar os conceitos chave relacionados com a interculturalidade:
cultura, diversidade cultural e competência cultural.
Conhecer os conceitos, identificar os elementos chave da diversidade cultural e
compreender a diferença, é imprescindível para criação de uma relação de confiança a
estabelecer com o Outro.
Breve reflexão sobre os conceitos
Cultura
Quando se fala em cultura no âmbito das ciências sociais e, portanto, no Serviço Social, falase inevitavelmente na noção de cultura de Edward Tylor (1871:1) “cultura é um conjunto
complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, hábitos e quaisquer outras
capacidades e costumes adquiridos pelo Homem enquanto membro de uma sociedade”
O conceito de Tylor, logo unanimemente aceite nas ciências sociais, surge como recurso
de um outro conceito-chave: o de sociedade. Ou seja, apresenta-se como conteúdo das
ações e sistemas de relações sociais.
O ser humano é, assim, duplamente caracterizado: é um ser social e um ser cultural. Sendo
que a cultura é o traço verdadeiramente distintivo da humanidade (Cuche, 1999: 21).
A cultura é um conceito que assenta em alguns pontos fundamentais: é um conjunto
de símbolos, valores, conceções de vida e do mundo que estruturam e possibilitam a
comunicação humana. Como diz Lévi-Strauss, o campo da cultura coincide com a
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do simbólico; é uma herança transmitida, que permite o processo de socialização, de
integração na sociedade de cada nova geração. O indivíduo recebe cultura como parte
de uma herança social e, por sua vez, pode remoldá-la e introduzir mudanças que então,
se tornam em parte a herança de gerações vindouras. As novas gerações absorvem os
hábitos e tradições, parcialmente por ensinamentos deliberados, mas principalmente por
observação e por fazerem parte da vida. Neste aspeto, age como modelo, uma vez que
as maneiras de pensar, de sentir e de agir estão mais ou menos estandardizadas, sendo
esta formalização dos comportamentos mais ou menos flexível. O modelo é referência
imposta ao indivíduo, mas facilita-lhe a organização da sua própria forma de vida; é,
portanto, um todo simultaneamente específico (criador da identidade original de cada
sociedade, comunidade ou grupo) e polifónico (a cultura é sempre heterogeneidade,
diferença, diversidade); é uma construção, uma prova constante da criatividade humana
e do seu poder de adaptação. “Toda cultura é um processo permanente de construção,
desconstrução e reconstrução” (Bader, 2008: 107). Por outro lado, a cultura pode modificarse a cada momento não sendo estática: “É uma elaboração quase permanente em relação
com o quadro social ambiente e as modificações deste último” (Cuche, 1999: 171). Ainda
na perspetiva de Cuche (1999: 22) a cultura permite ao homem não só adaptar-se ao meio,
mas também adaptar este a si próprio, às suas necessidades e aos seus projetos, ou seja
e por outras palavras, a cultura torna possível a transformação da natureza.
É nesta ideia que têm insistido os autores mais recentes: a de um ser humano capaz,
através da cultura, manipular o passado (reconstrui-lo), modificar o presente e inventar
o futuro.
Diversidade cultural
Falar de cultura é, por conseguinte, falar de diferença e de diversidade. Falar em
diversidade remete-nos para o que é diferente. A diversidade cultural são as diferenças
culturais que existem entre as pessoas. Existem vários tipos de diversidade: linguística,
religiosa, outras tradições, bem como a própria organização da sociedade.
Segundo Rocha-Trindade (1993), sociedade multicultural é onde coexistem grupos
étnicos diversificados que, embora sujeitos às leis do país onde residem, se orientam de
acordo com sistemas de valores e práticas sociais que diferem dos princípios da cultura
dominante.
Esta nova realidade coloca-nos perante novas situações, questões, dúvidas e receios que
nos fazem repensar as nossas práticas, emoções, intervenções e, mesmo, valores, perante
o diferente, o novo, e refletir sobre os novos campos de intervenção e de diversidade que
isso traz.
Aceitá-las e conhecê-las em toda sua dimensão é, para o mundo de hoje, um desafio
permanente de descoberta do Outro.
Devemos ter presente o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos
que referencia que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos”. A verdade é que nem sempre temos presente esta premissa.
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Também a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, em 2002, alude que “a
defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade
humana. Ela implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades
fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos
povos autóctones”.
A declaração da UNESCO (2002) determina que a diversidade cultural é um património
comum da humanidade, representando uma oportunidade para se aprofundar a
compreensão e a riqueza na diferença e o respeito pelo Outro.
Emerge daqui o recurso ao conceito de interculturalidade, enquanto mecanismo de
promoção da comunicação e da interação positiva entre os vários grupos culturalmente
distintos (não apenas étnicos, mas também geracionais ou linguísticos) que compõem a
sociedade (Malheiros, 2011: 23).
Interculturalidade
Trata-se de um conceito polissémico (como o de cultura) que designa simultaneamente
um campo de pesquisa em ciências sociais e uma conceção sociopolítica das modalidades
de coexistência da diversidade cultural no seio de uma mesma sociedade.
O “interculturalismo é, antes de tudo, a escolha de uma sociedade humanista que optará
pela interdependência, em oposição às estratégias de segregação e de assimilação”
(Carmo, 1996: 356, in Oliveira e Galego; 2005: 55).
A interculturalidade é sinónima de reconhecimento do pluralismo cultural, isto é, da
afirmação de cada cultura, considerada na sua identidade própria e na sua abertura às
outras, de forma a estabelecer com elas, relações de complementaridade.
A interculturalidade implica uma postura de abertura e disponibilidade para com o Outro,
mas uma aceitação ativa da diversidade na qual a partir do desejo de ultrapassar o medo
do desconhecido, a estranheza produzida pela falta de conhecimento seja convertida
numa troca enriquecida pelo diálogo, pelo confronto, pelo atrito, mas sobretudo pelo
respeito ao Outro enquanto sujeito, pessoa com sentimentos, competências, desejos,
dúvidas, necessidades, enfim, dignidade.
Interculturalidade e mediação
O conceito de interculturalidade tem óbvias conexões com a noção de mediação. A
interculturalidade marca, com efeito, as especificidades da mediação intercultural: a
natureza culturalmente diferenciada das partes envolvidas; o impacto da diferenciação
no relacionamento entre as partes; a relevância da formação cultural do mediador; e a
interculturalidade como objeto (Romero, 2010). A mediação e concretamente a mediação
intercultural visa estabelecer e restabelecer elos, vínculos e laços onde não existe
comunicação, assumindo diferentes perspetivas consoante o locus de atuação e o perfil
profissional do interventor social.
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A perspetiva intercultural permite, pois, dar o devido destaque às capacidades do mediador
em matérias que vão de uma conceção dinâmica da cultura a uma identificação do papel
dos preconceitos e estereótipos nas relações interpessoais às próprias particularidades
da comunicação intercultural.
Principais competências do assistente social com pessoas culturalmente diferentes
Quem trabalha com pessoas com especificidades culturais distintas, necessita de saber
comunicar e compreender como as pessoas vivem e experienciam diferentemente o
mundo e a sociedade.
Podemos definir de forma genérica competência cultural como a habilidade de interagir
com pessoas de diferentes culturas.
A competência cultural compreende quatro componentes: sensibilidade da própria visão
cultural; atitude para com as diferenças culturais; o conhecimento das diferentes visões e
práticas culturais e competências multiculturais.
O desenvolvimento da competência cultural resulta da capacidade de compreender,
comunicar com eficácia e interagir com as pessoas oriundas de culturas diferentes e
a capacidade de integração cultural e de transformação dos conhecimentos sobre
os indivíduos, grupos de pessoas em normas específicas, políticas, práticas, atitudes
culturais utilizadas em configurações adequadas para aumentar a qualidade dos serviços,
produzindo assim melhores resultados.
A competência cultural, de acordo com Alsina (1997) tem três dimensões fundamentais:
– a cognitiva: exige o aumento do conhecimento que temos acerca do Outro, mas também
sobre nós mesmos; este conhecimento não se limita à dimensão cultural, mas também
a outras;
– a afetiva: desenvolve-se fundamentalmente através da empatia, que nos facilita
compreender melhor o ponto de vista do outro, mas também exige desenvolver uma
capacidade de manifestar emoções positivas frente ao Outro (diferente);
e a comportamental: na medida em que a competência cultural proporciona habilidades
para adequar o comportamento individual no contexto em que este se desenrola. Nesta
dimensão é muito importante a comunicação verbal e a não-verbal.
A competência cultural requer assim dos profissionais de Serviço Social que estejam
conscientes da diversidade cultural e da dinâmica de mudança que gera qualquer
comunicação, pelo simples contacto de pessoas diferentes culturalmente (Bracons, 2019).
É importante sensibilizar os profissionais para que possam questionar os seus contactos
com a diversidade e não basta receber um conjunto de noções teóricas e práticas mais
ou menos interessantes ou novas, mas é fundamental incorporar a formação contínua
que pode, por exemplo, centrar-se em aprender e refletir sobre as experiências de
trabalho, para aperfeiçoar e melhorar um conjunto de habilidades e procedimentos
que permitem a aproximação, a confiança e a melhor relação com o Outro (Carneiro e
Malheiros, 2013).
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Metodologia
Optamos por uma metodologia qualitativa. A técnica utilizada para a obtenção de dados
junto dos participantes neste estudo exploratório, foi a entrevista semiestruturada,
baseada num guião. Os dados recolhidos foram analisados através da análise de conteúdo.
Procuramos conhecer as perceções dos estudantes do primeiro ano da licenciatura em
Serviço Social, no início do ano letivo 2015/2016, sobre os conceitos de cultura, diversidade
cultural, interculturalidade e principais competências a adquirir por um assistente social
no trabalho com pessoas culturalmente diferentes. O universo do estudo recaiu sobre 38
estudantes que constituíram as duas turmas do respetivo curso.
Análise e Discussão dos dados
Procedeu-se à leitura e análise das entrevistas semiestruturadas dos estudantes e
procuramos identificar as principais categorias para proceder à interpretação das
mesmas. Para a referida análise, procurámos dar voz aos entrevistados, dando sentido
ao que foi proferido.
Noção de cultura
Alguns estudantes começam por referir que o próprio conceito de cultura é complexo,
vasto e abrangente. E1 E9 E11 E30 E32
A cultura, pode ter vários significados, desde ser uma pessoa que sabe muito
com a sua cultura, a cultura geral. Como pode-se designar por um conjunto de
características de um determinado povo, porém existem vários tipos de cultura. O
conceito de cultura é muito vasto. E30
A maioria dos entrevistados menciona que cultura inclui tudo o que é normas, regras,
crenças, religião, costumes, tradições, rituais, padrões de vida, moral, arte, valores,
ideais, atitudes partilhadas, comportamentos, maneiras de vestir e agir, rotinas e língua
de determinado povo e sociedade e, que são passados de geração em geração. E2 E3 E4
E8 E21 E23 E24 E25 E26 E27 E34 E35 E36 E37 E38.
Cultura é uma conceção complexa, mas basicamente inclui toda a arte, todo o
conhecimento, religião, crenças, costumes que cada membro incluído numa
determinada sociedade foi adquirindo com o passar dos tempos. E1
Cultura é o conjunto de hábitos, costumes, comportamento, regras, valores e
crenças de uma determinada população. E22
Cultura é um conceito complexo que inclui o conhecimento, os costumes, a arte e
os hábitos adquiridos pelo homem na sociedade. E32
A cultura é apreendida desde criança e cultivada durante toda a vida, é tudo o que é
incutido e transmitido pelas gerações antecessoras, na ótica destes oito estudantes.
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Cultura é o conjunto de hábitos e costumes que cada individuo tem, pertencente a
determinado país, a cultura é apreendida desde criança e cultivada durante toda
a vida do individuo. E33
São as vivências que temos, de acordo com o que os mais velhos nos vão
ensinando com o tempo. E5
Penso que cultura seja aquilo que os nossos pais nos incutem logo em pequenos,
depois também somos influenciados pelo país onde habitamos e a cidade ou vila
que vivemos depois também pelos nossos amigos, professores, colegas de escola
e penso que isto tudo influencia a nossa cultura. E7
A cultura são os saberes e tradições que nos são transmitidos por gerações
antecessoras e pela sociedade em que vivemos. E13
A cultura é algo que nós adquirimos no meio onde crescemos. E15
A cultura é um conjunto de crenças, ou seja, algo que acreditamos que já vem dos
nossos antepassados. E19
A cultura é algo que todos possuímos e que nos é transmitido ao longo do tempo.
E28
A cultura, para mim, são os hábitos e tradições passados de pais para filhos. São
os momentos familiares que nos formam enquanto pessoas. E29
Cultura é o que diferencia, distingue e o que caracteriza uma pessoa, um povo e uma
sociedade.
Cultura é o que caracteriza um povo, suas culturas, as suas maneiras de viver e
pensar, é a sua identidade. E6
Cultura é a riqueza que cada ser humano possui, com base na sua ordem, na sua
experiência de vida, no seu conhecimento. Talvez seja também a nossa própria
singularidade, sendo cada pessoa diferente uma da outra, cada etnia, cada povo
é diferente uma da outra, essa troca de conhecimento e experiências, a nossa
própria experiência de vida, traduz-se em cultura. E16
Cultura é o que distingue os indivíduos de uma sociedade. Ex: arte, dança,
património, rituais, por exemplo, a cultura brasileira é marcada pela boa disposição
e alegria. E17
Cultura são um conjunto de características, que diferenciam as pessoas umas das
outras. E31
A noção de cultura surge, para estes estudantes, como sendo uma prática repetitiva de
um povo ou de uma sociedade e é um processo de construção e reconstrução de cada
individuo em contacto com outros e em sociedade.
Cultura é toda a prática repetitiva de um povo ou de uma sociedade. E9
A cultura é um processo de uma nova construção, que assenta na desconstrução
que o individuo assimilou desde o nascimento e uma reconstrução baseada nos
conhecimentos anteriores e atuais. E11
Cultura é o conhecimento humano produzido e adquirido por um povo através do
tempo como, costumes, língua, crenças, vestimentas, comida, etc. É também uma
forma de pensar e agir. E12
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Noção de diversidade intercultural
Para a maioria dos estudantes a diversidade cultural traduz-se numa variedade de
especificidades culturais existentes nas sociedades. Num mesmo espaço, território e
local estão presentes diferentes pessoas que se distinguem umas das outras através dos
hábitos, costumes, tradições, religião, língua, formas de estar e de sentir e que convivem
entre si. E1 E2 E3 E4 E9 E10 E13 E12 E14 E15 E17 E18 E19 E20 E22 E23 E24 E25 E26 E27
E30 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38
Entendo diversidade cultural como uma variedade de culturas que se traduzem
em povos diferentes, origens diferentes, hábitos diferentes, formas de estar
diferentes, conhecimentos diferentes, que apesar de ser diferente de pessoa para
pessoa de povos para povos de países para países essa grande diversidade que
existe acaba por se complementar e fazer de nós mais ricos culturalmente. E16
Na perspetiva destes três estudantes, a diversidade cultural assenta no respeito e na
aceitação de povos e pessoas diferentes.
Respeito! Aceitar a maneira de vivência de outros povos. E5
A diversidade cultural, assenta nas várias culturas diferentes e no respeito pelas
mesmas. E11
Diversidade cultural são as diferenças e especificidades de cada cultura
individualmente. E é necessário compreender a diversidade que cada cultura tem,
para a respeitar. E21
Três estudantes referem que a diversidade cultural tem a ver com o cruzamento, mistura
e convívio de diferentes culturas.
Existência de muitas ou várias culturas que se cruzam entre si. E6
Diversidade cultural é a mistura de vários saberes e tradições de variadas
sociedades, religiões. E13
A diversidade cultural consiste em diferentes culturas conviverem entre si. E28
Para estes estudantes a diversidade cultural permite evoluir, conhecer e aprender com
as culturas diversas.
A diversidade (…) permite-nos evoluir e aprender, conhecer para além da nossa
área de conforto e do que nos é familiar. E29
A diversidade cultural (…) é um modo de aprendizagem para a diferenciação
humana. E31
Noção de interculturalidade
Alguns estudantes mencionam que a interculturalidade está presente no nosso País,
considerando que é importante este aumento de pessoas oriundas de outros países,
pois permite o conhecimento de coisas novas, aprender novas formas de estar e sentir
o mundo e acima de tudo ajuda a perceber e a relacionar com pessoas culturalmente
diferentes. E1 E2 E34 E35 E5 E15 E17 E23 E26 E28
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É importante a interculturalidade no nosso país porque com ela podemos aprender
muitas coisas boas e úteis para nós mesmos. E2
A interculturalidade no nosso país é importante, aprendemos novas culturas que
nos ajudam a aprender o comportamento dessas pessoas e nos ajudam a apoiar
essas pessoas. E34
É fundamental pois é através deste processo que poderemos integrar outras
culturas, promovê-las e, com isso aprender com elas e principalmente transmitir
o valor da importância da diferença e do valor de respeito pelo próximo. E26
É muito importante, pois aprendemos mais sobre os outros, aprendemos a não
discriminar… acima de tudo aprendemos a respeitar. E28
A interculturalidade permite conhecer, compreender e aceitar o Outro, as suas tradições,
costumes e ideologias.
A interculturalidade permite conhecer e compreender o outro, as suas tradições,
costumes, e aceitá-lo da mesma forma como gostaríamos de ser recebidos (…). E3
É importante a interculturalidade no nosso país não só porque conhecemos
culturas diferentes, mas também porque ao existirem várias culturas à nossa
volta poderemos ser mais tolerantes e aceitá-las. E22
A importância da interculturalidade no nosso país é gigante, pois permite a
cada um de nós, o conhecimento de outras culturas, ideologias, costumes,
pensamentos e ações, assim sendo dá riqueza ao nosso país por nos fornecer
tanta diversidade. E31
Este estudante refere que a interculturalidade e, por sua vez, o convívio com outras
culturas permite o autoconhecimento de cada indivíduo.
O mundo está feito às cores, por isso acho que devemos conviver com outras etnias
para o nosso autoconhecimento, afinal de contas o sangue é o mesmo, só nos
distinguimos pelas cores. E8
Interculturalidade enquanto troca, partilha, interação, convívio e socialização, surgem
como dimensões fundamentais, apontadas por cinco estudantes.
Quando se dá interculturalidade, há sempre trocas de valores, de língua, ou seja,
há uma partilha. E quando se dá uma partilha, a interação das culturas, umas com
as outras há sempre progressão a vários níveis. E9
A interculturalidade é importante não só no nosso país como a nível mundial.
Porque quando se verifica este acontecimento, pode-se dizer que existiu de igual
forma o respeito pelas diferenças culturais, uma coesão social e uma interação
social a nível geral. E11
É importante porque os povos precisam de socializar entre si, para não haver
exclusão social e se desenvolverem mais. E37
Sendo Portugal um país multicultural é importante que exista uma relação entre
essas várias culturas e que essa relação seja marcada por respeito, entre ajuda
e cooperação. E16
Permite conviver com outras culturas, outras línguas, religiões e a aceitar hábitos
e comportamentos diferentes dos nossos. E24
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Na perspetiva destes entrevistados, para existir interculturalidade é preciso aceitar e
respeitar as diferenças de cada pessoa e, o contacto de umas culturas com as outras
permite um maior conhecimento e respeito sobre as mesmas.
A interculturalidade é muito importante pois somos um país que tem uma diversidade
cultural muito grande devido aos imigrantes. Para existir interculturalidade é
preciso aceitar e respeitar as diferenças de cada pessoa seja ela imigrante ou
portuguesa. Também existe interculturalidade entre portugueses. E13
A interculturalidade é importante no nosso país porque temos presente em Portugal
pessoas pertencentes a variadas culturas, logo o contacto de umas culturas com
as outras permite o maior conhecimento e respeito das pessoas umas com as
outras. E33
A maioria dos estudantes menciona que a interculturalidade está cada vez mais presente
na nossa sociedade. A interculturalidade permite conhecer, aproximar e acolher pessoas
com características culturais diferentes e a perceber que a diferença é boa e benéfica
para todos. O contacto com pessoas diferentes culturalmente permite questionar, pensar
e ter uma mente mais aberta. A interculturalidade é uma forma de pessoas de diversas
culturas se sentirem integradas e seguras e visa a integração dos grupos no todo social.
E4 E6 E7 E14 E18 E19 E20 E21 E25 E27 E29 E30 E36
A interculturalidade, em Portugal e em qualquer outra sociedade, é benéfica
para o individuo na sua formação enquanto seres humanos, eliminando assim a
discriminação e a intolerância. E4
A interculturalidade é importante no nosso país, para que pessoas de diferentes
culturas se possam sentir em “casa”. A interculturalidade é uma forma de pessoas
de diversas culturas se sintam integradas e seguras. E19
O facto de existirem várias culturas no nosso país faz com que as pessoas
conheçam o outro, e percebam que não é mau haver diferença. E20
Ajuda a compreender a diversidade de culturas existentes no mundo, e faz com
que tenhamos uma mente mais aberta em relação a outras culturas, de maneira
a não superiorizar a nossa cultura de origem. E30
No nosso país, é importante a interculturalidade, para que nós possamos ter
conhecimento de outros tipos de cultura e, assim possamos interagir melhor com
pessoas de cultura diferente. E36
Principais competências do assistente social com pessoas culturalmente diferentes
Quem trabalha com pessoas com especificidades culturais distintas, necessita comunicar
e compreender como as pessoas vivem e experienciam o mundo e a sociedade de
acolhimento.
É imprescindível a aquisição de determinadas competências por parte do profissional para
saber comunicar, relacionar e trabalhar com pessoas e grupos culturalmente diferentes.
Para a maioria dos estudantes entrevistados referem que é necessário o profissional estar
preparado e implica que este tenha presente o desejo de querer conhecer e aprofundar
as culturas das pessoas que solicitam a sua ajuda. O conhecimento, a compreensão, a
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tolerância, a escuta ativa, a atenção, a segurança, a simpatia, a empatia, a capacidade de
adaptação, a capacidade de não fazer distinção entre as pessoas e de conseguir ajudar o
Outro, são dimensões valorizadas por oito estudantes. E1 E18 E20 E21 E27 E31 E32 E35
Nós, como futuros assistentes sociais, temos de desenvolver competências e
uma determinada compressão e tolerância para no futuro aplicarmos no nosso
trabalho, ou em problemas que nos possam aparecer e assim estamos preparados
para pessoas com outras culturas que nós possamos ajudar. E1
As principais competências do assistente social perante as pessoas culturalmente
diferentes são: compreensão e escuta ativa. E18
As principais competências do assistente social com pessoas culturalmente
diferentes, é a capacidade de compreender as diferenças de cada pessoa devido
à sua cultura, bem como a competência de conseguir ajudar o outro, de forma
diferente. E31
O assistente social tem de ter a capacidade de compreender e tolerar as diferentes
etnias existentes. Ter também a capacidade de não fazer distinção entre os
grupos. E32
Mais uma vez, surge nos discursos dos entrevistados, a importância de o assistente
social conhecer as culturas, saber como as pessoas usam e expressam as suas
tradições, costumes e como isso é importante para se sentirem mais integradas. O
conhecimento permite ao profissional saber relacionar-se com mais eficácia com as
pessoas, conhecer melhor os problemas e ajudar a resolver os problemas dos mesmos.
E34 E3 E19 E6 E9 E36
As principais competências são: a atitude de compreensão, ter conhecimento nem
que seja pouco acerca de todas as culturas. E34
Ter conhecimentos sobre essa cultura para melhor entender os problemas das
pessoas. E6
Principalmente é saber aceitar o outro, o diferente, ter empatia para com
pessoas de culturas diferentes. Permitir conhecer o outro, as suas limitações e
particularidades. E9
A principal competência do assistente social é ter conhecimento da cultura que
está em causa, para que mais tarde saiba como agir com essa mesma pessoa. E36
Para estes estudantes, as competências do assistente social com pessoas culturalmente
diferentes são a paciência, aceitação, promover as diferenças, abertura, respeito,
compreensão, confiança, cativar, ajudar, disponibilidade, empatia, não julgar e estar isento
de preconceitos.
Algumas das competências do assistente social com pessoas culturalmente
diferentes são: paciência, cativar os mesmos, estar disposto a ajudar, trabalhar
com respeito e tentar ter a confiança dos mesmos. E2
Um assistente social tem de ser uma pessoa que aceita, respeita e promova as
diferenças. Tem de ser isento de preconceitos e estereótipos. E13
As principais competências deverá ser respeito por pessoas de culturas
diferentes, estar aberto a outras formas de ser e de estar, ter uma atitude de
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aceitação, estar disponível para o outro, ter uma mente aberta, aceitar o outro
como um de nós. E16
Sermos observadores, compreender primeiro a cultura das pessoas para depois
sabermos como podemos lidar com elas. Ter empatia e respeito por essas pessoas.
E o mais importante é não julgarmos, não fazermos juízos de valor errados. E23
Respeitar, saber lidar, tentar compreender e não ter preconceito. E24
Em alguns estudantes surge a ideia que a comunicação e o diálogo são fundamentais
para se estabelecer uma boa relação com pessoas culturalmente diferentes.
Comunicação! Ter competência para o diálogo. E5
O assistente social tem que saber lidar e respeitar, tem de saber dialogar
calmamente, evitando trocadilhos, fazendo-se entender de modo a que tudo seja
compreendido. Se necessário, deve pedir ajuda a um tradutor. E28
Para estes entrevistados a principal competência do assistente social baseia-se na
integração de todas as pessoas culturalmente diferentes, na sociedade atual, em particular
os mais vulneráveis. Aceitar os valores e abrir oportunidades para que se sintam tratados
com igualdade e respeito, tendo presente os direitos fundamentais do Ser Humano. E8
E10 E11 E17 E25 E38 E33 E14 E26
Somos todos iguais e devemos ser tratados de igual forma, independentemente
da nossa cultura e religião e até mesmo de orientação sexual. E8
As principais competências do assistente social é integrar os indivíduos na
sociedade em particular os mais vulneráveis para que tenham uma vida com
dignidade. E17
As competências do assistente social para com pessoas culturalmente diferentes,
ter uma atitude de integração, aceitar os seus valores, conhecer as pessoas e
abrir oportunidades para que exista igualdade. E25
Ter capacidade de ouvir (escuta ativa), observar, promover ações de integração e
sensibilização pelas diferenças culturais. E26
Para estes estudantes, o despir-se de preconceitos e ter conhecimento da cultura das
pessoas com quem trabalham os assistentes sociais, são uma competência importante a
ter presente.
O assistente social deve agir de forma igual com pessoas culturalmente diferentes,
deve afastar-se de todo o preconceito que pode ter em relação às outras culturas
e aceitar as pessoas pelo que são. E22
Tem que se conhecer bem pessoalmente a pessoa e meter de lado a discriminação,
os preconceitos e as opiniões formuladas. E37
Deixar os preconceitos culturais de lado e ver a pessoa como um ser humano que
ela é. E7
Um assistente social deve estar “despido” de preconceitos, provavelmente, terá
que ser a sua maior competência. E ter conhecimento da cultura da pessoa que
acompanha. E30
Penso que a principal competência seja a de saber ouvir e observar, sem préjulgamentos ou preconceitos. E29
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Relação assistente social/utente no processo de interação com pessoas de outras
culturas
Para a maior parte dos estudantes entrevistados, a relação assistente social/utente
tem que estar alicerçada no respeito, na compreensão, na tolerância, na aceitação e na
abertura a outras culturas. E1 E4 E3 E5 E6 E13 E22 E28 E29 E36
Devemos ser sempre profissionais e separar o lado pessoal do profissional, e com
a tal a compreensão com a tolerância que desenvolvemos, vamos ser melhores
profissionais e estar mais abertos a outras culturas e a pessoas com culturas
diferentes da nossa. E1
É referido por um estudante que o profissional deve ter em conta os direitos humanos
e de justiça social tendo presente a integração de pessoas de outras culturas no país de
acolhimento.
Um assistente social deve ter uma relação próxima com o utente, respeito pelo
valor intrínseco, tendo em conta a dignidade de todos os seres humanos e o
respeito pela diversidade, a defesa dos direitos humanos e a justiça social. E17
Na perspetiva de alguns entrevistados, a disponibilidade, o entendimento, o saber estar, a
curiosidade cultural e ter uma mente aberta foram apontados como elementos essências
a ter presente numa relação profissional/utente.
Mente aberta, disponibilidade, respeito, á vontade, entendimento, saber estar,
empatia e curiosidade cultural. E26
Tem que existir confiança, honestidade, respeito, empatia, cooperação e articulação
entre ambos os lados. Por parte da utente vontade de ser ajudado e encontrar
soluções. Por parte do assistente social ajudar/encaminhar na solução dos
problemas. Separar a vida pessoal da vida profissional por parte do assistente
social é essencial. E37
Para estes dois entrevistados, o profissional tem que estar preparado para o impacto
cultural que irá encontrar para que, assim, possa trabalhar da melhor maneira a cultura
de cada pessoa.
O assistente social deve ter em conta que cada cultura tem uma maneira diferente
de ser, e temos que estar preparados para todo o impacto cultural que iremos
encontrar. E8
Devemos ter presente e reconhecer que estamos perante pessoas com culturas
diferentes e que cada cultura é diferente da outra, e depois saber lidar da melhor
maneira com cada pessoa e cultura. E14
Para estes estudantes, uma relação empática que tenha presente a compreensão do
outro e da sua cultura, o respeito pela diferença e despida de preconceito, é essencial
para que se consiga estabelecer uma relação de confiança.
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Uma relação de empatia e de observação. E7
Uma relação de abertura total, despida de preconceitos, ser capaz de ouvir,
compreender o outro, compreender a sua cultura e aceitar. E9
Tem que existir uma relação de empatia, saber estar com o outro e respeitar as
diferenças. E10
Na relação assistente social/utente, a empatia, a ajuda, o respeito e acima de tudo
a compreensão, são elementos essências a estabelecer com o Outro. E11
Para estes entrevistados, o profissional na relação com pessoas culturalmente
diferenciadas, deve tratar as pessoas de forma igual, no entanto devem ter em conta
a cultura da pessoa, adaptando a sua intervenção e agir profissional de acordo com
cada pessoa que acolhe e atende. Uma relação de igualdade, respeito e confiança são
essenciais para que se consiga estabelecer um trabalho mais eficaz.
O assistente social deve ter uma relação parcial, ou seja, tratar os utentes de forma
igual, tendo sempre em conta a cultura do utente. Pois a relação assistente social/
utente tem de ser uma relação de confiança para que o assistente social possa
ajudar o utente e este se sinta confortável para falar dos seus problemas. E19
O assistente social deve tratar de igual forma as pessoas que o procuram, no
entanto, deve ter em conta a cultura da pessoa, pois nem toda a gente pensa e
age da mesma maneira, e, portanto, o agir do assistente social tem que se adaptar
a cada caso. E20
A relação assistente social/utente deve ser idêntica no trabalho com pessoas
culturalmente diferentes ou com a mesma cultura. Tem que ser uma relação
formal, porque temos que manter o distanciamento profissional, mas também um
pouco informal para conquistar a confiança. A relação ao ser idêntica para todas
as culturas é uma forma de transmitir “igualdade” e não discriminação. E21
Uma relação de igualdade e respeito. E24
Uma relação de cooperação e articulação entre o utente e o assistente social. Uma
relação de empatia e respeito. E23
Uma relação de compreensão, despida de preconceitos é essencial no contacto e relação
a estabelecer com pessoas oriundas de culturas diferentes, na ótica destes estudantes
entrevistados.
O tipo de relação assistente social/utente que deve estar presente na interação
com pessoas de outras culturas, primeiro que tudo, não ser racista e “aceitar” o
outro tal como é, e segundo não se sentir superior perante o utente. E18
Uma relação de compreensão, de aceitação, gosto em ajudar; o dever do assistente
social é criar meios para que ninguém sinta que o individuo “x” tem mais direitos.
A principal relação entre o assistente social e o utente é de compreensão pela
diferença. E25
Um assistente social deve estar “despido” de preconceitos. Aliás todas as pessoas
devem estar despidas de preconceitos. E deverá ter um conhecimento sobre a
cultura em questão, para conseguir perceber as culturas diferentes das nossas.
Por isso, a relação assistente social/utente deve ser uma relação, principalmente,
de compreensão. E30
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Muitos estudantes reforçam a ideia que a relação profissional deve ser formal e parcial,
mas tendo presente a proximidade, a entreajuda e a cooperação, onde a dimensão pessoal
e profissional não se deve confundir.
Uma relação de abertura da mente, para com cada cultura e cada utente, para ser
necessário a intervenção com as pessoas de outras culturas, é preciso na relação
assistente social/utente, um espírito livre bem como uma relação de cooperação.
E31
A relação assistente social/utente tem de ser uma relação parcial, onde o
pessoal e o profissional não se podem confundir, apesar de existirem situações
extremamente complicadas. Tem de ser também uma relação de entreajuda. E32
Deve estar presente uma relação formal de proximidade e de entreajuda. E33 E35
Considerações finais
Com uma sociedade cada vez mais globalizada e diversificada em diversos domínios, a
interculturalidade permite conhecer, aproximar e acolher pessoas com características
culturais diferentes e, perceber que a diferença é boa e benéfica para todos. O contacto
com pessoas diferentes culturalmente permite questionar, pensar e ter uma mente mais
aberta e, possibilita, assim, um maior conhecimento e respeito sobre as mesmas.
Os dados permitem verificar que os estudantes têm presente os conceitos e demonstram
que as noções de cultura, diversidade cultural, interculturalidade e competência cultural
são essenciais para a compreensão do mundo globalizado e diversificado, referindo
que a interculturalidade implica uma postura de abertura e disponibilidade para com o
Outro. A interculturalidade está presente no nosso País, considerando que é importante
este aumento de pessoas oriundas de outros países, pois permite o conhecimento de
coisas novas, aprender novas formas de estar e sentir o mundo e acima de tudo ajuda a
perceber, compreender e a relacionar com pessoas diferentes.
As principais competências apontadas pelos estudantes, necessárias para o exercício da
profissão são: a paciência, a aceitação, promover as diferenças, a abertura, o respeito, a
compreensão, a confiança, o cativar, o ajudar, a disponibilidade, a empatia, o não julgar, o
estar isento de preconceitos, a integração de todas as pessoas culturalmente diferentes,
na sociedade atual, em particular os mais vulneráveis, aceitar os valores e abrir
oportunidades para que se sintam tratados com igualdade e respeito, tendo presente os
direitos fundamentais do Ser Humano.
Como sugestões, esperamos que o presente estudo contribua para aperfeiçoar o
conhecimento sobre os conceitos em contexto de formação académica; permita
consciencializar para a importância da interação e do convívio intercultural, enquanto
espaço de aprendizagem diária e, permita refletir para a necessária e importante relação
a construir entre o profissional e a pessoa com especificidades culturais diferentes:
uma relação de proximidade, de ajuda, de igualdade, de cooperação, de respeito, de
compreensão e, simultaneamente, uma relação que possibilite ajudar o Outro a traçar o
seu caminho com autonomia e confiança.
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II. MEDIAÇÃO INTERCULTURAL NO TERRITÓRIO

n O estabelecimento de estratégias no processo de me-

diação intercultural no Instituto Politécnico da Guarda
Establishing strategies in the intercultural mediation
process in Guarda Polytechnic Institute
Luísa Campos, Maria Paula Neves, María del Carmen Ribeiro,
Maria Hermínia Barbosa e Nelson Oliveira

Resumo

Perante a transformação da população estudantil, no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), com o aumento de alunos dos PALOP e o
simultâneo avolumar de problemas de vária ordem que impediam
a boa integração desses alunos na vida académica e comunitária,
o grupo do Território da Rede do Ensino Superior para a Mediação
Intercultural (RESMI) desta instituição estabeleceu estratégias adequadas que tiveram em conta os três princípios fundamentais subjacentes ao processo de mediação: o princípio da igualdade, o princípio da diferença e o princípio da interação positiva. O estabelecimento destas estratégias levou a uma maior harmonização intercultural
resultante de intervenções propiciadoras de bons resultados tanto
para estudantes migrantes como para entidades acolhedoras.

Palavras-chave

Igualdade; diferença; interação positiva; migrantes PALOP; mediação
intercultural

Abstract

Regarding the transformation of the student population in Guarda
Polytechnic Institute (IPG), due to the increase in numbers of students from African Portuguese-Speaking Countries (PALOP), and the
simultaneous increase of problems of various types which prevent
the smooth integration of these students into academic life, a group
from the National Network for Intercultural Mediation in Higher
Education (RESMI) from this institution has established appropriate strategies that take into account the three basic underlying
principles in the process of mediation: the principle of equality, the
principle of difference and the principle of positive interaction. The
establishment of these strategies has led to greater intercultural
harmonisation resulting from actions that favour positive results
not only for the students but also for the receiving entities.

Keywords

Equality; difference; positive interaction; African Portuguese-Speaking Countries (PALOP) migrants; intercultural mediation.
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n O estabelecimento de estratégias no processo de mediação
intercultural no Instituto Politécnico da Guarda

Luísa Campos, Maria Paula Neves, María del Carmen Ribeiro,
Maria Hermínia Barbosa e Nelson Oliveira
Introdução
Da mudança verificada no tecido social académico, decorrente do aumento considerável
de alunos internacionais no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), sobretudo provenientes
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), surgiram problemas
que o grupo da Rede de Ensino Superior de Mediação Intercultural (RESMI) concluiu
necessitarem de mediação.
Perante esta conclusão foi delineada uma metodologia de intervenção que teve em
conta os três princípios fundamentais que, segundo Gimenez Romero (2010: 83), estão
subjacentes ao processo de mediação: o princípio da igualdade, o princípio da diferença e
o princípio da interação positiva.
Baseando-nos no princípio da igualdade, estávamos conscientes de que os alunos dos
PALOP, sendo migrantes, deveriam usufruir de “políticas de igualdade (de direitos,
deveres, oportunidades) [...] imprescindíveis não só por si mesmas e como parte
da justiça social, mas também para o desenvolvimento da sociedade pluralista e
intercultural” (Romero, 2010: 80). Assim, deveriam ser proporcionadas oportunidades
de igualização e ações que prevenissem a desigualdade e a indiferença. O facto de os
alunos serem objeto de atenção com vista à melhoria das suas condições, ou seja, o
facto de serem objeto de reconhecimento dentro da comunidade, ajudaria a conferirlhes identidade igualitária.
Seguindo o princípio da diferença, os alunos dos PALOP seriam vistos como membros
de um património sociocultural diversificado. Este património é um fator positivo de
diversidade na vida da instituição de ensino superior em que atualmente participam. Os
alunos em causa provinham de culturas africanas e essa circunstância fazia deles seres
“diferentes”. No entanto, para além de serem abordados na sua condição especial de
“diferentes”, seriam simultaneamente abordados na sua condição comum de pessoas,
de seres humanos. Assim, o que constituísse diferença compatibilizar-se-ia com a
existência de uma plataforma subjacente onde está latente o que é comum a todos os
seres humanos.
O princípio da interação positiva seria parte fundamental desta mediação pois incluirse-iam propostas para facilitar e melhorar a inter-relação com as diversas partes: a
entidade anfitriã, a restante comunidade académica e a comunidade envolvente. Assim,
dar-se-ia ênfase ao estabelecimento de uma rede, ou seja, ao que é compartilhado.
Nesse sentido, proporcionar-se-ia o contacto entre os agentes de cariz social, cultural
e educativo, com vista mais do que a uma ação multicultural, a uma ação intercultural,
ou seja, não como agentes de culturas justapostas mas como intervenientes de culturas
interativas.
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Metodologia da mediação: Estratégias delineadas
A fim de prosseguir a mediação projetada, foi planeada uma metodologia que incluiu
o planeamento de estratégias de atuação que permitiriam atingir alguns dos objetivos
traçados, a aplicação dessas estratégias, a análise da aplicação das estratégias aplicadas
e a avaliação de todo o projeto, que não é incluída nesta comunicação.
A Estratégia 1 consistiu no mapeamento dos problemas existentes tanto dentro deste
grupo de alunos como por parte da entidade anfitriã. Este foi feito através do levantamento
de dados, com a aplicação de um questionário dirigido a alunos e outro à entidade IPG.
As questões abordadas foram de ordem pessoal, situacional e cultural, uma vez serem
esses, confirmando as conclusões de Gimenez Romero (2010: 69), os tipos de problemas
que poderiam surgir.
A Estratégia 2 consistiu numa reunião dos estudantes com o grupo da RESMI, membros
do Gabinete de Mobilidade e Cooperação e membros da Associação de Estudantes do
IPG e da Associação dos Estudantes dos PALOP. Esta reunião destinava-se a confirmar
informações sobre questões de ordem situacional e cultural no país de acolhimento, a
recolher novas informações, a fornecer informações sobre o país de acolhimento e a
tentar a adesão dos alunos portugueses do IPG aos problemas dos alunos dos PALOP.
A Estratégia 3 previa a transmissão dos resultados dos questionários e da reunião à
entidade anfitriã para conhecimento de qualquer desajuste entre o que o IPG pensou
que foi transmitido e o que foi compreendido e a desejada tomada de medidas em
ações de recrutamento futuras bem como para alertar para a necessidade de haver um
programa implementado de apoio aos alunos por parte dos vários agentes institucionais
do IPG.
A Estratégia 4 incluía o estabelecimento de um conjunto de parcerias com entidades
comunitárias de cariz social e cultural para se criarem linhas de interação que permitissem
aos alunos contactarem com a realidade fora do IPG e poderem usufruir das vantagens
que essas instituições davam a quem habitava o país.
Previa-se ainda a recolha de informação sobre os resultados da estratégia 4 e a avaliação
do projeto, a fim de detetar possíveis falhas e ponderar ações a desenvolver num futuro
próximo, reajustadas segundo a informação obtida.
Desenvolvimento do projeto
Para levar a cabo a Estratégia 1 foram elaborados dois questionários, um a aplicar aos
alunos dos PALOP e outro à entidade anfitriã. Apresentamos de seguida a estrutura do
questionário dirigido aos alunos dos PALOP:
1. Identidade: nome, telemóvel, email, data de nascimento, país de nascimento,
nacionalidade, país de residência, língua(s) falada(s) em casa antes da idade escolar,
familiar(es) a residir em Portugal, número de anos de escolaridade em que a língua de
ensino foi o português, escola, cidade e país dos estudos secundários, anos de estudo
do português na escola, curso que frequenta.
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2. Protocolos e apoios: vinda para Portugal ao abrigo ou não de um protocolo, termos
do protocolo em relação ao número de anos, redução do preço das propinas, bolsa
(entidade, valor, possibilidade de prolongamento), atrasos no recebimento do apoio
financeiro estatal, apoio financeiro da família e periodicidade do apoio da família.
3. Informações prospetivas no país de origem por parte da Instituição.
4. Procura de alojamento antes de chegar: tentativa de marcação na residência (com ou
sem sucesso); tentativa de marcação de um quarto (com ou sem sucesso); existência
ou não de ajuda para obtenção de alojamento; caso tivesse vindo sem alojamento
marcado: tempo à espera de alojamento depois de chegar; ajuda na procura; onde
pernoitou até conseguir alojamento.
5. Acolhimento e acompanhamento: (a) Acolhimento fora e dentro do IPG: acolhimento à
chegada; apoio do Gabinete de Mobilidade e Cooperação; apoio dos serviços centrais;
apoio da Direção da Escola; apoio dos colegas; existência de amigos portugueses no
grupo de amigos; discriminação no IPG; assuntos tratados com o diretor de curso;
assuntos tratados com o núcleo de curso; assuntos tratados com as associações
de estudantes (portuguesa e dos PALOP); (b) Problemas com atrasos na bolsa, com
alojamento, com alimentação, com material escolar, com a língua portuguesa, com
saúde; conhecimento do acesso aos serviços públicos (hospital e centro de saúde);
informação sobre procedimentos de cidadania (reciclagem, preservação da natureza,
prevenção de fogos, fumo e barulho em lugares públicos, número de emergência
112); participação em associações e núcleos de interesse.
6. Interculturalidade: premência e pertinência ou não de institucionalização de uma
semana internacional no IPG (áreas em que pretende participar – gastronomia,
música, literatura, artes visuais, artesanato).
7. Pedido de opinião ou sugestão.
A estrutura do questionário dirigido à entidade IPG incluiu as questões que se seguem.
1. Procedimentos na angariação dos alunos dos PALOP – questões que possam necessitar
de melhor explicitação no futuro (por exemplo, clima, custo de vida dentro e fora do IPG).
2. Termos dos protocolos com países/instituições.
3. Montante e periodicidade de bolsas por país/instituição.
4. Facilidades concedidas pelo IPG aos alunos.
5. Procedimentos no acolhimento: (a) Plano de acompanhamento à chegada; (b) Plano
de acompanhamento dentro do IPG; (c) Plano de acompanhamento na cidade.
6. Papel dos vários agentes institucionais (Gabinete de Mobilidade e Serviços Sociais
Académicos, Direção de cada Escola, Diretor de Curso, Associação de Estudantes e
Associação dos alunos dos PALOP, Núcleos de Curso, Cantina, Reprografia, Secretaria
e Biblioteca relativamente a procedimentos previstos, designadamente bolsas,
alojamento, alimentação, material escolar, língua portuguesa, desenvolvimento
das matérias escolares, funcionamento das unidades curriculares e avaliações,
procedimentos de cidadania, saúde.
7. Periodicidade do levantamento das necessidades por parte dos agentes educacionais
e subsequente acompanhamento (início, meio e fim do ano).
8. Folhetos informativos existentes.
Os questionários foram analisados e os resultados obtidos ajudaram a apoiar as restantes
estratégias com dados concretos. Relativamente ao questionário aplicado aos estudantes,
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este foi respondido por 37 alunos, dos quais a maioria, 16, respondeu ser oriunda de Cabo
Verde e 15 de São Tomé e Príncipe, tendo havido 6 que não responderam. Note-se que ao
longo da análise dos resultados do questionário ficam omissas as respostas em branco.
No que diz respeito ao género, responderam ao questionário mais indivíduos do género
feminino (22) do que do género masculino (15).
Relativamente às licenciaturas frequentadas, destaca-se Enfermagem com 12 respostas,
seguida de Comunicação e Relações Publicas com 8, Gestão 4, Comunicação Multimédia
com 3, Gestão de Recursos Humanos 2, Farmácia 2, Engenharia Informática 2, Contabilidade
1, Design de Equipamento 2 alunos e Mestrado em Comunicação e Publicidade 1 aluno.
A esmagadora maioria assumiu que se deslocou para Portugal apoiada por um protocolo
(31), ao contrário de 3 que responderam não o ter feito. Quando inquiridos acerca do
número de anos consignados no protocolo, de entre os que responderam a esta questão,
a maioria respondeu 3 anos (20) e os restantes (8) responderam 4 anos, respostas
justificadas pelas estruturas curriculares dos cursos que frequentam, uma vez que, por
norma, as licenciaturas do IPG são de três anos letivos, com exceção das Licenciaturas
em Farmácia e Enfermagem ministradas na Escola Superior de Saúde da Guarda que são
constituídas por quatro anos curriculares.
Questionados acerca do valor das propinas, a maioria (34) disse estar estipulada no
protocolo a redução das mesmas. Relativamente às bolsas de estudo a esmagadora
maioria, respondeu que não usufruía (34), ao contrário de 3 que responderam
afirmativamente.
No que diz respeito ao apoio pecuniário familiar que lhes permite estudar em Portugal, a
totalidade afirmou que dispunha desse tipo de apoio. Dos que responderam a esta questão,
20 responderam que lhes chegava com maior ou menor dificuldade, mensalmente, 5
responderam que recebiam ajuda familiar de três em três meses, 4 de dois em dois e
os restantes (3) afirmaram que tal acontecia com alguma irregularidade, dependendo da
disponibilidade.
Sobre as informações prospetivas levadas a cabo pela Instituição no país de origem,
as respostas revelaram que se tratou de informação, antes de tudo, prática e utilitária.
Assim, 17 responderam que foi relativa ao alojamento, 11 à redução das propinas, 2
retiveram que iriam ter um tutor no IPG, 2 que haveria facilidade na alimentação e houve
quem tivesse ficado certo de que iria usufruir de bolsa (1) e que iria ter uma receção
institucional (1). Apenas 2 memorizaram informações mais generalistas relacionadas com
o clima e o custo de vida.
Talvez por terem recolhido a informação de que poderiam usufruir das residências
académicas do IPG, a esmagadora maioria dos inquiridos respondeu que não procurou
alojamento antes de chegar à Guarda (28) e apenas um inquirido afirmou ter viajado com
alojamento marcado.
No que diz respeito ao local onde se encontravam alojados na data da aplicação do
questionário que aqui se descreve, a maioria (23) afirmou encontrar-se nas residências
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académicas do IPG. Daqueles que não residiam nestas, 6 disseram que era por falta de
informação, 2 por não haver vaga, 2 por preferirem morar com amigos e 1 justificou não
ter escolhido este alojamento devido à falta de privacidade.
Relativamente ao acolhimento que lhes foi prestado à chegada a Portugal, a esmagadora
maioria afirmou ninguém os ter ido receber (26). De entre aqueles que responderam
que foram recebidos à chegada à Guarda, 6 responderam que à chegada os aguardavam
colegas e/ou amigos, 1 o presidente da Associação dos PALOP e 1 o Vice Presidente do IPG.
No que diz respeito aos apoios recebidos do Gabinete de Mobilidade e Cooperação (GMC)
do IPG, as opiniões dividiram-se, respondendo 18 dos inquiridos afirmativamente e outros
18 negativamente. Quanto aos apoios concedidos por este Gabinete, as respostas mais
frequentes distribuíram-se por: roupas quentes (10), cobertores para a cama (8) e loiça
e talheres (7).
Quanto ao apoio dos serviços sociais académicos, a esmagadora maioria respondeu que
não recebeu qualquer apoio (31) e apenas 4 responderam afirmativamente.
Sobre o apoio da Direção da Escola, 17 responderam que não obtiveram esse apoio e 18
responderam que o tiveram. Das respostas positivas, 5 responderam que os assuntos
tratados com a Direção prendiam-se com o pagamento das propinas, 8 afirmaram ter
tratado de questões do foro académico, relacionadas com o decorrer das aulas, e os
restantes referiram assuntos relacionados com a residência académica e com o Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras.
Ao serem inquiridos sobre o apoio recebido dos colegas portugueses, 23 responderam que
tinham obtido esse apoio e 11 que não o tinham obtido. De entre aqueles que responderam
afirmativamente, a disponibilização de apontamentos surge como o mais frequente tipo
de ajuda (14), seguindo-se a transmissão de informações (6), o esclarecimento de dúvidas
(5) e alguma forma de auxilio nas Unidades Curriculares (4).
Nas respostas que incidiram sobre a inclusão de portugueses no grupo de amigos,
24 foram afirmativas, sendo de salientar uma resposta “Tenho um grupo de amigos,
estudamos juntos e saímos para nos divertir. Já conheci muitos sítios graças a esses
colegas portugueses”. No entanto, 13 respostas foram negativas.
Procurando aferir se os inquiridos já haviam sido alvo de atitudes discriminatórias, 9
responderam que sim, 17 responderam que não, 6 não responderam e 4 afirmaram que
só se sentiram discriminados fora do IPG.
No que respeitava aos assuntos tratados com o diretor de curso, 20 disseram nunca terem
tratado qualquer assunto com o respetivo diretor de curso, 12 disseram ter abordado
assuntos relacionados com as aulas, questões académicas, como créditos e outras, e 5
mencionaram assuntos relacionados com vacinas.
Respondendo sobre as interações destes alunos com as associações de estudantes, a
Associação de Estudantes do IPG e a Associação de Estudantes dos PALOP, 29 afirmaram
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que não haviam tido qualquer contacto com a primeira, 4 disseram terem contactado
esse mesmo órgão para tratar de assuntos relacionados com a bata do estágio (alunos
de Enfermagem) e as restantes 3 respostas tiveram estavam relacionadas com doença e
apoio alimentar (1), solicitação de roupa de curso (1) e roupa para danças (1). É de notar
que se detetou alguma rivalidade entre as associações de estudantes, chegando a afirmarse que a “associação de estudantes é a dos PALOP”. No entanto, dentro desta associação
também se notava descontentamento pois se afirmava que “na associação dos PALOP a
maioria é de Cabo Verde e esta só ajuda os cabo-verdianos”; “[a Associação de Estudantes
dos PALOP] só ajuda os cabo-verdianos, sendo até o presidente também cabo-verdiano”.
Dos inquiridos que responderam à questão sobre os contactos havidos com o respetivo
Núcleo de Estudantes 27 afirmaram não o terem feito e 9 disseram ter-se-lhe dirigido para
tratar de assuntos do foro académico como cursos, estágios e aulas.
Na secção que procurava informação acerca das principais dificuldades vivenciadas
por eventuais atrasos nas bolsas ou remessas familiares, quando questionados acerca
da bolsa, 22 não responderam, 10 responderam que não tinham sentido dificuldades e
apenas 2 responderam que sim.
Em relação ao alojamento, 22 alegaram dificuldade em pagar a renda mensal, 5 não
responderam, 4 responderam que não tinham dificuldade. 4 responderam que esse
problema resultava do facto de não terem ficado na residência académica e 3 consideraram
que o espaço da residência não era adequado.
No que diz respeito à alimentação, 15 inquiridos responderam que tiveram problemas em
consequência do atraso no envio das remessas familiares, das dificuldades económicas
em geral e do preço do peixe (que integra a sua dieta nos países de origem), 3 justificaram
este problema com a existência de um sabor diferente da comida que lhes era servida ou
com questões de cariz religioso, 7 responderam que não e 8 não responderam.
Relativamente ao material escolar, 21 dos inquiridos revelaram dificuldades para o
adquirir; 7 disseram que por norma conseguiam obtê-lo e outros 7 não responderam.
Sobre o domínio da Língua Portuguesa, 21 afirmaram ter algum tipo de dificuldade na
expressão e compreensão oral ou na expressão escrita, 8 não revelaram problemas de
maior e 7 não responderam.
Quanto ao acesso aos serviços de saúde, 11 responderam que não tinham tido qualquer
dificuldade, 7 referiram ter dificuldade ao acesso por não disporem de médico de família,
6 deixaram transparecer receios referentes à vacinação, 8 não responderam, 1 referiu
ser caro, 1 referiu falta de informação ao nível do planeamento familiar e 1 mencionou
ausência de tratamento relacionado com a tensão arterial. Inquiridos acerca de terem ou
não conhecimento de que podiam usufruir dos serviços públicos do Hospital e do Centro
de Saúde, 21 responderam afirmativamente, 15 negativamente e 1 não respondeu.
Nas respostas sobre se se sentiam informados sobre procedimentos de cidadania a ter
no dia a dia em Portugal. o número de respostas foi o que se segue, de acordo com o

Migrações_#15_dezembro 2018

35

respetivo procedimento: reciclagem: sim 27, não 9; preservação da natureza: sim 27, não
9; prevenção de fogos: sim 25, não 11; fumo de cigarros: sim 29, não 7; barulho: sim 26,
não 10; número de emergência, 112: sim 34, não 2.
Respondendo se se sentiam informados sobre a possibilidade de participar em
associações e núcleos de interesse, os inquiridos revelaram maior conhecimento sobre
essa participação na Cáritas (sim 23, não 11), no Centro Paroquial (sim 11, não 23) e nas
Igrejas Protestantes (sim 10, não 25.). Relativamente às outras associações e núcleos
de interesse, as respostas foram as seguintes: Cruz Vermelha: sim 8, não 27; Núcleo
Desportivo da Guarda: sim 7, não 12; Centro Cultural: sim 5, não 31; Igreja Ortodoxa: sim
5, não 27; Liga Portuguesa contra o Cancro: sim 3, não 32; Teatro Aquilo: sim 3, não 32 ;
Casota: sim 1, não 32 e Quercus: sim 0, não 33.
Sobre o desenvolvimento da interculturalidade, mais especificamente sobre a importância
da institucionalização de uma semana internacional no IPG, 2 inquiridos responderam
negativamente e 35 afirmativamente. Em relação às áreas em que gostariam de contribuir
durante essa semana, as respostas distribuíram-se da forma que a seguir se apresenta:
música 30, gastronomia 29, artes visuais 12, literatura 11 e artesanato 11.
Relativamente ao questionário aplicado à entidade IPG, este foi respondido pelo seu VicePresidente do IPG. Quanto a procedimentos na angariação dos alunos dos PALOP, foi
respondido que existiam acordos com o poder local em África, sendo a publicitação da
possibilidade de estudo nesta Instituição em Portugal levada a cabo através de visitas a
escolas secundárias e a feiras.
Os termos dos protocolos com os diversos países e suas instituições incluíam informação
sobre vagas e propinas mais baixas, isenção da taxa de candidatura e facilidade de
alojamento quando existente. Existiam sete acordos com S. Tomé e Príncipe e sete
acordos com Cabo Verde. O IPG não disponibilizava bolsas de estudo aos estudantes.
As facilidades concedidas pelo IPG aos alunos consistiam na redução de propinas e em
pagamentos faseados.
Quanto aos procedimentos no acolhimento aos estudantes à chegada, o IPG não tinha em
geral intervenção direta. Por vezes iam buscar os estudantes ao aeroporto, nomeadamente
quando o grupo era maior. Ao chegar à cidade, frequentemente o IPG ia buscar os alunos
às estações de caminho-de-ferro ou à estação de autocarros.
Existia um plano de acompanhamento dentro do IPG ao longo do ano por vários agentes
institucionais. O Gabinete de Mobilidade e Cooperação acompanhava os alunos no que se
referia a atrasos na bolsa recebida através do contacto direto com as autoridades do país
de origem; contactava os senhorios para tratar de alugueres e problemas decorrentes
de atrasos nas rendas e também com os Serviços de Ação Social; direcionava os alunos
para algumas instituições não-governamentais da cidade com vista a colmatar a falta de
alimentos; não tinha dado assistência na obtenção de material escolar; publicitava cursos
livres de língua portuguesa; não tinha desenvolvido ações com vista à integração dos
estudantes na comunidade local para desenvolver o espírito de cidadania (reciclagem e
preservação do ambiente; trânsito pedonal; álcool e drogas; fumo em lugares públicos);
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também não dava informações sobre procedimentos para a resposta à doença/saúde;
fornecia informações sobre a Associação de Estudantes; não providenciava informações
sobre os Núcleos de Curso mas fornecia informações sobre algumas associações
desportivas, culturais, religiosas e de solidariedade locais; não acompanhava os alunos
no seu regresso.
Os Serviços Sociais Académicos seria outro agente institucional que poderia dar
acompanhamento aos estudantes internacionais, mas verificava-se, pelas respostas
dadas, que não intervinham em qualquer aspeto específico da vida académica ou logística
destes estudantes, designadamente no que se referia ao alojamento.
Quanto ao papel da Direção de cada Escola e do Diretor de Curso, eles reportavam qualquer
situação mais complicada à Presidência ou ao Gabinete de Mobilidade e Cooperação mas
não tinham indicações para dar informações mais atentas sobre o funcionamento das
unidades curriculares e avaliações.
A presidência não fazia a ligação dos alunos com a Associação de Estudantes, a Associação
dos alunos dos PALOP e os Núcleos de Curso.
Havia a preocupação com o fornecimento de refeições gratuitas a alguns alunos, sendo,
além disso, as sobras alimentares da cantina direcionadas para o mesmo fim.
A reprografia não estava sensível às possíveis necessidades destes estudantes relativas
a fotocópias, nem a presidência providenciava por resposta às possíveis necessidades
relativas a material escolar.
A presidência não tinha planeado dar indicações à Secretaria para diligenciar
acompanhamento relativo a procedimentos e legislação. Não foram igualmente dadas
indicações para dar apoio a estes alunos na Biblioteca e relativamente a procedimentos
com a saúde.
No início, a meio e no fim do ano era feito o levantamento das necessidades dos estudantes
internacionais por parte do Gabinete de Mobilidade e Cooperação e da Cantina.
Existiam folhetos informativos sobre o funcionamento do IPG e procedimentos a ter,
tendo em vista a regularização da sua estadia em Portugal.
Para levar a cabo a estratégia 2 foi convocada uma reunião dos estudantes com o grupo
da RESMI, membros do Gabinete de Mobilidade e Cooperação bem como membros
da Associação de Estudantes e da Associação de Estudantes dos PALOP. Teve como
objetivo dar informações sobre assuntos que os questionários tinham revelado serem
desconhecidos ou pouco conhecidos talvez devido a uma reduzida informação ou a mal
entendidos na fase de recrutamento.
Ainda está por se estabelecer a ligação com a Associação de Estudantes e a Associação de
Estudantes dos PALOP, uma vez que não estiveram presentes na reunião.
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A fim de levar a cabo a estratégia 3, teve lugar uma reunião do grupo da RESMI com a
entidade IPG, na pessoa do Vice-Presidente, a qual teve como objetivos:
a) Revelar o desfasamento, verificado nas respostas ao questionário, entre as
informações fornecidas na altura do recrutamento no país de origem sobre a futura
integração dos alunos no IPG e a compreensão que os alunos tiveram delas;
b) Refletir sobre problemas encontrados: custo de vida, alojamento, alimentação,
transporte, clima, aquisição de materiais escolares e pagamento de propinas;
c) Propor o estabelecimento de orientações específicas nas diversas entidades
institucionais a serem aplicadas na ajuda à integração dos estudantes internacionais
dentro do IPG através de uma adequada gestão da nova diversificação sociocultural.
Tendo em vista a estratégia 4, foi estabelecido um conjunto de parcerias com entidades
comunitárias para assim se estabelecer uma rede de apoio e interligação com a
comunidade envolvente, ligando migrantes dos PALOP e instituições da comunidade local,
como, por exemplo, Refood, Cáritas, Centro de Saúde e Paço da Cultura.
Embora prevista, a avaliação do projeto ainda não foi levada a efeito, mas está agendada
a análise da aplicação das estratégias anteriores a fim de as poder ajustar a iniciativas
dirigidas aos alunos de anos letivos futuros. Será sempre necessário haver ações de cariz
intercultural que tenham em comum a rejeição da exclusão e indiferença, “uma vontade e
uma prática firmes contra o tratamento desigual” (Romero, 2010: 61).
Conclusão
Com este trabalho de mediação obtivemos, por um lado, uma melhor compreensão por parte
dos estudantes dos PALOP da realidade social, económica e cultural em que atualmente se
inserem (dentro e fora do IPG) e, por outro lado, uma maior consciencialização, por parte
da entidade anfitriã e da comunidade envolvente, da diversidade de realidades de ordem
pessoal, situacional e cultural com as quais há necessidade de interagir. Pretendeu-se uma
maior harmonização intercultural resultante de uma integração saudável e propiciadora
de bons resultados tanto para migrantes como para as entidades acolhedoras, a qual
resultará progressivamente da aplicação progressiva dos princípios da igualdade,
diferença e interação positiva na mediação que se estabelece entre migrantes estudantes
dos PALOP e comunidades de dentro e fora do IPG.
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III. NOVOS DESAFIOS À MEDIAÇÃO INTERCULTURAL

n Respostas locais em tempos de crises globais:

o Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados
na cidade de Lisboa (PMAR Lx)
Local responses in global crisis times: the Refugee
Reception Program of the Lisbon City (PMAX-Lx)
Miguel Graça*

Resumo

Os fluxos migratórios dos últimos anos, com maior incidência desde
2015, com milhares de migrantes e refugiados a tentar chegar à Europa, via Mediterrâneo, na sua maioria com origem na Síria, Iraque e
Afeganistão, têm levantado preocupações crescentes, a nível internacional e europeu. A “Agenda Europeia para as Migrações”, apresentada pela Comissão Europeia, reflete assim esta preocupação,
propondo um sistema de recolocação de refugiados nos diversos Estados-Membros, tendo neste âmbito o Governo Português anunciado
o acolhimento de 4574 refugiados, e criado o “Grupo de Trabalho para
a Agenda Europeia da Migrações”. Esta crise de refugiados é, portanto, um novo desafio ao nível planeamento local, tendo este trabalho,
como tema de estudo, uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa (Portugal) — o “Programa Municipal de Acolhimento
de Refugiados na Cidade de Lisboa” (PMAR Lx), que começou no final
de 2015 e ainda está em curso — e que visa apoiar, em três fases
distintas, apoiar, em três fases distintas, o “Acolhimento”, o “Acompanhamento” e a “Integração” de refugiados na cidade de Lisboa.

Palavras-chave

Refugiados, acolhimento, integração, Câmara Municipal de Lisboa,
Portugal.

Abstract

The migratory flows of recent years, with higher incidence since 2015,
with thousands of migrants and refugees trying to reach Europe via the
Mediterranean, mostly from Syria, Iraq and Afghanistan, have raised
growing concerns in the international and European agenda. The “European Agenda on Migration”, presented in 2015 by the European Commission (EC), reflects also this concern by proposing a system for the
relocation of refugees in the several Member States, which has led the
Portuguese Government to announce the reception of 4.574 refugees
and to create the “Workgroup for the European Agenda on Migration”.
This refugee crisis is therefore a new challenge in local planning, and
this paper, aims to study, an initiative developed by the Lisbon City Hall
(Portugal) — the “Refugee Reception Program of the City of Lisbon”
(PMAR Lx), that began in the end of 2015 and is still in progress — this
initiative aims to support, in three different phases, the “Reception”,
the “Follow-up” and the “Integration” of refugees in the city of Lisbon.

Keywords

Refugees, reception, integration, Lisbon City Council, Portugal

40

*
Miguel Silva Graça, CITTA - Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente da Universidade de Coimbra (http://citta.fe.up.pt). Email: miguel.graca@dec.
uc.pt. É investigador do CITTA desde 2011. É, desde fevereiro de 2018, Assessor do
Pelouro da Relação com o Munícipe e Participação da Câmara Municipal de Lisboa
(CML). Técnico Superior do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), desde
março de 2017. Foi Assessor do Pelouro dos Direitos Sociais da CML, entre outubro de
2013 e fevereiro de 2017. Foi Coordenador do Programa Municipal de Acolhimento de
Refugiados na cidade de Lisboa (PMAR Lx), entre setembro de 2015 e janeiro de 2017.

Respostas
locaislocais
em tempos
de crises
globais:
o Programa
Municipal
n Respostas
em tempos
de crises
globais:
o Programa
Municipal de
de cidade
Refugiados
na cidade
de Lisboa
de Acolhimento
deAcolhimento
Refugiados na
de Lisboa
(PMAR
Lx)
Miguel(PMAR
Graça Lx)
Miguel Graça

1.
internacional
o contexto
português
1.Enquadramento
Enquadramento internacional
e oe contexto
português
Desde
que aa Europa
Europa tem
tem vindo
vindoaasofrer
sofrer aamaior
maiordeslocação
deslocaçãode
depessoas
pessoas
Desde meados
meados de
de 2015
2015 que
em massa
massadesde
desdeaaSegunda
SegundaGuerra
GuerraMundial.
Mundial. Durante
Durante este
período, mais
em
este período,
mais de
de um
um milhão
milhão
de pessoas
pessoaspediriam
pediriamasilo
asilona
naUnião
União Europeia
Europeia (UE),
(UE), aa grande
de
grande maioria
maioria fugindo
fugindoda
daguerra
guerra
tentandochegar
chegarààEuropa,
Europa, via
via Mediterrâneo,
Mediterrâneo, na
com origem
eetentando
na sua
sua generalidade
generalidade com
origem na
na Síria,
Síria,
Eritreia, Iraque
Iraque ee Afeganistão
Afeganistão (ver
Eritreia,
(verfigura
figura1).
1).
Figura 1.
1. Rotas
Rotas migratórias
migratórias para
para aa Europa
Europa
Figura

Fonte:
OIM
2017.
Fonte:
OIMhttps://missingmigrants.iom.int/,
https://missingmigrants.iom.int/, 2017.

As
da Itália
Itália constituem
constituem alguns
alguns dos
dos locais
locais onde
ondetêm
têmchegado
chegadoaa
As ilhas e a costa
costa da
da Grécia ee da
grande maioria
maioria dos
migrantes
queque
entram
pela pela
primeira
vez navez
UE1na
. Muitas
grande
dosrefugiados
refugiadose dos
e dos
migrantes
entram
primeira
UE 1.
destas pessoas
pretendem
alcançaralcançar
posteriormente
outros países
EU - como
a Alemanha,
Muitas
destas pessoas
pretendem
posteriormente
outrosdapaíses
da EU
- como a
a Áustria, a aHungria
Suécia, aou
quem
são dirigidos
três quartos
dostrês
pedidos
de
Alemanha,
Áustria,ouaaHungria
a Suécia,
a quemquase
são dirigidos
quase
quartos
asilo
não
estando,
assim,
como
se
verifica,
nem
os
mecanismos
de
primeiro
acolhimento,
dos pedidos de asilo - não estando, assim, como se verifica, nem os mecanismos de
2
nem os pedidos
de asilo,
entre
vários
países entre
da EUos
.
primeiro
acolhimento,
nemdistribuídos
os pedidosde
deforma
asilo, uniforme
distribuídos
de os
forma
uniforme
2
vários países da EU.
A “Agenda Europeia para as Migrações”3 (AEM), apresentada pela Comissão Europeia (CE),
a 13 de maio de 2015, refletiria esta preocupação, e ao nível da resposta imediata proporia
1

Só em 2015, por exemplo, entrariam na União Europeia, através da Grécia e da Itália, cerca de 880.000
pessoas.
2
No total, a UE afetou mais de 10 mil milhões de euros do seu orçamento para fazer face à crise dos
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refugiados em 2015 e 2016. Entre
outras iniciativas, a UE encontra-se
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dar
resposta às necessidades humanitárias mais urgentes dos 50.000 refugiados e migrantes acolhidos na
Grécia desde maio de 2016. Além disso, a UE presta ajuda humanitária aos refugiados e migrantes em
países fora da UE, como a Turquia, o Líbano, a Jordânia e o Iraque. A Turquia acolhe, de longe, o maior

a implementação de um sistema de recolocação dentro da própria UE em resposta a este
recente fluxo migratório4. Assim como, por outro lado, continuar a desenvolver programas
de reinstalação, transferindo pessoas, claramente necessitando de proteção internacional, de países terceiros para a Europa e de forma segura5.
Em maio de 2015, a Comissão proporia, assim, recolocar, durante os 2 anos seguintes,
40.000 pessoas a partir da Grécia e Itália, sob extrema pressão migratória, para outros Estados-Membros da UE6, e, em setembro de 2015, o Conselho adotaria ainda duas decisões7
que estabeleceriam um mecanismo excecional de recolocação de mais 120.000 requerentes de proteção internacional para outros Estados-Membros da UE até setembro de 20178.
Em resposta a estas decisões, o Governo português anunciaria, em 2015, a disponibilidade
para o acolhimento de 4.574 refugiados9 ao longo dos dois anos seguintes, tendo
colocado em funcionamento o Portal do Grupo de Trabalho para a Agenda Europeia
para as Migrações (www.refugiados.acm.gov.pt), administrado pelo Alto Comissariado
para as Migrações (ACM), com o objetivo de reunir os contributos das instituições e dos
cidadãos portugueses que manifestem vontade e condições para apoiar no acolhimento e
integração destes refugiados. Assim como constituiria, através do despacho do Governo
n.º 10041-A/2015, de 3 de setembro, o Grupo de Trabalho para a Agenda Europeia para
as Migrações (GT AEM,10 de natureza pluridisciplinar e coordenado pelo Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o qual prevê a possibilidade, sempre que necessário e
nos termos considerados adequados, de participação de representantes das autarquias
locais e de organizações nãogovernamentais.
2. O processo nacional de acolhimento e o PMAR Lx
Perante este apelo internacional e em resposta ao desafio colocado pelo Governo
Português, muitas seriam as entidades, instituições e outras organizações não
governamentais a disponibilizar-se para colaborar, tendo sido listadas, quase de imediato,
ofertas de acolhimento para quase 3.000 pessoas no Portal do Grupo de Trabalho para a
Agenda Europeia da Migração.
A Câmara Municipal de Lisboa (CML) não foi exceção, e logo no dia 1 de setembro de 2015,
através do seu Presidente, Fernando Medina, assumiu publicamente o compromisso de
criar um fundo de 2 milhões de euros para apoiar o acolhimento de refugiados, assim como
de acolher parte do contingente que viesse a chegar a Portugal, resultante da triagem
efetuada nos campos de refugiados europeus, nomeadamente de Itália e Grécia. Face a este
desafio, a Câmara Municipal de Lisboa decide, assim, iniciar a elaboração de um programa
municipal – que pudesse dar apoio ao acolhimento, acompanhamento e integração de
refugiados na cidade de Lisboa – debruçando-se o presente artigo precisamente sobre
o processo de planeamento e implementação deste instrumento estratégico. Com este
intuito, o Presidente da CML delegaria no Vereador dos Direitos Sociais, João Afonso, a
preparação do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na Cidade de Lisboa
(PMAR Lx), cujo gabinete prepararia uma primeira proposta e promoveria uma reunião com
o Representante Regional para a Europa do Sul do Alto Comissariado pelas Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR), que se deslocaria a Lisboa a seu pedido no dia 22 de setembro
de 2015. Assim como apresentaria, nesse mesmo dia, o PMAR Lx na Assembleia Municipal
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de Lisboa (AML), ao Grupo de Trabalho de Apoio aos Refugiados, criado por este órgão para
acompanhar o trabalho no Município nesta área. Seguidamente, seria, ainda, convocada
uma reunião do Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania (CMIC)11
, que decorreria no dia 28 de setembro, na qual o tema da crise dos refugiados e o seu
acolhimento esteve na ordem do dia, tendo sido feita igualmente uma apresentação do
PMAR Lx a este conselho municipal.
No dia 6 de outubro de 2015, e na sequência de contactos efetuados com vista
à operacionalização do PMAR Lx, decorreria a primeira reunião da Comissão de
Acompanhamento ao Acolhimento de Refugiados em Lisboa, na qual estiveram presentes
a CML, a AML, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), o Conselho Português
para os Refugiados (CPR) e o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS), em representação da
Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR).
No dia 7 de outubro, a Câmara Municipal de Portimão (CM Portimão), representante
da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no GT AEM, enviaria uma
circular a todos os municípios interessados a pedir o preenchimento de um “Formulário
de manifestação de disponibilidades municipais para acolhimento e integração de
refugiados”.
No dia 14 de outubro, após um período de consulta e intenso debate nos vários órgãos
municipais e entre a sua rede de parceiros, seria aprovado o PMAR Lx pelo Conselho
Local de Ação Social de Lisboa (CLAS-Lx) da Rede Social12, que reúne 406 entidades que
operam no setor social em Lisboa.
No seguimento desta aprovação, seriam enviadas pela CML, no dia 19 de outubro, à CM
Portimão - representante da ANMP no GT AEM - as linhas programáticas do PMAR Lx,
resultantes da proposta aprovada pelo CLAS-Lx da Rede Social.
3. As linhas programáticas do PMAR Lx
Interessa, assim, detalhar um pouco mais as linhas programáticas do PMAR Lx, cuja missão,
como já referido, compreende o “apoio ao acolhimento, acompanhamento e integração de
refugiados na cidade de Lisboa” e cujo compromisso consiste no “acolhimento de 500
refugiados ([sendo que] Lisboa, que detém 5% da população nacional, propõe acolher
cerca de 10% dos 4.574 refugiados que a Comissão Europeia prevê atribuir a Portugal)”
(CML, 2015).
O formato geral do programa passa pela prestação de dois anos de apoio no auxílio à
construção de um projeto de vida, nas várias áreas de intervenção que se encontram a
seguir identificadas.
O PMAR Lx pretende, assim, planear, programar e gerir as três fases do processo de
recolocação de refugiados em Lisboa, nomeadamente: o seu Acolhimento (primeira fase);
Acompanhamento (segunda fase); e Integração (terceira fase).
A primeira fase (Acolhimento) constitui o primeiro momento de chegada do contingente
de refugiados a Lisboa, em que as áreas de intervenção prioritárias são: a sua receção
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e transporte, desde o aeroporto até ao centro de trânsito, onde ficam durante cerca de
um mês, nesta fase inicial; o acompanhamento individualizado e tradução simultânea; a
triagem médica e psicológica; o apoio à alimentação, higiene e vestuário; o registo/emissão
de documentação; e o apoio jurídico e ao reagrupamento familiar, se necessário; com vista
à posterior distribuição territorial de pessoas e famílias com vista à sua integração.
Para a segunda fase (Acompanhamento) – programada para acontecer em habitação
autónoma, após saída do centro de trânsito, e nos 17 meses seguintes – encontrar-seia previsto um acompanhamento individualizado e intensivo por técnicos/as, formados/
as para o efeito nas diversas áreas de intervenção do programa, tais como a saúde, a
educação, aprendizagem do português, apoio ao nível da alimentação e vestuário, acesso
a formação, validação de competências ou acesso ao mercado de trabalho.
Finalmente, a terceira fase (integração), com uma duração de cerca de 6 meses, consistiria
num acompanhamento menos intenso e mais específico, nas várias áreas de intervenção
do programa, com vista à procura de uma maior estabilidade psicológica e física, e com
especial enfoque no acesso ao mercado de trabalho, bem como na participação e vida em
comunidade, cruciais para a integração destas pessoas na sociedade portuguesa e na
cidade de Lisboa.
Em cada fase estão, assim, previstas, como já referido, nove áreas de intervenção,
fundamentais com vista a co-desenhar um projeto de vida no âmbito deste programa
municipal, designadamente: (1) Acesso à habitação; (2) Acesso à saúde; (3) Acesso
à educação; (4) Aprendizagem do português; (5) Acesso a alimentação e vestuário; (6)
Acesso à formação; (7) Validação de competências; (8) Acesso ao mercado de trabalho; e
(9) Participação e vida em comunidade.
Com vista a operacionalizar estas áreas de intervenção, seria, assim, necessário à
autarquia definir uma rede colaborativa de instituições parceiras, com o objetivo de
implementar o apoio aos requerentes de asilo em causa, matéria que se descreverá
com mais detalhe no capítulo seguinte dedicado à metodologia. Igualmente, com vista a
implementar este programa municipal, o Pelouro dos Direitos Sociais criaria uma taskforce com colaboradores do Município, tendo o projeto sido numa primeira fase apoiado
pelo gabinete do Vereador dos Direitos Sociais, e posteriormente criada formalmente uma
Equipa Municipal para o Apoio ao Acolhimento de Refugiados (EMAAR)13.
Com o objetivo de articular esta rede colaborativa de parceiros, seria ainda formada
a, já referida, Comissão de Acompanhamento ao Acolhimento de Refugiados em
Lisboa, integrando, para além da CML, a AML, a SCML, o CPR e a JRS, esta última em
representação, também, da PAR nesta Comissão. Serão pontos de contacto ou farão, ainda,
parte desta rede colaborativa de parceiros: o ACNUR; o Governo Português, através do GT
AEM (representado pela ANMP); a Rede Europeia de Cidades Interculturais do Conselho
da Europa (ICC-CoE); a Rede Portuguesa de Cidades Interculturais (RPCI); o Grupo de
Trabalho de Apoio aos Refugiados da AML; as Juntas de Freguesia; a Rede Social de
Lisboa; o CMIC; e a Comissão para os Refugiados da Rede DLBC Lisboa – Associação para
o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa, conforme se pode observar no
organograma funcional da rede que se construiu, com vista à implementação do PMAR
Lx (ver figura 2).
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Figura 2. Linhas programáticas do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na cidade de Lisboa (PMAR Lx)

Fonte: Câmara
Municipal
de Lisboa
(2015), Programa
Municipal
Acolhimento dede
Refugiados
na Cidade
de Lisboa de
(PMAR
Lx), Lisboa:
CML Lx), Lisboa: CML.
Fonte: Câmara Municipal
de Lisboa
(2015),
Programa
Municipal
de de
Acolhimento
Refugiados
na Cidade
Lisboa
(PMAR

Figura 2. Linhas programáticas do Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados na cidade de Lisboa (PMAR Lx)

4. Metodologia de conceção e implementação do PMAR Lx
4.1. Antecedentes e enquadramento nos instrumentos de planeamento municipais
“Tornar Lisboa uma cidade amigável, segura e inclusiva”, bem como “afirmar a identidade
de Lisboa num mundo globalizado” constituem desafios colocados na Carta Estratégica
de Lisboa 2010/2024, que viriam a ser plasmados tanto no Programa do Governo da
Cidade de Lisboa (2013-2017), no eixo “Lisboa Inclusiva”, no qual se estabelece como
objetivo tornar Lisboa numa “Cidade do Diálogo e da Interculturalidade”, assim como nos
próprios objetivos estratégicos do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa
(PDML)14, sendo o acolhimento de comunidades diversas, o reconhecimento da diferença
e a valorização dos que a procuram, um modo de enriquecer a experiência de vida de
todos/as, em que a cidade de Lisboa deve necessariamente investir.
Ao contrário do verificado no país e em menor grau na Área Metropolitana de Lisboa, a
população estrangeira residente no Município de Lisboa não registou uma diminuição nos
últimos 20 anos. Em 1991 representava menos de 2% (1,7%) da população residente, e em
2011 representava 6,3% do total da população da cidade. Na última década, este peso quase
que duplicou, e em 2013 corresponde a 46.426 residentes de nacionalidade estrangeira
(SEF, 2013). Atualmente, identificam-se mais de 100 nacionalidades em Lisboa, o que
reforça o cariz multicultural da cidade, com diferentes características e especificidades
culturais, que se pretendem em articulação de forma a promover o diálogo intercultural.
(Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa (PMIIL 2015-2017): 21, 22).
O Plano Municipal para a Integração de Imigrantes de Lisboa 2015-2017 (PMIIL), aprovado
em reunião de Câmara de 13 de julho de 201515, no seu diagnóstico, para além de uma
caracterização e reflexão acerca das especificidades da população estrangeira residente
em Lisboa, refere a condição de vulnerabilidade particular dos requerentes de asilo e
refugiados (ausência de rede social e redes familiares de apoio, trauma psicológico e
perseguição) e o risco de ficarem em situação irregular, na sequência de recusa de pedidos
de apoio à instalação. Salientando, igualmente, a vulnerabilidade no acesso à habitação
por parte dos requerentes de asilo, estrangeiros irregulares e estrangeiros sem abrigo,
bem como a ausência de respostas nas áreas de saúde mental e apoio psicológico, sendo
igualmente relevante o condicionamento/limitação no acesso aos serviços públicos
(saúde, educação, etc.), que se prende com competências linguísticas e culturais (quer da
parte de quem recorre, quer de quem acolhe).
Igualmente, o Plano de Desenvolvimento Social 2013-2015 (PDS), na sua Agenda
Estratégica, identificaria como um dos novos desafios a valorização da dimensão
multicultural que a Rede Social deve assumir numa cidade capital como Lisboa, verificandose como o PMAR Lx se encontra perfeitamente enquadrado nos vários instrumentos
de planeamento municipais existentes, encontrando-se a sua missão alinhada com os
documentos estratégicos do Município.
4.2. Trabalhos exploratórios e workshops preparatórios
Desta forma, após a aprovação das linhas programáticas do PMAR Lx, iniciar-se-iam uma
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série de trabalhos exploratórios, tais como a deslocação em visita de estudo, apoiada
pelo Conselho da Europa, por parte da EMAAR, a instalações e projetos de acolhimento
na Alemanha, tendo sido visitados entre os dias 21 e 24 de outubro, vários modelos de
centros de trânsito e estruturas de acolhimento relativas às várias áreas de intervenção
previamente identificadas pelo PMAR Lx.
Igualmente, entre os dias 28 e 31 de outubro, a EMAAR visitaria ainda outros projetos de
acolhimento na Suíça, assim como participaria na reunião da Rede Europeia de Cidades
Interculturais (ICC-CoE), organizada pelo Conselho da Europa, relativamente ao tema dos
refugiados, em Neuchâtel, e na qual apresentaria as linhas programáticas do PMAR Lx a
esta rede de municípios europeus.
Após esta série de trabalhos exploratórios, uma das prioridades seguintes foi assegurar
um espaço para implantar um centro de trânsito em Lisboa, tendo sido estabelecida
uma parceria com a Associação de Deficientes das Forças Armadas (ADFA) visando a
instalação provisória de um centro de acolhimento temporário em instalações desta
associação localizadas na antiga Escola Prática de Administração Militar, no Lumiar, que
começariam a ser intervencionadas pela Direção Municipal de Projetos e Obras da CML,
em dezembro desse mesmo ano.
Em paralelo, iniciar-se-iam uma série de sessões de trabalho com serviços municipais,
e com várias entidades e organizações da sociedade civil com o objetivo de programar
a operacionalização do PMAR Lx. No dia 12 de novembro de 2015, seria efetuada uma
reunião com Diretores Municipais e de Departamento da CML, no âmbito do PMAR Lx, com
vista ao levantamento de capacidades de resposta dos serviços municipais.
No dia 13 de novembro, decorreria uma reunião da Rede Portuguesa de Cidades
Interculturais (RPCI), em que também o tema da crise dos refugiados e o seu acolhimento
seria o cerne da discussão no âmbito desta rede de municípios portugueses, muitos dos
quais também estavam a preparar-se para o processo de acolhimento de refugiados
que se previa que começasse em breve. No dia 16 de novembro, teria lugar uma
sessão de trabalho, no âmbito do PMAR Lx, com entidades e organizações da sociedade
civil, com vista à manifestação do seu interesse na colaboração com este programa
municipal, com dinamização por mesas temáticas, preenchimento de questionários de
disponibilidades e apresentação de minutas de protocolo, com vista à operacionalização
do PMAR Lx.
Este último workshop, que decorreria nas instalações da Assembleia Municipal
de Lisboa, seria organizado em torno de quatro mesas temáticas: a Mesa 1, sobre
“habitação e saúde”, referente às áreas de intervenção 1 e 2 do PMAR Lx; a Mesa 2
sobre “educação, aprendizagem do português, formação, validação de competências”,
referente às áreas de intervenção 3, 4, 6 e 7; a Mesa 3 sobre “acesso à alimentação e
vestuário”, referente à área de intervenção 5; e a Mesa 4 sobre “acesso ao mercado de
trabalho, participação e vida em comunidade”, referente às áreas de intervenção 8 e 9
(ver figuras 3 e 4).
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Figura 3. Sessão com Parceiros: Número de entidades por área de intervenção
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Fonte: Câmara Municipal de Lisboa (2015), Programa Municipal de Acolhimento
de Refugiados na Cidade de Lisboa (PMAR Lx), Lisboa: CML.
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Participariam cerca de oitenta entidades nesta sessão de 16 de novembro, que analisariam
as linhas programáticas do PMAR Lx, e conforme a sua missão e atribuições manifestariam
o seu interesse e disponibilidade de colaboração nas várias áreas funcionais do programa.
A partir desta grelha de disponibilidades seriam analisados os recursos disponíveis e
estabelecidas as respetivas parcerias para as diferentes fases de acolhimento.
Concluído o processo de planeamento e programação do PMAR Lx, a 4 de dezembro de
2015, o Vereador dos Direitos Sociais da CML reuniria com o Diretor Nacional Adjunto do
SEF, com o objetivo de apresentar as linhas programáticas, os recursos disponíveis e o
nível de resposta deste programa municipal de acolhimento, tendo sido a CML convidada
para integrar o GT AEM, com vista a poder articular e trabalhar com maior proximidade
com os vários organismos da Administração Pública central responsáveis pelas diferentes
áreas de intervenção a nível nacional.
Ainda que apenas previsto para o início de 2016, por razões de emergência humanitária, o
processo de acolhimento de refugiados em Lisboa teria de ser iniciado antes do previsto,
logo em 17 de dezembro de 2015, com a chegada dos primeiros refugiados recolocados
a partir da Grécia, e precisamente através do recurso a instalações e recursos da rede
de parceiros do PMAR Lx, dado que o centro de trânsito se encontrava ainda em obras de
adaptação pelos serviços da CML, dando um início antecipado a este programa municipal,
e tendo sido, ainda, realizada a 18 de dezembro, uma última sessão de trabalho com
os parceiros do PMAR Lx, para articular aspetos operacionais da implementação deste
programa, tal como efetuada uma visita ao centro de trânsito ainda em preparação.
A 23 de dezembro, e portanto coincidente com o início do PMAR Lx, arrancaria uma
campanha de sensibilização pública que se encontrava já programada, denominada
“Lisboa: Cidade de Acolhimento”, que relembrava outros períodos da história nos quais
esta cidade tinha recebido refugiados, recordando que não era a primeira vez que Lisboa
tinha acolhido pessoas por motivos humanitários, e que, infeliz e provavelmente, esta não
seria a última vez, sendo seu dever histórico e cívico prestar este auxílio.
Primeira Fase – Acolhimento
Em 22 de fevereiro de 2016, seria inaugurado pela CML o Centro de Acolhimento
Temporário para Refugiados (CATR), como já referido, nas instalações da antiga Escola
Prática de Administração Militar, munido de capacidade máxima de alojamento temporário
para 24 pessoas, em camaratas ou quartos familiares.
O centro é composto por um piso térreo de serviços (portaria, atendimento, sala de
trabalho conjunto da CML e parceiros do PMAR Lx, gabinete de tradução e mediação
cultural Portugal e sala de formação), um primeiro piso de áreas comuns aos utentes
(sala de estar, espaço criança, biblioteca, cozinha, copa, refeitório, sala de convívio e
reuniões), um segundo piso de alojamento (duas camaratas e dois quartos familiares)
e um terceiro piso de serviços de apoio (sala de triagem médica e consulta psicossocial,
sala de triagem e distribuição de vestuário e bens doados, espaço de culto, instalações de
quarentena e arrecadação).
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Mediação Intercultural

As obras no edifício tiveram o apoio da Junta de Freguesia do Lumiar na reabilitação do
jardim e espaços exteriores do edifício, do Grupo IKEA que ajudou a mobilar os quartos
e espaço de crianças deste centro e dos Serviços Sociais da Universidade de Lisboa que
cederam o mobiliário excedentário das suas cantinas para poder mobilar também os
outros espaços deste centro de acolhimento. Seria ainda preparada uma campanha de
recolha de bens para entregar aos refugiados a serem recolocados em Lisboa, lançada
pelo PMAR Lx, que decorreria de 1 de março a 1 de abril de 2016, com o objetivo de
angariar diversos tipos de bens de primeira necessidade, a serem entregues em dez dos
Quartéis do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa existentes na cidade e que
teve uma enorme aderência por parte da população lisboeta, tendo-se recolhido mais de
300 sacos e 120 caixotes de bens doados.
Apenas alguns dias depois da inauguração do CATR, teria lugar, no dia 29 de fevereiro, a
chegada dos primeiros refugiados recolocados a partir da Grécia, os primeiros a serem
acolhidos no centro de triagem e alojamento temporário.
Em traços largos e olhando para os principais números do PMAR Lx, desde fevereiro
de 2016 até janeiro de 2017, que consiste no período analisado por este artigo, seriam
acolhidas 63 pessoas no CATR, 53 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, sendo 31
nacionais da Eritreia, 24 nacionais da Síria, 6 nacionais do Iraque e 2 apátridas (Palestina).
Neste período, de entre estas pessoas, trinta e cinco teriam já transitado para habitações
autónomas, encontrando-se, à altura, onze pessoas alojadas temporariamente no CATR.
Toda esta operação viria a ser financiada, por um lado, pelo Fundo de Apoio ao Refugiados
(C5.P001.07) previsto no Orçamento da CML, e por outro a partir dos apoios financeiros
previstos nos artigos 10º da Decisão (UE) 2015/1523, 14 Setembro16 e Decisão (UE)
2015/1601, 22 Setembro17, bem como no artigo 18º do Regulamento (UE) nº 516/201418,
que visam cobrir os 18 meses de acolhimento e integração inicial dos cidadãos refugiados
recolocados, a saber, num montante de 6.000 € por cada pessoa recolocada e de 4.000 €
quando se tratem de menores. Sendo que, deste montante, conforme definido pelo GT AEM,
parte deve ser fornecida mensalmente sob a forma de pocket money, restando, porém,
quantias relativamente diminutas para os restantes mecanismos de ajuda19; tornandose evidente que o apoio fornecido pela União Europeia era claramente insuficiente para
cobrir as diversas áreas de atuação do programa, sendo por isso complementado pelo
fundo municipal referido.
Como referido anteriormente, o acolhimento no espaço do CATR acontece na 1ª fase do
programa, e decorre durante um período de cerca de um mês. No CATR encontra-se
sediada uma equipa mista composta por técnicos da CML, do Serviço Jesuíta aos Refugidos
(JRS) e da Associação de Refugiados em Portugal (ARP), responsáveis respetivamente
pela gestão do programa municipal, pelo funcionamento do centro de acolhimento e
pela tradução e mediação cultural. O processo individual de cada requerente de asilo
começa no dia de chegada a Portugal, no qual é recebido pelas equipas técnicas das
várias entidades que colaboram no CATR que se deslocam ao aeroporto de Lisboa,
acompanhadas de intérprete, saindo do aeroporto já na posse de declaração comprovativa
de Pedido de Proteção Internacional20. À chegada ao CATR é efetuada uma apresentação
do centro e das condições do programa de acolhimento da CML e são distribuídos kits de
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higiene, roupa e de aprendizagem de português, assim como o Welcome Kit produzido
pelo ACM (http://www.acm.gov.pt/kitrefugiados), e ainda vários documentos de suporte
na língua de origem (contactos e informação importante, regras do CATR e funcionamento
do programa de acolhimento).
É igualmente feita, no próprio dia da chegada, uma triagem médica pelos Médicos do
Mundo (MdM), também parceiro do PMAR Lx, que efetuam uma avaliação médica dos
requerentes de asilo numa sala preparada e destinada para o efeito no CATR. A necessidade
de uma triagem médica inicial foi identificada desde início como uma prioridade, até por
se ter verificado que os utentes vinham muitas vezes em estado de saúde debilitado,
sem qualquer rastreio de saúde realizado, por vezes com doenças infetocontagiosas
(como escabiose, varicela ou outros), e sem qualquer registo de acompanhamento
médico no país de origem, tendo sido imprescindível garantir esta resposta de saúde
extraordinária com vista a triar casos de saúde urgentes ou com situações de saúde
particulares a serem sinalizadas junto do Serviço Nacional de Saúde21. São igualmente
identificados pela equipa técnica casos que requeiram avaliação ou acompanhamento
psiquiátrico, essencialmente devido a situações de violência ou trauma de guerra, que
são encaminhados para consulta de especialidade de psiquiatria junto dos parceiros do
PMAR Lx, assim como de dependência e comportamentos aditivos, encaminhados para
resposta especializada de acompanhamento e tratamento junto da Unidade de Alcoologia
do Hospital Júlio de Matos e da Unidade de Etilo-Risco do Serviço de Psiquiatria do
Hospital de Santa Maria. A inscrição e o encaminhamento para o Serviço Nacional
de Saúde, assim como a integração no Plano Nacional de Vacinação e no rastreio da
tuberculose, são também garantidos durante este primeiro mês, existindo um grupo de
trabalho permanente formado pela CML, os quatros Agrupamentos de Centros de Saúde
(ACES) integrados no concelho de Lisboa, o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), o
Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração Regional de Saúde (ARS LVT), os
MdM e o Centro de Saúde do Lumiar (CS Lumiar).
Igualmente, durante a primeira semana após a chegada ao CATR, a equipa técnica reúne
com cada residente para realização de uma entrevista inicial e respetivo diagnóstico
psicossocial, servindo este momento para conhecer o percurso e a história de vida de cada
pessoa, avaliar o seu estado físico e mental, listar as suas preocupações e necessidades
prementes, servindo simultaneamente de base para a criação de uma relação de confiança
e para planear o acompanhamento de cada indivíduo.
Durante o período de estadia no CATR é disponibilizado o acesso a diversas atividades
promovidas pelos diversos parceiros do PMAR Lx, assim como pelos diferentes serviços
e equipamentos culturais e desportivos da CML, tal como aulas de português (quatro
dias por semana), orientação cultural, atividades lúdicas, desportivas e culturais várias,
passeios e visitas organizadas a monumentos, museus, teatros ou salas de espetáculo
em Lisboa, entre outras iniciativas.
Em termos de encaminhamento e integração na sociedade de acolhimento, é igualmente
aproveitado este primeiro mês para efetuar a inscrição dos utentes no Sistema
Nacional de Saúde e junto da Autoridade Tributária, com vista à obtenção de Número de
Identificação da Segurança Social (NISS) e Número de Identificação Fiscal (NIF), assim
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como junto do SEF, com o objetivo da emissão da Autorização de Residência Provisória
(ARP)22 ou solicitação de procedimento de reagrupamento familiar para requerentes que
manifestem ter família no país de origem ou nos países vizinhos que queiram trazer para
junto de si, e ainda junto de alguns serviços e entidades, como por exemplo a abertura de
uma conta bancária e obtenção de cartão multibanco, via protocolo estabelecido com a
Caixa Geral de Depósitos (CGD), ou do Passe Navegante Urbano para os Transportes de
Lisboa (Carris, Metro e CP).
Uma outra preocupação deste programa municipal, consiste no apoio ao acesso ao
mercado de trabalho, procurando-se também nesta primeira fase perceber o perfil
vocacional dos utentes, dar a conhecer o panorama do mercado de trabalho em Portugal
e iniciar a procura ativa de emprego, sendo os requerentes de asilo encaminhados para
os gabinetes de emprego dos vários parceiros do PMAR Lx, com vista à definição de
perfil e construção de curriculum vitae. Igualmente, o reconhecimento e a validação
de competências já adquiridas no país de origem ou o prosseguimento de estudos
constituem-se como áreas de intervenção prioritárias desde a 1ª fase, ainda que apenas
previstas para uma 2ª fase do PMAR Lx, que se descreverão em seguida.
Segunda Fase – Acompanhamento
A segunda fase do PMAR Lx foca-se na prestação de auxílio e acompanhamento dos
requerentes de asilo no seu processo de integração na sociedade portuguesa e na
cidade de Lisboa, num conjunto alargado de áreas de intervenção (habitação, saúde,
educação, aprendizagem do português, alimentação e vestuário, formação, validação
de competências e acesso ao mercado de trabalho), sendo que para cada uma destas
áreas o PMAR Lx estruturaria vários subprogramas específicos suportados pelo trabalho
conjunto da sua rede de parceiros locais, dos quais destacaríamos os seguintes exemplos.
Na área da habitação criar-se-ia uma Resposta de Acompanhamento em Habitação
Autónoma Temporária (RAHAT), em conjunto com a associação Crescer na Maior (CnM),
que garantiria o acesso a uma habitação completamente equipada e com as despesas de
consumos domésticos asseguradas, bem como disponibilizaria um conjunto diversificado
de serviços de suporte no contexto habitacional e de ligação com outros recursos da
comunidade. A RAHAT teria assim o objetivo de gerir a distribuição e permanência
dos refugiados pertencentes a este programa municipal em diversos apartamentos
partilhados, localizados em vários pontos da cidade de Lisboa, sendo os requerentes
de asilo selecionados através de um processo de matching durante a sua permanência
no CATR, e ficando a CnM responsável pelo acompanhamento individualizado de cada
refugiado até à sua autonomização.
Por outro lado, na área da aprendizagem da língua, apostar-se-ia na implementação
de programa integrado de Aprendizagem do Português que pretendia estabelecer a
continuidade com o módulo de introdução à língua, de cerca de um mês, ministrado no
CATR, organizada de três fases: uma primeira, em parceria com o Sindicato de Professores
da Grande Lisboa (SPGL), iniciada em maio de 2016, que disponibilizaria uma bolsa de
professores voluntários de português e inglês para ministrar um esquema formativo
que daria continuidade ao programa iniciado pela JRS no CATR, com vista a atingir o
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equivalente ao nível A1 do Quadro Europeu Comum de Referência; uma segunda, em
parceria com a E-Via e integrada no “Projeto Bazaar”, iniciada em junho de 2016, que
através de aprendizagem em contexto de educação não-formal, inserida em situações do
quotidiano (com aulas ministradas em praças públicas, pontos de encontro, mercados,
bibliotecas ou outros espaços), procura consolidar as competências linguísticas no
nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência; e uma terceira, em parceria com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), iniciada em dezembro de 2016, já
em contexto de educação formal, com turmas constituídas por cerca de 20 formandos
requerentes de asilo, e com atribuição de certificado com o nível B2 do Quadro Europeu
Comum de Referência.
Já na área da educação e validação de competências, iniciar-se-ia também uma parceria
com o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e particularmente com o CRIA – Centro
em Rede de Investigação em Antropologia, que promoveria o curso universitário de
orientação cultural Living in a Different Culture, que principiaria em janeiro de 2017,
destinado a refugiados que pretendam obter conhecimentos específicos sobre a sociedade
e cultura portuguesa, através da frequência de um conjunto de unidades curriculares
ministradas por esta instituição universitária, resultante de um protocolo assinado em
novembro de 2016, entre o Vereador dos Direitos Sociais e o Reitor do ISCTE-IUL. Sendo
que, em protocolo adicional assinado na mesma data, prevê-se ainda a criação de um
programa de integração de refugiados no Sistema de Ensino Superior português, com
o objetivo de assegurar o reconhecimento de competências para estudantes refugiados
indocumentados, o reconhecimento de equivalências para estudantes documentados,
cursos de língua portuguesa para integração de estudantes estrangeiros, transição da
situação de estudante refugiado para o estatuto de estudante internacional e inserção no
sistema de apoio social a estudantes do Ensino Superior (Serviços de Ação Social – SAS).
Relativamente à 3ª fase deste programa municipal, prevê-se que, esta, apenas tenha lugar
dezoito meses após o início do mesmo, ou seja, a partir de junho de 2017, sendo que
com esta se pretende essencialmente garantir e consolidar o acesso dos requerentes de
asilo às várias áreas de intervenção previstas, particularmente, no apoio: ao acesso ao
mercado livre e social da habitação; à integração nos agrupamentos de centros de saúde; à
integração no sistema de ensino público obrigatório e apoio no acesso ao ensino superior;
no acesso a esquemas formais de aprendizagem e aperfeiçoamento do português; à
criação de um espaço/linha de apoio a alimentação e vestuário; no acesso a modelos
de formação generalista; na frequência ou equivalência à frequência de competências e
habilitações literárias e profissionais; ou ainda na procura ativa de emprego e acesso ao
mercado de trabalho.
5. Boas práticas, principais desafios e cenários futuros
Para finalizar, gostaríamos de nos focar no que consideraríamos ser algumas das boas
práticas deste programa municipal, até porque o facto de não estarem ainda concluídas
todas as suas fases impede-nos de tirar conclusões sobre o nível de execução do mesmo.
De entre as atividades atrás listadas, destacam-se, assim, alguns fatores que se julgam ter
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sido decisivos para o sucesso da execução do PMAR Lx, salientando-se, nomeadamente,
a escolha do modelo de estabelecimento de parcerias setoriais com a rede de parceiros
locais disponíveis, na resposta às várias fases e áreas de intervenção deste programa de
acolhimento. Um outro aspeto fulcral seria o envolvimento da Associação de Refugiados
em Portugal (ARP), tanto na fase de planeamento como de execução do programa, tendo
sido claramente uma mais-valia a integração física da sua sede no espaço deste centro
de acolhimento, permitindo estabelecer um mecanismo rápido de resposta na área da
tradução e mediação cultural. Particularmente eficaz seria também o estabelecimento de
parcerias e de mecanismos de coordenação na área da saúde, nomeadamente através
da criação de um grupo de trabalho permanente no âmbito do PMAR Lx, permitindo
sinalizar e referenciar com prontidão os utentes do CATR para as diferentes respostas
especializadas de acompanhamento e tratamento do Serviço Nacional de Saúde.
Outras áreas de referência seriam, sem dúvida, a implementação de um programa
integrado de Aprendizagem do Português, dado que o domínio da língua portuguesa
não só permite a comunicação com o outro, mas também uma melhor interação com
a sociedade de acolhimento, revelando-se fundamental para uma plena integração na
sociedade portuguesa, incluindo no mercado de trabalho. Assim como a implementação
de uma Resposta de Acompanhamento em Habitação Autónoma Temporária (RAHAT), que
viria a ser uma ferramenta essencial no desenvolvimento da autonomia e construção de
um novo percurso de vida dos utentes deste programa municipal.
Naturalmente, a nossa análise não estaria completa se não identificássemos também o
que ainda constituem os principais desafios deste programa de acolhimento, sendo que
a maior dificuldade em termos de receção inicial dos requerentes de asilo é, sem dúvida,
a gestão das suas próprias expectativas, o que não é particularmente favorecido pela
informação deficiente que os mesmos detêm sobre o programa de recolocação português,
prestada nos hotspots de origem, em Itália e na Grécia, tal como pela pouca informação
facultada previamente pelo European Asylum Support Office (EASO) sobre os requerentes
em si, anteriormente à sua chegada a Portugal, não permitindo preparar antecipadamente
a sua receção.
Do ponto de vista dos requerentes de asilo, as duas principais preocupações demonstradas
são, sem dúvida, a dificuldade de subsistência a partir do montante de pocket money
atribuído pela União Europeia, assim como o próprio acesso ao mercado de trabalho
português, sendo que esta é uma área de intervenção fundamental para uma integração
bem-sucedida, pelo que o aconselhamento para o emprego e formação profissional
constituem, indubitavelmente, componentes fundamentais de todo o processo de
integração de requerentes recolocados, que deve, na medida do possível, ser reforçado
em políticas migratórias futuras aos níveis europeu e nacional.
Por fim, uma das questões mais complexas, e talvez a mais mediatizada, é a problemática
dos abandonos do país, ou movimentos secundários, que decorrem do conflito entre
as aspirações dos refugiados, de se estabelecerem em determinados países da UE a
quem dirigem o seu pedido de asilo – seja por razões de lá estarem já previamente
estabelecidas a sua rede familiar ou a sua comunidade – e a proposta de recolocação
num determinado Estado-Membro, responsável pela apreciação do seu pedido de asilo,
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no qual o requerente deve permanecer e ao qual deve regressar em caso de movimentos
secundários. Isto significa que uma pessoa, depois de ter sido recolocada, a partir de Itália
ou da Grécia para outro Estado-Membro da UE, e de lhe ser concedido o direito de asilo
nesse país, apenas tem o direito legal de estada nesse mesmo país. Por conseguinte, caso
se desloque para outro Estado-Membro, a Convenção de Dublin23 requer o seu regresso
ao país de acolhimento, sendo essa pessoa detida e transferida para o mesmo, de acordo
com as regras deste regulamento europeu24.
Igualmente, tal como é do conhecimento público, nem o processo de recolocação de
refugiados na Europa está a decorrer no ritmo inicialmente desejado, tendo sido apenas
recolocados até à data cerca de 18.400 refugiados dos 160.000 inicialmente previstos até
ao final de 2017, nem se conseguiram travar as mortes no Mediterrâneo relacionadas
com estes processos migratórios, tendo, em 2016, mais de 5.000 pessoas perdido a vida
ao tentar fazer a viagem entre o Norte de África, a Turquia ou o Médio Oriente e a Europa.
Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), em 10 de Maio de 2017, o
programa de recolocação da União Europeia (UE) contabilizaria apenas 18.402 pessoas
recolocadas em 24 países – 12.691 da Grécia e 5.711 de Itália, sendo que Portugal, de entre
estes, tinha já recebido 1.302 refugiados – 1.003 da Grécia e 299 de Itália, encontrandose atualmente em 5º lugar no ranking europeu de processos de recolocações de
refugiados. De notar, igualmente, que o PMAR Lx, à mesma data, teria já recebido 118
requerentes de asilo, tendo a cidade de Lisboa, através deste programa municipal,
acolhido mais refugiados do que alguns países europeus – como a Bulgária, a Croácia, o
Chipre, a República Checa, a Noruega, a Eslováquia ou a Suécia, o que revela um retrato
bem significativo do atraso e da falta de envolvimento de alguns Estados-Membros no
programa de recolocação da UE, não sendo o esforço português acompanhado de forma
generalizada por outros países europeus, o que se traduz num panorama que, por razões
humanitárias, necessita certamente de mudar, e muito, num futuro próximo.
Notas
Só em 2015, por exemplo, entrariam na União Europeia, através da Grécia e da Itália, cerca de 880.000 pessoas.
No total, a UE afetou mais de 10 mil milhões de euros do seu orçamento para fazer face à crise dos refugiados em
2015 e 2016. Entre outras iniciativas, a UE encontra-se a financiar projetos para dar resposta às necessidades humanitárias mais urgentes dos 50.000 refugiados e migrantes acolhidos na Grécia desde maio de 2016. Além disso, a
UE presta ajuda humanitária aos refugiados e migrantes em países fora da UE, como a Turquia, o Líbano, a Jordânia
e o Iraque. A Turquia acolhe, de longe, o maior número de refugiados – cerca de 3 milhões de pessoas no total, 2,5
milhões dos quais são sírios. Para apoiar os refugiados na Turquia, a UE e os seus Estados Membros consagraram
6 mil milhões de euros através de um mecanismo específico, entre 2016 e 2018.
3
COM(2015) 240 final (mais informação aqui).
4
A saber, a “Agenda Europeia para as Migrações” (AEM) proporia mais especificamente, entre outras medidas, “ativar o sistema de emergência previsto no artigo 78, nº 3, do Tratado a fim de assegurar uma melhor distribuição dos
requerentes de asilo por toda a Europa”, criando assim o atual programa de recolocação da União Europeia (UE).
5
Em concreto, para resolver a crise migratória de uma forma abrangente e manifestar solidariedade aos países
terceiros afetados, a Comissão recomendou um regime de reinstalação da UE para 20.000 pessoas necessitadas de
proteção internacional. Em julho de 2015, os Estados-Membros, juntamente com os Estados associados ao Regulamento de Dublin, acordaram na reinstalação ao longo de dois anos de 22.504 pessoas necessitadas de proteção
internacional provenientes do Médio Oriente, do Corno de África e do Norte de África.
6
“Solidariedade Europeia: Sistema de recolocação de refugiados” (mais informação http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2 eu solidarity a refugee
relocation system pt.pdf).
7
Decisão (UE) 2015/1523 do Conselho, de 14 de setembro de 2015, que estabelece medidas provisórias a favor da
1
2
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Itália e da Grécia no domínio da proteção internacional, e Decisão (UE) 2015/1601 do Conselho, de 22 de setembro
de 2015, que estabelece medidas provisórias no domínio da proteção internacional a favor da Itália e da Grécia.
8
De referir que ao abrigo do regime de recolocação, Itália e Grécia recebem financiamento através dos seus programas nacionais do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) (montante fixo suplementar de 500 EUR por
pessoa recolocada) para apoiar os seus esforços na recolocação. Está, igualmente, prevista assistência financeira
aos Estados-Membros de recolocação, que receberão um montante fixo de 6.000 EUR por pessoa recolocada ao
abrigo dos respetivos programas nacionais do FAMI, tendo sido reservado o montante de 1.040 milhões de EUR para
a recolocação das 160.000 pessoas referidas.
9
De referir que o número de 4.574 refugiados resulta da soma de duas manifestações de disponibilidade distintas
por parte de Portugal junto da União Europeia, dado que a Comissão Europeia declarou em setembro de 2015 que
nos planos de relocalização de 120 mil refugiados, não estavam incluídos 40 mil instalados em centros na Grécia e
Itália. Assim, no caso português, é necessário somar aos 3.074 refugiados que constam desta quota, mais 1.500 que
o executivo comunitário já tinha proposto que viessem em maio de 2015.
10
O Grupo de Trabalho da Agenda Europeia para as Migrações (GT AEM) tem como missão aferir a capacidade
instalada e preparar um Plano de Ação Nacional, bem como de efetivar respostas de acolhimento e integração em
matéria de recolocações. O GT AEM tem natureza pluridisciplinar e nele participam representantes de organismos
públicos de diversas áreas tais como a Direção-Geral dos Assuntos Europeus (DGAE-MNE), Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF), Instituto da Segurança Social (ISS), Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Direção-Geral da Saúde (DGS), Direção-Geral da Educação (DGE), Alto Comissariado para as Migrações (ACM), bem
como das autarquias locais (ANMP) e organizações não-governamentais, designadamente o Conselho Português
para os Refugiados (CPR), a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), a União
das Misericórdias Portuguesas (UMP), a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e a União
das Mutualidades (UM). O GT AEM é coordenado politicamente pelo Ministro Adjunto, de acordo com a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 5/2016 e, ao nível técnico, pelo SEF.
11
O Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania (CMIC) consiste numa estrutura consultiva do Município de Lisboa que tem por objetivo garantir a participação e colaboração dos imigrantes, da comunidade cigana
e de outros/as cidadãos e cidadãs com identidades culturais diversas, através das suas associações, nas políticas
que se lhes dirigem.
12
A Rede Social de Lisboa foi criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 197/97, publicada em Diário da
República de 11 de novembro, e é regulada pelo Despacho Normativo 8/2002 do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, publicado em 12 de fevereiro no Diário da República nº 36, I série B.
13
A Equipa Municipal para o Apoio ao Acolhimento de Refugiados (EMAAR) seria criada através do Despacho nº
19/P/2016, publicado no Boletim Municipal nº 1149, de 25 de fevereiro de 2016, posteriormente revisto pelo Despacho n.º 3/P/2017 (Reestruturação da Equipa Municipal para Apoio ao Acolhimento de Refugiados na Cidade de
Lisboa - EMAAR), publicado no Boletim Municipal nº 1199, de 9 de fevereiro de 2017.
14
Publicado no Diário da República, 2.ª série - N.º168 de 30 de agosto de 2012 (Aviso 11622/2012, de 30 de agosto),
tendo entrado em vigor no dia 31 de agosto de 2012.
15
Proposta n.º 474/2015.
16
Mais informação http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=PT
17
Mais informação http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=PT
18
Mais informação http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0516&from=PT
19
Segundo o “Manual de procedimentos para as entidades de acolhimento”, produzido pelo GT AEM, em agosto de
2016: “As condições materiais de acolhimento pressupõem: o alojamento, alimentação e bolsa individual mensal
para as despesas não remetidas anteriormente. Assim, e por forma a harmonizar os apoios a conceder aos requerentes e beneficiários de proteção internacional recolocados em situação de carência económica, deverão ser observados os seguintes critérios: a) Apoio para alojamento em espécie; b) Alimentação em espécie (caso se opte por
essa modalidade); c) Prestação pecuniária inicial, com carácter mensal, atribuída por um período de dezoito meses,
para despesas não referidas em a) e b), no valor de 150€ para o primeiro adulto e de 75 euros por menor. No caso de
agregados familiares, o valor a conceder ao segundo ou restantes adultos do agregado será de 107,50 Euros. Importa esclarecer que, nos casos em que o beneficiário da prestação pecuniária inicial mantenha uma relação laboral
dentro do período acordado para a integração, e quando tiver como retribuição base um valor igual ou superior ao
Rendimento Mínimo Mensal Garantido (RMMG), atualmente indexado em 530€, o pagamento do valor da prestação
pecuniária inicial deverá cessar e reverter a favor de uma bolsa, a ser criada pela Entidade Acolhedora, que a utilizará em benefício do processo de integração do beneficiário. Caso a retribuição base do beneficiário seja inferior
ao RMMG deverá manter-se o pagamento mensal e integral do montante da prestação pecuniária inicial. Importa
acautelar que, caso a relação laboral termine, ainda dentro do período designado para o processo de integração,
o pagamento da prestação pecuniária inicial ao beneficiário deve ser reativado.” (pp. 16-17). E, por conseguinte,
restando das bolsas mensais de 333,33€ por adulto e 222,22 por menor, respetivamente, apenas 183,33€, 225,83€ ou
147,22€ por mês, conforme forem o primeiro adulto, o segundo ou restante adulto, ou o menor a cargo de um destes.
20
Segundo o “Manual de procedimentos para as entidades de acolhimento”, produzido pelo GT AEM, em Agosto de
2016: “Assim que o refugiado recolocado entra em Portugal (ainda no aeroporto) é-lhe emitida, pelo SEF, uma declaração comprovativa de pedido de proteção internacional atestando que o mesmo está autorizado a permanecer
em território nacional (enquanto o pedido estiver pendente). É-lhes igualmente dados a conhecer os seus direitos
e deveres numa língua que compreenda. No final do procedimento, é-lhes emitida uma Declaração comprovativa
do pedido de proteção internacional, válida por 45 dias, renovável, que lhe permitirá fazer a Inscrição provisória no
Centro de Saúde válida por 45 dias e isenção de taxas moderadoras e permitirá que os lhos menores e menores não
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acompanhados tenham acesso ao sistema de ensino. No prazo de uma a duas semanas o SEF, através do Gabinete
de Asilo e Refugiados ou das suas Direções ou Delegações Regionais (quando aplicável), convoca o requerente notificando-o da decisão de admissibilidade (ou inadmissibilidade) do pedido de proteção internacional e recolha dos
elementos necessários para emissão da autorização de residência provisória” (pp. 5, 6).
21
De acordo com a Constituição Portuguesa, todos os cidadãos, incluindo os de nacionalidade estrangeira, têm direito à proteção da saúde, sendo o acesso aos seus cuidados um fator determinante na integração dos mesmos. De
acordo com o Despacho no 25360/2001, qualquer migrante que se encontre em Portugal, e que necessite de cuidados de saúde, tem o direito a ser assistido num Centro de Saúde ou num Hospital, independentemente da sua nacionalidade, da falta de meios económicos, legalização ou outra situação irregular. Por sua vez, a alínea n) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro, garante aos refugiados a isenção das taxas moderadoras
e o artigo 52.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de junho, a assistência médica no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
22
Segundo o “Manual de procedimentos para as entidades de acolhimento”, produzido pelo GT AEM, em agosto de
2016: “A partir do momento da concessão de Autorização de Residência Provisória, válida por 6 meses e renovável
por igual período até à decisão final, os requerentes passam, também, a ter acesso ao mercado de trabalho, à formação profissional, à inscrição na Administração Tributária e à inscrição na Segurança Social. Logo que lhe tenha
sido atribuído um estatuto definitivo de refugiado (válido por 5 anos) ou de proteção subsidiária (válido por 3 anos),
poderá o beneficiário exercer, caso preencha as demais condições para o efeito, o seu direito ao reagrupamento
familiar” (pp. 6).
23
Também conhecida como “Convenção sobre a determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-membro das Comunidades Europeias”, foi assinada em Dublin, na Irlanda,
em 15 de junho de 1990, e entrou em vigor a 1 de setembro de 1997 para os doze primeiros Estados signatários
(Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e
Reino Unido), em 1 de outubro de 1997, foi assinado pela Áustria e Suécia, e em 1 de janeiro de 1998, pela Finlândia. Recentemente, foi estendido para alguns países fora da União Europeia. A Suíça tornou-se um signatário da
Convenção a 5 de junho de 2005 (mais informação http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)&from=PT).
24
Segundo a Convenção de Dublin, nenhuma pessoa deverá ser recolocada a partir dos Estados-Membros da primeira linha, Grécia e Itália, sem que antes lhe sejam recolhidas as suas impressões digitais, o que significa que se
pode verificar rapidamente qual o seu país de residência legal. O facto de uma pessoa recolocada só ter os direitos
associados à proteção internacional no Estado‑Membro de recolocação constitui também um desincentivo aos movimentos secundários. A Comissão Europeia recomendou igualmente aos Estados-Membros que ponderem a imposição de obrigações de prestação de informações às pessoas recolocadas que pedem asilo e de apenas fornecer
condições materiais de acolhimento (alimentação, alojamento e vestuário, exclusivamente em espécie), evitando o
mais possível a atribuição de apoios em numerário, com vista a evitar os movimentos secundários.
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IV. MEDIAÇÃO INTERCULTURAL NA SAÚDE

n Estratégias para a promoção de competências

culturais nos estudantes de enfermagem com famílias
imigrantes
Strategies for the promotion of cultural skills
in nursing students with immigrant families
Alcinda Reis* e Ana Spínola**

Resumo

Os cuidados prestados a pessoas/famílias imigrantes representam
muitas vezes dificuldades pelos profissionais na promoção da saúde, quer na comunidade quer nas organizações prestadoras de cuidados. O relato desta preocupação pelos enfermeiros está na base
de estratégias pedagógicas adotadas ao nível da formação em Enfermagem. Reflete-se o desenvolvimento de competências culturais
nos estudantes da licenciatura, a partir da análise de narrativas de
situações reais da prática clínica de enfermeiros, mobilizadas como
estímulo. Emergem aprendizagens para os estudantes, associadas
à clarificação de valores, costumes, crenças e práticas de saúde de
pessoas/famílias imigrantes mas também dos seus próprios, que
identificam como transponíveis para o contexto clínico.

Palavras-chave

Famílias imigrantes, competência cultural, estudantes de enfermagem.

Abstract

The care provided to immigrants /immigrant families often poses
difficulties to professionals in promoting healthcare in the community or in the organizations providing such care. Concern shown by
nurses is the basis of pedagogical strategies adopted at the first level of training in nursing. We reflect upon the development of cultural competencies in students, from the analysis of narratives of real
situations from nurses’ clinical practice, mobilized as a stimulus.
Students get to learn not only immigrant families’ values, customs,
beliefs and practices of health, but also their own, which are then
transferable to a clinical context.
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n Estratégias para a promoção de competências culturais

nos estudantes de enfermagem com famílias imigrantes
Alcinda Reis e Ana Spínola

Introdução
Este artigo aborda o desenvolvimento de uma estratégia pedagógica em contexto de
formação da licenciatura em enfermagem desenvolvida pós mobilização de evidências
de um estudo no âmbito das competências culturais nos enfermeiros. Nesta sequência
reflete-se a construção de competências culturais nos estudantes do primeiro ciclo,
partindo de situações estímulo em sala de aula – narrativas de enfermeiros.
Diferentes autores associam os cuidados de saúde no geral e de enfermagem em particular,
a pessoas/famílias imigrantes, com o acréscimo de dificuldades no contexto clínico para
quem cuida e quem é cuidado. Na problematização do que está na base do desenvolvimento
das competências culturais coloca-se a questão de como é que os enfermeiros poderão
cuidar das pessoas de forma centralizada, quando as suas crenças, práticas e valores
estão frequentemente em dissonância com as orientações que enquadram os cuidados
de saúde nas diferentes organizações onde eles são prestados (Durieux-Paillard, 2011;
Ingleby, 2011; Reis, 2015); contudo a ênfase atribuída hoje à necessidade de que os
enfermeiros desenvolvam as suas competências culturais é incontornável (Machado
et al., 2010). Referindo-se ao contexto clínico, Abreu (2011) salienta a este propósito a
importância da colheita de um conjunto de dados para avaliação inicial das pessoas e
famílias imigrantes, tais como: informação genérica, cultura e doença, representações
face ao problema de saúde atual, integração cultural e linguagem e comunicação. A
este tipo de dados acresce-se no estudo de Reis (2015), a necessidade de identificação
das questões de género nas famílias cuidadas, a caracterização do controle social
familiar destas pessoas, a identificação de referências culturais e a reflexão dos riscos
da mobilização de familiares como intérpretes na prática clínica, estes últimos também
identificados por autores no contexto internacional (Vega, 2010; Ingleby, 2011; DurieuxPaillard, 2011). No enquadramento desta reflexão, clarifica-se a alusão a imigrantes
– foco de atenção nos cuidados de saúde – como aquelas pessoas que podem ou não
possuir título de residência no país de acolhimento (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
2012), sendo que na situação destas últimas se podem ainda distinguir as pessoas que
se encontram indocumentadas e as que aguardam o seu estatuto legal de residência
(Degazon, 2011).
A propósito do planeamento e execução dos cuidados de saúde a pessoas/famílias
imigrantes, Campinha-Bacote (2011), enfatiza a importância da valorização da equidade
pelos enfermeiros culturalmente competentes. Reis (2015) salienta a importância do
desenvolvimento da consciência cultural como dimensão integrante das competências
culturais em enfermeiros e estudantes no contexto de formação. Diferentes autores
referem-se à importância da consideração de diferentes crenças e valores entre quem
cuida e quem é cuidado, para uma negociação efetiva da adesão aos cuidados propostos
em contexto clínico, particularmente a pessoas/famílias imigrantes.
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É nesta perspetiva que urge a necessidade de reorientação das estratégias pedagógicas
com estudantes de enfermagem do primeiro ciclo, em ensino teórico e clínico, como
promotoras da capacidade reflexiva e analítica dos estudantes (Madeira, 2015), e portanto
das competências culturais nos estudantes do 1º ciclo – pelo desenvolvimento de uma
estrutura cognitiva – estruturada pelas experiências na prática clínica (Costa, 2008).
Metodologia
A investigação prévia à mobilização do estudo de caso desenvolvido em contexto de
formação teve uma orientação qualitativa e etnográfica, procurando-se a reconstituição
dos significados das competências culturais nos enfermeiros (Flick, 2005; Streubert e
Carpenter, 2013); participaram no estudo cinquenta e dois participantes voluntários –
imigrantes, enfermeiros, um mediador intercultural e um médico.
Visando a mobilização das evidências produzidas, desenvolveu-se um estudo de casoanálise (Stake2012) com estudantes do curso de licenciatura em enfermagem, em
contexto de sala de aula, partindo de narrativas de situações reais de cuidados a pessoas/
famílias imigrantes, vivenciadas por enfermeiros. Valorizou-se a criação de cenários de
aprendizagem como estratégia educativa e promotora de competências nos estudantes,
pelo confronto e transposição para o contexto clínico que proporciona (Amendoeira et
al., 2014). A análise compreensiva do processo de cuidados desenvolvido pelo estudante,
perspetivando a sua interação nos diferentes contextos (Stake, 2012) e nas especificidades
culturais nas pessoas/famílias imigrantes, permitiu assumir esta estratégia como central
para o desenvolvimento das suas competências.
Resultados
A mobilização das evidências da investigação anteriormente desenvolvida, permitiram o
desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem – estudantes e professores
foram identificando aquisições, nas diferentes etapas do processo do estudo de casoanálise, essencialmente ao nível de duas áreas: a) a da importância de uma colheita
de dados culturalmente adequada, b) a da sensibilização para a necessidade de ser-se
culturalmente competente no desenvolvimento de uma prática clínica coerente com a
pessoa e família imigrante.
A discussão plenária após análise fundamentada das situações-estímulo trabalhadas por
cada grupo de estudantes sintetizou duas dimensões essenciais a serem mobilizadas na
preparação dos encontros culturais entre estudantes e famílias imigrantes: i) os familiares
como interpretes, configuram dificuldades frequentes para imigrantes, familiares e
estudantes, ii) a capacidade de gestão da imprevisibilidade dos futuros enfermeiros e dos
profissionais em contexto clínico, emerge como um elemento a integrar no desenvolvimento
da consciência e do conhecimento cultural de quem cuida. ii). Ambas as dimensões foram
identificadas como necessárias ao processo de comunicação para a promoção da adesão
das famílias aos cuidados propostos, onde a figura do mediador intercultural emergiu
como facilitador em todo o processo de interações em contexto clínico.
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Discussão
Relativamente à colheita de dados nas famílias imigrantes, da análise e discussão das
situações-estímulo, salientou-se a importância da utilização de um instrumento de
colheita de dados culturalmente adequado – tal como o LEARN, de acordo com proposta
de Campinha-Bacote (2011). Identificou-se a necessidade de adequar formas de escuta
ao Listen e às estratégias de comunicação a mobilizar para o Explain tendo-se em conta
“ [...] a ação dos mediadores culturais na área da interpretação clínica e da comunicação
entre profissionais de saúde e imigrantes” (Reis, 2015: 40); salientou-se a importância da
pesquisa ativa de conhecimento cultural, clarificando-se crenças e práticas de saúde para
o devido enquadramento do Aknowledge, Recommend e Negociate com pessoas/famílias
imigrantes (Campinha-Bacote, 2002; 2011).
Conclusões
A adoção da estratégia pedagógica desenvolvida para a resolução de problemas com
estudantes do primeiro ciclo de enfermagem – futuros enfermeiros, parece ter contribuído
de forma relevante para a valorização, desde o processo de formação em ensino teórico,
das competências culturais a serem desenvolvidas em contexto clínico. Esta tomada de
consciência pelos estudantes, ocorreu a par do desenvolvimento do seu pensamento
crítico, capacidade de tomada de decisão e resolução de problemas, na especificidade
da coerência a respeitar-se nos cuidados prestados a pessoas/famílias imigrantes. Na
discussão produzida emergiu a figura do mediador intercultural como elemento facilitador
da comunicação entre quem cuida e quem é cuidado, nas diferentes etapas dos cuidados
culturalmente adequados em contexto clínico: avaliação, planeamento e execução, a ser
desejavelmente enquadrado como elemento da equipa de saúde.
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n A competência cultural em enfermagem e a Mediação
Intercultural preventiva
Cultural competence in nursing and the preventive
intercultural mediation

Emília Carvalho Coutinho*, Emília Costa Rodrigues**, Ana
Cristina Carvalho*** e Vitória Castro Parreira****
Resumo

O Processo de Competência Cultural centrado no cliente implica que
no contexto dos cuidados de enfermagem o profissional assuma a
centralidade das suas intervenções. O objetivo foi compreender o cuidado culturalmente congruente, centrado no modelo de competência
cultural de Campinha-Bacote e guiado pelos princípios da mediação
intercultural preventiva. A interação entre enfermeiro e grávida imigrante de 28 semanas, na consulta de vigilância da gravidez, à qual
esta recorre pela primeira vez, levou a que o enfermeiro se questionasse sobre o motivo da procura tão tardia dos serviços de saúde,
motivando esta revisão da literatura. Adotaram-se os pressupostos
da autora com recurso às questões ASKED, para problematizar o
processo de aquisição da competência cultural, em enfermagem,
tendo como eixo estruturante a mediação intercultural preventiva.

Palavras-chave

Mediação intercultural, modelo de Campinha-Bacote, competência
cultural, imigrante, mediação intercultural preventiva, enfermagem

Abstract

The Cultural Competence Process centred on the client implies that
in nursing care the professional focused the centrality of his interventions. The aim was to understand the culturally congruent care,
centred on Campinha Bacote’s model of cultural competence and
guided by the principles of preventive cultural mediation. The interaction between a nurse and a pregnant immigrant, at 28 weeks’
gestation, who used healthcare for the first time, led the nurse to
question the reason for such a late demand of the health services,
to access the first pregnancy surveillance visit, which has read to
the review of this literature. We used the referred authors’ theory,
resorting to ASKED questions, to problematize the acquisition of
cultural competence in nursing, with intercultural preventive mediation as its structuring axis.
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n A competência cultural em enfermagem e a Mediação Intercultural preventiva

Emília Carvalho Coutinho, Emília Costa Rodrigues, Ana Cristina Carvalho
e Vitória Castro Parreira
Introdução
A globalização é um fenómeno social indissociável da diversidade cultural que se verifica
face aos crescentes processos migratórios, que têm registado deslocações de pessoas
entre diferentes regiões do planeta. Se por um lado estes movimentos migratórios têm
contribuído, substantivamente, para o desenvolvimento humano pela partilha da riqueza cultural das populações de origem e de acolhimento, por outro têm trazido desafios
aos governantes dos diversos países na criação e adoção de políticas de integração dos
imigrantes. No terreno, também os profissionais de saúde se deparam com constrangimentos diversos, ao prestar cuidados de saúde a pessoas de outras culturas, por vários
motivos, mas sobretudo pela barreira ao nível da língua (Reis: 2015), que muitas vezes dificulta a compreensão das diferentes conceções sobre a saúde, a doença e o corpo, assim
como a religião, as crenças, os valores e os costumes de cada cultura e, obviamente, de
cada pessoa, no sentido de privilegiar a sua singularidade no processo de cuidar.
Neste sentido, consideramos que a mediação intercultural preventiva pode contribuir
para minimizar e ou até ultrapassar as barreiras, já que assegura a capacitação das pessoas para compreender, respeitar, ajudar a superar entraves, apresentando um grande potencial para gerir constrangimentos de modo a que as partes envolvidas ganhem
através da comunicação e compreensão mútua, qualquer que seja o contexto cultural de
pertença de cada um.
A qualificação das pessoas, em geral, e em particular também dos profissionais de saúde,
permite transformar grandes em pequenos problemas ou até na sua ausência, permite
transformar a sociedade pela convivência cidadã.
A responsabilidade das instituições na formação e capacitação dos estudantes
As instituições de ensino superior, especificamente as da área da saúde, têm tido uma responsabilidade acrescida na formação e capacitação dos estudantes sendo essa aprendizagem potenciada pelas interações estabelecidas no cuidar (Madeira, 2015), de autóctones e
imigrantes com ou sem problemas de saúde, mas que deles necessitam. Autores como Reis
(2015) defendem instrumentos de avaliação inicial, ajustáveis ao contexto de cada cliente,
bem como a adoção de modelos de competência cultural, como suporte aos cuidados culturalmente competentes na prática de cuidados, que capacitem não só o estudante de enfermagem como também os enfermeiros na aquisição e desenvolvimento de competências.
Os enfermeiros têm uma formação altamente qualificada, acrescida com unidades curriculares transversais, na área das Ciências Sociais e Humanas, como a socioantropolo-
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gia, entre outras, que os capacitam para uma resposta global à pessoa em situação de
transição, como é o caso da imigração (Coutinho e Parreira, 2011; Coutinho et al, 2017).
Pois, as experiências vividas ao longo da vida são influenciadas pelos rituais, crenças
e valores que se desenvolvem no seio de uma cultura, que fazem parte integrante da
pessoa enquanto ser no mundo e também um ser suscetível de precisar de ajuda face à
sua fragilidade.
Perspetivando o impacto que a multiculturalidade tem no ensino de enfermagem e nos
cuidados de saúde, vários teóricos evidenciaram as suas teorias, desenvolvendo conceitos, para os profissionais de saúde cuidarem do cliente sob uma perspetiva holística
que pressupõe respeitar para além da dimensão biológica, mas também considerando a
dimensão cultural social e espiritual de acordo com a sua cultura.
A formação em saúde relaciona-se diretamente com a formação cultural que conjuntamente permitem um cuidar culturalmente competente, baseado numa avaliação global
e na incorporação de elementos culturais identificados no momento da apreciação inicial
(Abreu, 2011; Reis, 2015), através do planeamento, implementação e avaliação de uma
pessoa, família, comunidade com problemas de saúde (Ingram, 2012: 701). Muito se tem
escrito sobre competência cultural recontextualizando o seu significado (Blanchet Garneau e Pepin, 2015) e o contributo dos enfermeiros na redução das desigualdades em
saúde (Blanchet Garneau, 2016). A ênfase na formação em saúde desprovida da formação
cultural e vice-versa reduzirá a qualidade dos cuidados e a eficácia dos serviços de saúde (Ingram, 2012). Nesse sentido, o juízo diagnóstico de enfermagem deve considerar a
capacidade de cada pessoa autóctone ou imigrante em obter a informação em saúde, na
sua capacidade de a processar e compreender para a tomada de decisões sensíveis às
suas crenças e práticas culturais. Do mesmo modo, o enfermeiro deve desenvolver o seu
conhecimento de culturas diversas e a capacidade de capacitar cada um no seu potencial
para o desenvolvimento do que lhe fizer sentido, em termos da “procura e obtenção de
saúde pela qualidade dos cuidados que acede” (Ingram, 2012: 701). Para Campinha-Bacote (2006) é indiscutível a necessidade de introduzir o conhecimento em cuidados culturais
na formação pré-graduada.
Modelo de Competência Cultural
Optou-se pelo modelo de Campinha-Bacote, sobre o Processo de Competência Cultural,
que integra as Teorias Transculturais em Enfermagem das quais Leininger foi pioneira.
Josepha Campinha-Bacote é uma enfermeira americana, terceira geração cabo-verdiana,
reconhecida pelos seus estudos e consultadoria sobre modelos e padrões de competência
cultural na formação de saúde e preparação profissional, de forma a aumentar o nível de
competência cultural entre os funcionários de organizações gestoras de cuidados de saúde.
No seu modelo, Campinha-Bacote (2002; 2011b) parte do pressuposto que a cultura é
dinâmica e afirma que a competência cultural é um processo contínuo, nunca acabado.
A competência cultural é um processo, não um evento. A autora (Campinha-Bacote,
2011b:45) define competência cultural como: “o processo onde o prestador de cuidados
de saúde se empenha incessantemente de forma a adquirir a habilidade e disponibilidade

68

Mediação Intercultural

para trabalhar eficazmente no contexto cultural do seu cliente”. A autora salienta que esse
contexto poderá ser individual, familiar, ou comunitário, 2002).
Apoia o seu modelo em cinco constructos: a consciência cultural, o conhecimento cultural, a habilidade cultural, o desejo cultural, e os encontros culturais. “É um processo de
tornar-se culturalmente competente, não sendo culturalmente competente” (Campinha-Bacote, 2011a, 5; Campinha-Bacote, 2011b: 44).
Conhecer o outro, em todas as suas dimensões e poder ir ao encontro da sua singularidade,
facilita o estabelecimento da relação terapêutica e da prestação de cuidados culturalmente
congruentes.
Esquematizámos a aplicação prática do processo de competência cultural na prestação
dos cuidados de enfermagem, mais especificamente no contexto da consulta de vigilância
da gravidez, em cuidados de saúde primários.
A crescente diversidade cultural a que se tem assistido com um maior fluxo migratório
e a exigência de uma resposta mais efetiva às necessidades de saúde, identificadas nas
comunidades que assumem estas características, fizeram emergir distintos modelos de
prestação de cuidados.
Sob a influência de Leininger, na área de enfermagem transcultural e de Pedersen, na
área de desenvolvimento multicultural, Campinha-Bacote (2002) desenvolveu o seu modelo de competência cultural na prestação de cuidados de saúde. Competência cultural
pode ser definida como um conjunto de comportamentos harmoniosos, atitudes e politicas reunidas na formação de profissionais, que os capacita para trabalhar de modo eficaz,
em situações interculturais.
É impossível prestar cuidados de saúde de qualidade, desconhecendo o significado atribuído às doenças e síndromes, sem os relacionar com a cultura, experiências e vivências
dos indivíduos. A perceção de saúde/doença relaciona-se e fundamenta-se conforme as
normas culturais e aspetos psicossociais (Pagliuca e Maia, 2012: 851).
Para Campinha-Bacote (2011a: 5), existe uma relação direta entre o nível de competência
dos prestadores de cuidados de saúde e a sua capacidade de gerar cuidados de saúde
culturalmente sensíveis, sendo a competência cultural uma componente essencial na
prestação eficaz de cuidados de saúde.
As intervenções de enfermagem baseadas na autoavaliação das competências é uma estratégia que visa o cuidado culturalmente competente, através da análise de atitudes, valores e convicções que influenciam a prática e permitem produzir habilidades necessárias
para o cuidado de enfermagem transcultural. O desafio da enfermagem é providenciar
cuidados em consonância com os valores culturais (Pagliuca e Maia, 2012: 852).
Para Campinha-Bacote (2011a: 5), os profissionais de saúde devem desenvolver cinco
constructos no processo de competência cultural, fazendo sistematicamente a reflexão e
autoavaliação, para serem culturalmente competentes:
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–

–
–
–

–

A consciência cultural envolve o autoexame intencional e a análise profunda dos vieses, preconceitos, estereótipos, juízos e “ismos” que temos em relação a grupos que
são diferentes. Os enfermeiros culturalmente conscientes estão cientes da cultura,
como um fator que influencia as diferenças entre eles próprios e os outros e estão
recetivos à aprendizagem da dimensão cultural dos clientes. Compreendem as bases
do seu próprio comportamento e o modo como este inibe ou facilita a prestação de
cuidados a pessoas de culturas diferentes da sua, reconhecem que a saúde se expressa de diferentes formas, de acordo com cultura, e que esta influencia a resposta do
individuo à saúde, doença e morte.
O conhecimento cultural é o processo de procura e obtenção de formação baseada na
diversidade de grupos étnicos e culturais, com ênfase nas crenças relacionadas com
a saúde e valores culturais: incidência e prevalência.
Habilidade Cultural é a capacidade de colher dados culturalmente relevantes, relativamente ao problema apresentado pelo cliente e de fazer corretamente a avaliação
centrada na cultura do cliente e de uma forma culturalmente sensível.
Os Encontros Culturais são o processo contínuo de interação com clientes de uma
cultura com diferentes origens, de forma a validar, aperfeiçoar ou modificar valores,
crenças e práticas existentes acerca de um grupo cultural de forma a desenvolver
o desejo cultural, a consciência cultural, as habilidades culturais e o conhecimento
cultural. Os encontros culturais mais importantes são aqueles em que os enfermeiros se envolvem numa comunicação efetiva, usando linguagem e nível de literacia
adequados, de forma a aprenderem com as experiências de vida dos clientes e o seu
significado para a saúde.
Desejo Cultural é a motivação intrínseca dos enfermeiros para assegurar cuidados
culturalmente competentes. Os enfermeiros que desejam tornar-se culturalmente
competentes fazem-no não só por quererem, mas por serem orientados para o fazerem. Manifestam vontade e entusiasmo em relação à possibilidade de prestarem cuidados de enfermagem culturalmente competentes a pessoas com diferentes crenças
e valores, e de usar essa experiência para se transformar, aumentando os encontros
culturais, o conhecimento cultural, as habilidades culturais, e a consciência cultural
necessária para cuidar de pessoas diversas (Ingram, 2012: 700). Rumo ao desenvolvimento da competência cultural, a pergunta: “Será que eu me fiz as perguntas certas?”
é uma questão constante que acompanha a reflexão crítica do enfermeiro.

Nesse sentido, é facilitador para o enfermeiro recorrer à mnemónica “ASKED”, questões
sobre a consciência, a habilidade, o conhecimento, os encontros e o desejo de cada um.
Assim, o profissional de saúde deve questionar -se, de que forma, facilita ou prejudica as
pessoas, diferentes de si, no processo de cuidar, interrogando-se: Estarei ciente dos meus
preconceitos? Saberei fazer uma avaliação cultural, de maneira sensível? O que é que sei
acerca do mundo, das diferentes culturas, no campo da ecologia biocultural (variações étnico-raciais)? Realizar encontros culturais com pessoas de culturas diferentes da minha,
irá ajuda-me a resolver conflitos interculturais? E ainda, terei interesse em tornar-me
culturalmente competente? (vd. Figura 1).
O modelo do processo de competência cultural de Campinha-Bacote (2002: 183) inicialmente representado na forma de vulcão, simbolicamente pretendia representar que é a
vontade de trabalhar com a diversidade cultural que estimula o processo de desenvolvi-
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mento de competências culturais. O desejo cultural, na base deste processo, leva à motivação para se tornar culturalmente competente, pressupondo um processo de humildade
na procura de uma consciência cultural, para a aquisição de conhecimento cultural, o que
conduz à abertura para encontros culturais. Contudo, o modelo foi adaptado sendo os
encontros culturais considerados agora como a figura central (vd. Figura 2) na medida em
que são eles que ao permitir experienciar uma avaliação cultural (habilidade) poderão revelar algum preconceito exigindo que se desenvolva a consciência cultural pela exploração
desse preconceito, estereótipos…levando à procura do conhecimento cultural e ao desejo
de ser culturalmente competente. Torna-se num processo cíclico. A cada encontro cultural
o enfermeiro vai potenciar cada vez mais a habilidade cultural, a consciência cultural, o
conhecimento cultural, e o desejo cultural. Esses encontros requerem compaixão e permitirão cada vez mais desenvolver um profundo respeito pelas diferenças e igualmente a
abertura à possibilidade de conexão intercultural (Campinha-Bacote, 2011b: 44-45).
Figura 1. Mnemónica ASKED
Cultural competence in Healthcare Delivery: Have we ASKED the right questions?
Awareness (consciência)
Skill (habilidade)
Knowledge (conhecimento)
Encounters (encontros)

Desire (desejo)

Are you aware of your biases and the presence of isms?
Do you know how to conduct a cultural assessment,
in a sensitive manner?
Do you know about different cultures worldview and the field
of biocultural ecology?
Do you have sacred encounters with people from cultures different
than yours and are you committed to resolving cross-cultural
conflicts?
Do you want to become culturally competent?
Fonte: Campinha-Bacote, 2002: 701; Ingram, 2012

Ainda no entendimento deste modelo há que considerar que à luz da antropologia cada
individuo é a versão genuína da sua cultura. Nesse sentido, percebe-se que cada cultura
tem uma diversidade interna. O mesmo é assumido por Campinha-Bacote (2002; 2011b)
que considera existir maior variação no interior dos grupos étnicos do que entre eles (vd.
Figura 3), a chamada variação intra-étnica Campinha-Bacote (2002: 183).
Conhecer o outro em todas as suas dimensões facilita o estabelecimento da relação
terapêutica e a prestação de cuidados culturalmente congruentes. É importante o desejo
de querer aprender mais, e sermos capazes de reconhecer o outro, enquanto pessoa e
possuidor de uma riqueza incalculável, que é a sua cultura. Mas a compreensão de cada
um, na sua unicidade e singularidade em função dos padrões culturais que o orientaram
é fundamental.
O choque cultural e a reação inicial relativamente ao outro culturalmente diferente podem
tornar-se para o enfermeiro, uma experiência desafiadora ou uma experiência esmagadora
e traumática, caracterizada por sentimentos de ansiedade, insegurança e incompetência
na prestação de cuidados. Está nas mãos do enfermeiro, se aceita ou não o desafio de ser
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leva à motivação para se tornar culturalmente competente, pressupondo um processo de
humildade na procura de uma consciência cultural, para a aquisição de conhecimento
cultural, o que conduz à abertura para encontros culturais. Contudo, o modelo foi
adaptado sendo os encontros culturais considerados agora como a figura central (vd.
Figura 2) na medida em que são eles que ao permitir experienciar uma avaliação
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Figura 2. O Processo de Competência Cultural na Prestação de Serviços de Saúde
Figura 2. O Processo de Competência Cultural na Prestação de Serviços de Saúde

Fonte:
Campinha-Bacote, 2011b: 44.
Fonte: Campinha-Bacote, 2011b: 44.

Ainda no entendimento deste modelo há que considerar que à luz da antropologia cada
Figura 3. Premissas do modelo “processo de Competência Cultural
individuo é a versão genuína da sua cultura. Nesse sentido, percebe-se que cada cultura
na Prestação de Serviços de Saúde”
tem uma diversidade interna. O mesmo é assumido por Campinha-Bacote (2002;
2011b) que considera existir maior variação no interior dos grupos étnicos do que entre
eles (vd. Figura 3), a chamada variação intra-étnica Campinha-Bacote (2002: 183).
Figura 3. Premissas do modelo “processo de Competência Cultural na Prestação de Serviços de
Saúde”
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de querer aprender mais, e sermos capazes de reconhecer o outro, enquanto pessoa e
possuidor de uma riqueza incalculável, que é a sua cultura. Mas a compreensão de cada
um, na sua unicidade e singularidade em função dos padrões culturais que o orientaram

Mediação intercultural
Quanto ao conceito de mediação intercultural (Giménez-Romero, 2010: 67) define-o como
sendo uma modalidade de intervenção de partes terceiras, em e sobre situações de
multiculturalidade significativa, orientada para a consecução do reconhecimento do Outro
e a aproximação das partes, a comunicação e compreensão mútuas, a aprendizagem e
o desenvolvimento da convivência, a regulação do conflito e a adequação institucional,
entre atores sociais ou institucionais etnoculturalmente diferenciados.
Inerente ao conceito, estão subjacentes os sete princípios da mediação intercultural. Giménez-Romero apresenta os seguintes princípios da mediação intercultural: a voluntariedade; confiança; ajuda às partes; neutralidade / equidistância / imparcialidade; coprotagonismo das partes; todos ganham; e legitimação. O principio da neutralidade passou a
ser substituído pelo de imparcialidade e, mais recentemente, pelo de equidistância, sendo
que, na opinião de Vieira e Vieira (2017: 51) este princípio continua a ser o mais polémico,
na medida em que entendem que o mediador é um “interventor e, portanto, nunca neutro”.
Quanto aos modelos de mediação intercultural Vieira e Vieira (2017: 51) realçam o desenvolvimento histórico efetuado por Giménez-Romero (2001) no que se refere aos três
principais modelos de mediação: o modelo de Harvard ou modelo linear, o modelo transformativo, e o modelo circular-narrativo. Numa breve síntese apresentam-se as características principais de cada um dos modelos tal como construção de Giménez-Romero
(2001). - O modelo tradicional linear de Harvard ou programa de negociação da escola de
Harvard, também conhecido como incorporando o método de Fisher-Ury, coloca a ênfase
no acordo, centra-se nos problemas e na obtenção de um acordo entre as partes e não
no contexto e sentimentos das pessoas que vivenciam o conflito. É também conhecido
como o método de gestão de conflitos ou de resolução de problemas procurando separar
as pessoas do problema, centrar-se nos interesses, e não nas posições, criar opções em
benefício mútuo, e insistir em utilizar critérios objetivos (Giménez-Romero, 2001: 3-6). - O
modelo transformativo de Bush e Folder coloca a ênfase na relação, foca-se na contribuição das partes, fomenta a deliberação e a tomada de decisão pelas partes, e favorece a
aquisição de novas perspetivas. Centra-se na comunicação/interação visa o empoderamento das partes enquanto protagonistas da ação, pelo reconhecimento e pela revalorização (Giménez-Romero, 2001: 9-15). - O modelo circular-narrativo de Sara Cobb coloca
a ênfase na comunicação de cada uma das partes levando-as à reflexão, com análise das
causas recentes mas também remotas, através da criação de histórias alternativas que
os protagonistas do processo mediador passam a narrar. Procura realçar a singularidade
das partes em termos de interesses e perceções; a sua legitimação, com a construção de
um lugar a que cada um tem direito; a mudança de significado, com a reconstrução da história ou de uma história alternativa em que cada parte é valorizada; e a criação de contextos que assentem no reconhecimento e na revalorização (Giménez-Romero, 2001: 21-26).
Cada um destes modelos posiciona-se de forma distinta relativamente ao que o autor
entende ser a mediação e talvez por isso contribuíram para o aparecimento de um novo
conceito, o de mediação intercultural que como referem Vieira e Vieira (2017: 52) e se caracteriza essencialmente pela sua “dimensão preventiva, educativa, transformadora, capacitadora e reabilitadora em que se pretende melhor comunicação - interação - relação,
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e consequente integração intercultural promotora da coesão, autonomia e inserção social
das minorias. Nesta caracterização da mediação intercultural os autores suportam-se
em Cohen-Emerique que apresenta três modalidades possíveis de mediação intercultural
(Vieira e Vieira, 2017: 52): a mediação intercultural preventiva, a reabilitadora, e a transformadora. Impõe-se a clarificação destes três conceitos. A mediação intercultural preventiva “procura facilitar a aproximação, a comunicação e a compreensão entre pessoas,
grupos e comunidades com códigos culturais diferentes”. A mediação intercultural reabilitadora é a mediação intercultural que “intervém na regulação e resolução de tensões
e conflitos interculturais”. A mediação intercultural transformadora “supõe a abertura de
um processo criador que supere normas, costumes e pontos de vista particulares, em
situação de convivência multicultural para alcançar novas normas e modos de relação
compartilhados, numa convivência cidadã”.
Giménez-Romero (2002, 2010: 69) no contexto da mediação intercultural desenvolveu
a metodologia multifatorial, que identifica, define e caracteriza três ordens de fatores:
“pessoais, situacionais e culturais, implicados e mutuamente inter-relacionados nos
processos de mediação”. No desenvolvimento do seu modelo o autor especificou os
diferentes fatores. No que respeita aos “fatores pessoais” Giménez-Romero (2012: 25)
identificou a autoperceção de si mesmo, diretrizes da perceção do outro, atitudes básicas
do individuo, diretrizes habituais no comportamento, humor (agressividade/conciliação),
habilidades sociais, sentimentos e estrutura afetiva e emoções, axiologia ou escala
de valores da pessoa e filosofia particular de vida. Quanto aos “fatores situacionais”
Giménez-Romero (2012: 28) apresenta a situação familiar, situação económica, situação
residencial, situação laboral, situação de género, situação de idade, classe social, prestígio
social, poder e influência. O autor realça os fatores predominantemente situacionais em
imigrantes como sendo: estatuto jurídico de irregularidade ou precariedade; rendimento
pessoal e familiar; compromissos económicos com familiares e outras pessoas do país
de origem; condições de trabalho como as horas do dia de trabalho; a existência ou não
de contrato e exploração; as condições de vida como em habitação alugada, superlotada,
abaixo do padrão; desempenho escolar; situação de saúde e acesso ao sistema de saúde;
projeto migratório em termos de estratégias e expectativas. O autor apresenta ainda os
“fatores culturais” Giménez-Romero (2012: 31) entre os quais aponta: normas, proibições
e prescrições; estrutura e hierarquia de valores; papéis e estereótipos associados à idade;
papéis e estereótipos de género; sistemas de parentesco, família e herança; conceções e
práticas de mudança, reciprocidade e redistribuição; sistemas de hierarquia, autoridade e
prestígio, linguagem e diretrizes de comunicação verbal e não-verbal; crenças e práticas
religiosas, espiritualidade; outras conceções e crenças ligadas ao espaço-tempo; rituais e
ciclos festivos; e identidade étnica. O autor salienta que qualquer fator tem dimensões de
singularidade pessoal, contexto situacional, e diretriz cultural.
Realça também que as “conexões complexas e subtis (entre Personalidade, Estatuto e
Cultura) são as que o mediador ou a mediadora devem descobrir, com as quais devem
estar familiarizados e acostumados e cada nova ação mediadora deve ser uma fonte de
aprendizagem desta matéria em particular” (Giménez-Romero, 2010: 69).
Recentramo-nos na mediação intercultural preventiva a qual associamos a uma cultura de paz. Boqué-Torrermorell, Pañellas-Valls, Alguacil-Nicolás, e García-Raga (2014: 39)
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defendem que a paz se constrói com a educação e que “uma cultura de paz promove o
empoderamento, a cidadania ativa, a transformação social, e a resolução positiva dos conflitos”. Nesse sentido a cultura de paz é uma forma de praticar a mediação intercultural
preventiva, na medida em que promove o empoderamento, a cidadania ativa, a transformação social, e a solução pacífica dos conflitos. Assenta na educação dos cidadãos enquadrada no contexto real dos indivíduos e nas suas conexões espaço-tempo; começa a partir
de uma realidade conflituosa, sujeita a mudanças e suscetível de ser melhorada; promove
o respeito e a defesa ativa dos direitos humanos; desenvolve habilidades necessárias
para construir uma sociedade justa, democrática e solidária; e promove o acesso igual e
emancipatório das diversas culturas (Boqué Torrermorell, 2014: 40).
Realçamos a pertinente reflexão de Silva et al. (2016: 24) relativamente à mediação intercultural, da qual se espera que “contribua para a promoção dos laços e da coesão social,
para a melhoria da qualidade de vida e para a convivência cidadã que promova uma gestão positiva e preventiva da diversidade”. Contudo as autoras lembram que “nem sempre
é fácil convocar o outro, os outros, iguais e diferentes, com experiências, representações
e histórias singulares, muitas vezes de privação, de discriminação, de marginalização”.
Entendem que nesse sentido é um grande desafio “contribuir para a comunicação e a
compreensão mútua, o reconhecimento do Outro e a aproximação das partes, a aprendizagem e o desenvolvimento da convivência” (Silva et al., 2016: 24).
O esforço tem que ser total para que os cuidados para connosco e para com os outros
sejam “cuidados que combatendo a exclusão em todas as frentes não deverão permitir o
exílio da condição humana enquanto esta, integrando a educabilidade e a perfetibilidade
é sustentáculo ético da dignidade das pessoas e plataforma antropológica do projeto de
construção da sua humanidade” (Carvalho, 2012: 12).
Ser imigrante em Portugal e o acesso à saúde
Atualmente, fruto do desenvolvimento e de outras contingências pessoais, sociais e profissionais, cada vez existem mais processos migratórios afastando as pessoas da sua
cultura (Coutinho et al., 2014), do seu povo e da sua língua (Fernandes, 2014: 21).
A Constituição da República Portuguesa refere que todos os cidadãos têm direito à proteção da saúde, incluindo os de nacionalidade estrangeira. Assim, um imigrante que se
sinta doente em território nacional e que necessite de cuidados de saúde tem direito a
ser assistido, sem que os serviços se possam recusar por razões ligadas à nacionalidade,
falta de meios económicos, falta de legalização ou outra. O despacho do Ministro da Saúde
nº 25 360/2001, estabelece que cada cidadão estrangeiro, independentemente das suas
condições económicas, sociais e culturais, tem direito a que lhe sejam disponibilizados os
meios de saúde existentes em igualdade de tratamentos com os beneficiários do Serviço
Nacional de Saúde (SNS).
De acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro do Regulamento do
Exercício Profissional do Enfermeiro, numa evidente alusão ao conceito de enfermagem
proposto por Virgínia Henderson, figura internacional ímpar na clarificação do concei-
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to, entende que a enfermagem estando enquadrada na área da saúde é uma profissão
que pretende assistir o individuo/família/comunidade, quer esteja são ou em situação de
doença, ao longo da sua vida, para que consiga manter, melhorar e recuperar a saúde,
ajudando-o a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível
(Henderson, 2007).
O enfermeiro, para além da responsabilidade da atitude técnica e decisões terapêuticas,
tem a responsabilidade de criar um clima de confiança como promovendo a qualidade da
sua assistência e a satisfação do cliente, alvo dos seus cuidados. A empatia, respeitando
as diferenças culturais, os hábitos e costumes de cada um, abre-nos um mundo de imensas possibilidades para interpretarmos determinadas atitudes que nos parecem desadequadas, levando-nos também a um confronto com nós próprios, num exercício de reflexão
pessoal acerca do etnocentrismo, das nossas próprias convicções e preconceitos. Esta
abordagem também designada de enfermagem transcultural permite uma maior ligação
entre clientes e técnicos, aproximando os clientes dos cuidados de saúde e da prevenção
da doença (Fernandes, 2014: 22).
A comunicação intercultural envolve os problemas e processos de interação verbais e
não-verbais entre indivíduos oriundos de grupos ou subgrupos culturais diferentes, em
contextos variados. Algumas das dificuldades comunicacionais em contexto de cuidados
de saúde têm a ver com a falta de conhecimento e de respeito dos profissionais de saúde
sobre as representações e as crenças de saúde e doença do cliente alvo dos seus cuidados e sobre as relações deste com o seu mundo social, espiritual, cultural e comunitário.
Estes aspetos podem constituir barreiras e dificuldades aos cuidados de saúde: por um
lado, pela sua influência na forma de percecionar a saúde e a doença e o recurso aos cuidados de saúde; por outro, pelas dificuldades que, por vezes, os prestadores de cuidados
de saúde têm em lidar com as populações que provêm de culturas diferentes, nomeadamente ao nível linguístico, comunicacional e cultural (Ramos, 2012: 11).
Assim, para que os cuidados sejam de qualidade, no acesso à saúde, é fundamental que
os profissionais de saúde, em todas as áreas quer no contexto comunitário ou hospitalar,
deem uma resposta adequada e de forma flexível, adaptada às necessidades da comunidade e tendo em conta os contextos multiculturais. A base de uma ética de cuidados é
ter em conta a cultura do cliente, dar a este explicações sobre a sua situação, sobre as
medidas protetoras, sobre as intervenções terapêuticas numa língua e linguagem acessíveis à sua compreensão.
Segundo Brito (2015: 77), o compromisso social do enfermeiro para cuidar o indivíduo,
família e comunidade, imigrante ou não, requer que, além de conhecimento da arte, dos
aspetos instrumentais do cuidado e da sua compreensão intelectual, exista também o
conhecimento da pessoa, através de uma relação holística.
E se, como referimos, no acesso aos cuidados de saúde, os imigrantes podem confrontar-se com barreiras de diversa natureza, como comunicação e linguagem, e diferenças
culturais, também as situações organizacionais, e a falta de informação sobre os serviços
de saúde se constituem obstáculos que travam inexoravelmente o acesso à saúde por
parte dos mais desprotegidos como é o caso dos imigrantes e o caso particular da grávida
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de 28 semanas de gestação que foi o pretexto desta reflexão. Essas condições tornam os
imigrantes um grupo vulnerável do ponto de vista de assistência em saúde, podendo ser
um problema de saúde pública, constituindo assim, um grande desafio para os enfermeiros enquanto prestadores dos cuidados de saúde.
Apesar de existir, em Portugal, legislação que favoreça a integração dos imigrantes, com
políticas facilitadoras de legalização, assim como, o acesso gratuito aos cuidados de saúde, no caso concreto dos cuidados na maternidade, os imigrantes ainda sentem grandes
dificuldades na integração das políticas portuguesas, e concretamente nos cuidados de
saúde, nomeadamente os que estão em situação irregular (ERS, 2015:67). Pois, o imigrante, como qualquer outra pessoa, apresenta características próprias, como, crenças,
valores, hábitos e práticas, cada um possui a sua cultura.
Neste sentido, o/a enfermeiro/a que tem como utilizador dos seus cuidados a pessoa imigrante, carece de ter a preocupação de estar sempre culturalmente preparado. O cuidar
em contextos multiculturais revela-se como o futuro da enfermagem devido à situação
mundial de mobilidade humana e à globalização. Os profissionais de saúde, em particular
os/as enfermeiros/as, na sua abordagem têm que avaliar determinados fatores influentes,
designadamente, o motivo da migração a qualidade de adaptação ao país de acolhimento
(incluindo o espaço, a linguagem, o vestuário, a alimentação, os hábitos e estilos de vida,
sentimentos de comportamentos discriminatórios por parte da sociedade de acolhimento)
(Coutinho et al, 2012), também a manutenção no país de acolhimento da estrutura familiar,
de valores étnico-religiosos, de figuras religiosas familiares e de acesso a práticas tradicionais de saúde (Ramos, 2008: 52; Coutinho et al, 2013). A competência cultural é mais do
que a simples atenção às diferenças culturais, é uma forma de dotar o sistema de saúde
de capacidades para desenvolver e promover a saúde e bem-estar através da integração
da cultura nos processos de cuidados, na saúde e na doença. A responsabilidade dos profissionais de enfermagem para assumirem a sua parte integrante na implementação da
dimensão do cuidado culturalmente competente tem que se traduzir numa prática real ao
nível dos cuidados promovidos em meio hospitalar ou em meio comunitário.
A diversidade cultural existente nas consultas de vigilância de gravidez exige uma partilha de saberes entre quem cuida (o/a enfermeiro/a) e quem procura o cuidado (o/a cliente). A avaliação das necessidades relativamente à maternidade, experiências de cada casal/família centra-se nas expetativas culturais relativamente à maternidade, experiências
prévias de ansiedade, medo e dor. As representações que cada um tem da maternidade
irão ser o condutor para a adoção de cuidados culturalmente congruentes que levam ao
bem-estar e saúde dos clientes (Rodrigues, 2009: 170).
A procura dos Cuidados de Saúde Primários por pessoas oriundas de países estrangeiros, com diferentes valores culturais, crenças, costumes, comportamentos e atitudes, tem
sido cada vez mais frequente. Face a esta realidade social, torna-se fundamental que cada
profissional de saúde, nomeadamente o enfermeiro, avalie a sua competência cultural,
questionando-se, estarei preparado para prestar bons cuidados de saúde, a clientes com
idioma diferente? Importante perceber que bastam os problemas relacionados com a comunicação e interação para dificultar a relação terapêutica, pondo em causa a segurança
e a qualidade dos cuidados prestados.
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Perante o risco, de não se prestar bons cuidados, torna-se importante entender como a diversidade cultural pode e deve ser gerida de forma eficaz, neste novo mundo cada vez mais
transcultural. A aquisição de competências culturais por parte dos profissionais de saúde é
fundamental para a redução das disparidades, que naturalmente surgem, quando diferentes culturas se contactam, especialmente em contexto de prestação de cuidados de saúde.
O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação interpessoal entre um enfermeiro e uma pessoa ou entre um enfermeiro e um grupo de pessoas (família ou comunidades). Quer a pessoa enfermeiro, quer as pessoas clientes dos cuidados de enfermagem, possuem quadros de valores, crenças e desejos da natureza individual fruto das
diferentes condições ambientais em que vivem e se desenvolvem. Assim, no estabelecimento das relações terapêuticas, no âmbito do seu exercício profissional, o enfermeiro
distingue-se pela formação e experiência que lhe permite entender e respeitar os outros,
num quadro onde procura abster-se de juízos de valor relativamente à pessoa cliente dos
cuidados de enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2003: 4).
Destacamos o discurso de Carvalho (2012: 32) quanto à necessidade de mudança há que
passar [...] para uma sociedade da inserção, em que a equidade em termos de oportunidades tome o lugar da igualdade formal, com inerentes direitos à integração e implicação,
com participação efetiva na tomada de decisão do que é viver em comunidade.
Considerações finais
Da pesquisa realizada foi identificado o conhecimento cultural e os padrões culturais
identificados em outros estudos, o que nos permitiram enquadrar melhor a cultura da
cliente e facilitou a identificação dos focos de enfermagem, a construção dos diagnósticos
de enfermagem prioritários e a descrição das intervenções a implementar em função
da situação em causa. A compreensão de cada individuo na sua singularidade, mas
como integrante de um contexto cultural especifico é uma prioridade nos cuidados de
enfermagem e de saúde em geral.
A formação em enfermagem exige que se contemple a enfermagem transcultural e a
mediação intercultural preventiva. Trata-se de uma formação estrutural na essência
do que atualmente se entende por um cuidar culturalmente sensível, capacitando o
enfermeiro para o acompanhamento de pessoas em contextos multiculturais diversos,
como alvo dos seus cuidados, a vivenciar processos de transição. A mediação intercultural
preventiva aposta na formação e capacitação das pessoas e sociedades que se tornarão,
por certo, mais inclusivas decorrente da preciosa oportunidade de se reinventarem,
pelo extraordinário desafio que se lhes é colocado pela presença do outro, pois cada
pessoa transforma o ambiente e é por ele transformado. Cada individuo, com as suas
crenças, valores e práticas rituais, na complexidade das interações que vai estabelecendo,
influencia e é influenciado resultando dessa partilha intercultural a construção de uma
nova comunidade, que por certo será mais igual e de paz.
Nesta perspetiva, em jeito de conclusão, assumimos que ser culturalmente competente
para cuidar este e outros casais que vivenciam uma situação de gravidez, num contexto
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migratório, o recurso aos modelos de competência cultural podem ser uma mais-valia,
sendo importante trabalhar a diversidade cultural, não só ao nível das sociedades/grupos,
mas também a nível familiar e individual, visto poderem conter diferentes modelos
culturais. Torna-se, deste modo, fundamental reconhecer as principais funções da cultura,
no sentido de providenciar formas de controlo social; homogeneizar comportamentos e
práticas sociais; facilitar a identificação e a definição de estratégias de pertença; fornecer
referenciais cognitivos, tendo em conta que cada indivíduo aparece como um informador
cultural.
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Com a globalização cidadãos de diferentes culturas e estatutos sociais deslocam-se pelo mundo. Um fenómeno crescente devido às
pessoas que fogem de conflitos, tornando a adaptação um desafio
pessoal e social, provocando sofrimento em todos os envolvidos. A
relação interpessoal é um eixo estrutural para a integração, impondo trabalho nesta dimensão, com o objetivo de uma relação social
e intercultural estável e adequada. O bem-estar pessoal e o acesso aos cuidados de saúde são também fundamentais. VaKe leva à
discussão de um dilema, combinando valores com conhecimento,
sendo essencial no processo de cuidados para superar as barreiras
culturais, melhorando os mesmos, à medida que os cuidadores se
tornam mais conscientes dos seus valores e da sua influência no
processo de cuidar.
Interculturalidade, autoconsciência, cuidados de saúde, VaKE
With globalization citizens from different cultures and social status move around the world. This growing phenomenon is due to
people escaping from conflicts, making adaptation a personal and
social challenge, causing suffering to all the involved. Interpersonal
relationship is a structural axis for the integration, which involves
work the dimension, with the objective of a stable and adequate social and intercultural relationship. Personal well-being and access
to health care are also fundamental. VaKE leads to the discussion
of a dilemma, combining values with knowledge, being essential in
the healthcare process to overcome cultural barriers, improving it,
as caregivers become more aware of their own values and their
influence in the caring process.
Interculturality, selfconscience, healthcare, VaKE
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O desafio da globalização
A globalização é uma realidade, oferecendo a oportunidade para que cidadãos de
diferentes culturas, géneros, idades e estatuto sociais, se movam entre as regiões. A
migração de pessoas é atualmente um fenómeno crescente em toda a Europa devido
à crise dos imigrantes, com pessoas a fugir da guerra e de outros conflitos. Verifica-se
assim que a adaptação dos habitantes de um certo local aos imigrantes se constituiu
como um desafio pessoal e social, devido a, por exemplo, adaptação a diferentes culturas,
barreiras linguísticas ou até à comum associação com a criminalidade vinda dos mesmos.
A adaptação referida pode constituir-se como fator de stresse e de sofrimento para todos
os envolvidos.
A relação interpessoal é um eixo estrutural nos processos de integração, desempenhando
um papel de extrema importância como condição essencial para o desenvolvimento da
sociedade. Assim, impõe-se o trabalho neste âmbito, com o objetivo de se atingir uma
relação social e intercultural estável e adequada.
Uma das dimensões fundamentais deste processo está relacionada com o bem-estar
pessoal e a saúde, nomeadamente o acesso aos cuidados de saúde e a garantia dos
mesmos.
O papel da relação interpessoal nos cuidados de saúde
O padrão essencial para se compreender o significado de bem-estar individual é
o conhecimento de si, tal como Carper (1997, citado por Amendoeira et al, 2003) nos
refere. Apenas com uma relação pessoal e autêntica entre o enfermeiro e a pessoa
cuidada, baseada, por exemplo, no conhecimento que o enfermeiro adquiriu em situações
anteriores idênticas, no conhecimento de si próprio e no estabelecimento de uma relação
de ajuda, se consegue prestar um cuidado individualizado.
No contexto de cuidados o enfermeiro mobiliza sempre na forma de lidar com o outro
experiências e vivências do seu percurso de vida, razão pela qual é tão importante o
conhecimento das mesmas e a forma como elas podem influenciar os cuidados.
Values and knowledge education (VaKE)
O que é o VaKE?
A estratégia VaKE é uma ferramenta construtivista que leva pessoas a discutir um dilema
tendo por base os seus valores e conhecimentos, integrando os valores e as opiniões de
outros bem como os seus conhecimentos.
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A sua discussão, que se organiza em 16 etapas abaixo apresentadas sucintamente,
combina valores morais e pessoais com conhecimento, levando assim cada pessoa a
discutir e a compreender um dilema e os valores em causa, a votar a favor ou contra
nas opções disponíveis, justificando a sua posição, argumentando e trocando perspetivas.
Primeiramente, e após reflexão e discussão do dilema, individual ou em pequenos grupos
e de seguida num grupo mais alargado, é identificada a falta de informação relacionada
com o mesmo, o que leva ao próximo passo: colheita de informação.
Depois de recolhidos novos conhecimentos para acrescentar à situação, uma segunda
discussão ocorre, produzindo-se uma nova perspetiva, a perspetiva final que integra a
opinião global baseada nas opiniões de todos e de cada um, nos valores e nas experiências
anteriores integrando os novos conhecimentos.
Os valores e o conhecimento são transversais em todas as etapas, acabando por orientar
a discussão.
Vantagens do VaKE
De acordo com Reis (2015) sabe-se que a comunicação e as crenças, normas de
comportamento e valores culturais específicos podem criar dificuldades no processo de
saúde. Como estudante de Enfermagem tive oportunidade de refletir sobre estes desafios
e sobre a importância que os valores culturais assumem nesta discussão.
Assim, ao participar na experiência da estratégia VaKE, inserida no projeto TEMPUS,
ficamos a conhecer uma ferramenta que consideramos preciosa para trabalhar esta
temática.
Da nossa experiência pessoal, as vantagens que podemos observar foram coincidentes
com o que está descrito na literatura. O criador desta metodologia, Professor Doutor
Jean-Luc Patry (sd.) refere-nos que o VaKE tem diversas vantagens úteis para os
profissionais de saúde, especialmente quando cuidam de pessoas com diferentes origens
culturais: (1) lidar com diferentes perceções de valores e, portanto, alcançar um nível
mais elevado de compreensão dos mesmos; (2) discutir diferentes soluções e perceções
entre cada interveniente, o que leva a desafiá-las em vez de simplesmente adotá-las; (3)
compreender o que foi aprendido, e a sua aplicação a novas situações.
Mais centrado no desenvolvimento pessoal, esta estratégia ajuda a desenvolver
habilidades para: (1) trabalhar de forma independente e organizar a informação
relevante integrando-a nos conceitos existentes; (2) adquirir conhecimentos e habilidades
necessárias para a resolução de problema; e por fim (3) ganhar capacidade de trabalhar
em equipa, introduzindo as suas ideias e conhecimentos, ouvindo os outros, fazendo
acordos, suscitando conflitos e mediando a discussão. Aprende-se assim as regras da
discussão e adquire-se a capacidade de formular argumentos convincentes, baseados em
factos fundamentados, analogias ou exemplos. (Patry, 2016).

84

Mediação Intercultural

Os resultados da aplicação desta metodologia enfatizam-na como uma forma de
despertar as pessoas para os seus próprios valores, mas também para entender os
valores de outras, destacando a vida e as experiências culturais durante a argumentação.
De salientar que o que promove a riqueza das trocas é o facto de a discussão ocorrer num
ambiente que promove a aceitação e onde não se fazem julgamentos negativos.
A estratégia VaKE nos cuidados de saúde
Para que os cuidados de enfermagem sejam bem-sucedidos é condição necessária que o
enfermeiro tenha, além das habilidades técnicas e científicas, sensibilidade para entender
a pessoa em todas as suas dimensões e também todos os fatores que estão subjacentes
no processo de cuidar.
O processo de cuidar implica que os enfermeiros se conheçam, conheçam os seus valores
e a sua personalidade. Sabe-se também que ao cuidar do outro os enfermeiros são
confrontados com escolhas morais, elevando-lhes a sua consciência para a tomada de
decisão com base em normas, códigos e valores.
Atualmente aceita-se que uma relação pessoal e autêntica entre o enfermeiro e a pessoa
cuidada contribui para o sucesso do processo de cuidar. Assim, a estratégia VaKE, sendo
uma maneira de tomar consciência de valores pessoais e de ganhar autoconhecimento,
torna-a preciosa para o processo de cuidar em Enfermagem, ajudando a superar as
barreiras culturais e facilitando o estabelecimento de relações interpessoais com a
pessoa cuidada.
Conclui-se que o principal ganho da aplicação deste processo é a sua contribuição para
a melhoria da assistência em saúde a pessoas de outras culturas e/ou com valores
diferentes dos do enfermeiro ou dos cuidadores, à medida que os cuidadores se tornam
mais conscientes dos seus próprios valores e da influência destes no processo de
cuidados, como uma dimensão importante para cada pessoa.
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Conhecer o território é imprescindível para se poder intervir, o que
implica trabalhar com “o outro” construindo parcerias e trabalhando em rede. O presente artigo pretende dar conta do que tem sido
feito a este respeito no IPBeja, tanto interna como externamente.
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Knowing a territory is necessary to perform any intervention. That
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networks. This paper intends to report what has been done in this
respect at the IPBeja both internally and externally. A deep knowledge of the territory promotes concerted actions that result in
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n Construção de redes de parceria para a intervenção comunitária
Ana Fernandes, Ana Felisbela Piedade e Bárbara Esparteiro

Nesta comunicação, que se reporta à realidade dos anos letivos 2015/16, pretendemos
refletir acerca das vantagens e da importância das parcerias e do desenvolvimento do
trabalho em rede para intervir em qualquer território.
Conhecer o território é imprescindível para se poder intervir, isto implica o trabalho com
“o outro”. O que só se torna possível conhecendo os recursos que, a cada momento, se
encontram e mobilizam na comunidade. Fazer parte da Rede Social do concelho de Beja,
permite ao Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) recolher informação sobre as atividades
desenvolvidas por outras entidades e dar a conhecer os seus projetos e intenções. Desta
troca resulta a possibilidade de encontrar pontos de convergência, interesses comuns
de intervenção e imprimir dinâmicas de cooperação entre os vários agentes e entidades
locais, regionais e nacionais para fomentar e construir redes de parceria que permitam
um trabalho concertado, sustentado e profícuo.
Como referem Ornelas e Moniz (2011), as parcerias ao nível comunitário podem constituirse como uma estratégia crucial para o desenvolvimento da capacidade das organizações
que as compõem e das comunidades onde se inserem. O IPBeja, enquanto parceiro da
Rede Social, propõe-se conhecer aprofundadamente o território em termos de população
migrante e estrangeira. Como entidade recetora de alunos estrangeiros promove práticas
interculturais no campus e na comunidade.
Conceito e validade da ideia de Rede Social
O Programa Rede Social, de acordo Resolução do Conselho de Ministros 197/97 de 18 de
Novembro de 1997, é entendido como um “fórum de articulação de esforços com base na
livre adesão das autarquias e entidades públicas e/ou privadas sem fins lucrativos que a
ele queiram aderir”. É objetivo deste programa estimular os atores locais a trabalhar em
parceria, articulando as intervenções tendentes ao combate à pobreza e à exclusão social,
desenvolvidos por diferentes agentes instalados num mesmo território. Pressupõe, uma
visão de trabalho em parceria no que respeita às respostas sociais e à racionalização dos
recursos disponibilizados.
Com base nestes pressupostos, o IPBeja decidiu contemplar no seu Plano Estratégico
(2014-2017) o eixo de intervenção: Funcionamento do IPBeja como Comunidade, Aberta,
Solidária, Participativa e Coerente (eixo IV), traduzido no Domínio IV- Dimensão Social
do IPBeja. Perante estes desafios, uma das ações inerentes a esta linha estratégica,
consiste na representação e intervenção do IPBeja no Grupo Integrado de Intervenção
Técnica da Rede Social do concelho de Beja. Este trabalho visa promover a extensão
desta instituição à comunidade efetivando parcerias e refletir sobre a sua função social no
contexto territorial onde se insere. Esta linha de pensamento permite estabelecer pontes
entre o conhecimento produzido no IPBeja e as necessidades da região circundante, “…
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reduzindo o hiato teoria versus prática e produção versus aplicação de conhecimento.”
(Costa et al, 2013: 2-3).
A produção científica, ao nível do ensino superior, deve envolver formas de conhecimento
destinadas ao contexto social que lhe está subjacente, pois que “…são instituições
que existem para atender às necessidades da comunidade…estão associadas ao
desenvolvimento são só cultural, mas também económico, social e político, sendo espaço
propício para a produção de conhecimento e para a formação de cidadãos.” (Costa et al,
2013: 2-3). Nesta lógica, é necessário reforçar práticas institucionais, por via das quais,
o conhecimento, a investigação realizada e a rentabilização dos recursos humanos,
confluam para a cooperação com a sociedade.
A realidade, no que concerne a direitos humanos dos mais vulneráveis, confronta-nos com
o que pode ser entendido como “retrocesso civilizacional” ao qual acrescem problemas
relacionados com a rede de transportes, a gestão de infraestruturas, a baixa densidade
e envelhecimento populacional, entre outros. O IPBeja não pode ficar indiferente, pois
os territórios são muito mais do que espaços fisicamente demarcados - condensam
percursos de vida, recursos, constrangimentos e oportunidades. Assim, mobiliza recursos
endógenos e exógenos e promove modelos de governança assentes na partilha e redes
de parcerias que permitem integrar o nós e o outro na resolução de problemas comuns,
transversais aos diferentes contextos territoriais (Piedade e Esparteiro, 2016).
A integração no IPBeja e na comunidade, de estudantes oriundos dos PALOP é exemplo
desta prática. Em termos institucionais, o Gabinete de Relações Internacionais (GRI),
em cooperação com o Centro de Línguas e Culturas (CLC), Serviços de Ação Social
(SAS) e o Laboratório de Animação Territorial (Lab-At) toma a seu cargo a conceção e
dinamização de iniciativas em rede que visam integrar estes estudantes. Concretamente,
organizam-se cursos de aperfeiçoamento de língua portuguesa; criou-se a “Casa da
Lusofonia”; dinamizaram-se programas de professores tutores de cada estudante;
abriram-se residências estudantis no centro da cidade de Beja (que asseguram
alojamento aos estudantes bolseiros); alargou-se o horário do refeitório; conceberamse cursos de formação nas áreas da multiculturalidade e interculturalidade dirigidos a
pessoal docente, não docente e estudantes; realizaram-se encontros culturais, palestras
e tertúlias na área das dinâmicas culturais; concebeu-se um programa de estudos
denominado “Ano 0”.
Esta abordagem tem sido facilitada pelo facto de o IPBeja/ ESEB integrar a RESMI, o que
tem permitido enquadrar estas iniciativas e estabelecer relações mais próximas com a
comunidade.
Perspetiva-se o alargamento das parcerias internas e externas, com o reforço de parceria
com a rede social, EAPN, AMEC (Associação de Mediadores Ciganos de Portugal),
associações de migrantes, associações de desenvolvimento local, ONG e IPSS e outros
estabelecimentos educativos nacionais e internacionais. Internamente aguarda-se a
possibilidade de criação de um gabinete de mediação intercultural que ligue IPBeja e
comunidade.
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Gráfico 1. Alunos estrangeiros matriculados no IPBeja, por género e curso
Alunos estrangeiros 15/16
16

Género M
Género F

12

8

4

0
i
rap
Te

ia
al
a
a
a
a
o
o
o
e
ar
.
...
al
al
ion nom ent bient átic pres Soci ador rism as e de.. agem icaçã port ásic ient
s
B
b
it
ro
m
rm
o
lim
Tu stic logia ferm un
De ção
Ag ia A o Am Info de E rviç Solic
Am
e
Plá cno
ca úde
En e Com
ar ria d ria tão
S
u
s
h
e
d
e
a
a
n ha
t
T
E
S
ão
nh Ges
ge
Ar ia e
aç
En ngen nge
uc
nc
E
E
Ed
Ciê
Licenciatura
ac

up

c
aO

Fonte: Dados do Gabinete de Relações Internacionais (GRI, 2015/16).

Fonte: Dados do Gabinete de Relações Internacionais (GRI, 2015/16).
do Gabinete
de Relaçõesno
Internacionais
Gráfico 2: Fonte:
AlunosDados
estrangeiros
matriculados
IPBeja, por(GRI,
curso2015/16).
e país de origem

Gráfico 2: Alunos estrangeiros matriculados no IPBeja, por curso e país de origem
Gráfico 2: Alunos estrangeiros matriculados no IPBeja, por curso e país de origem
12
Angola

10
8

Cabo Verde

6

Brail

4

Equador
Bulgária

2

China
Saúde Ambiental

Desporto

Educação Básica

Educação e

Enfermagem

Ciência e Tecnologia

Turismo

Artes Plásticas e...

Solicitadora

Serviço Social

Gestão de Empresa

Engenharia Informática

Engenharia do Ambiente

Agronomia

Engenharia Alimentar

Terapia Ocupacional

0

Perú
Roménia
Moldova (República)
Guiné-bissau

Fonte: Dados do Gabinete de Relações Internacionais (GRI, Moçambique
2015/16).

Em suma, na opinião de Piedade e Esparteiro (2016), conhecer o território, seja ele qual
for e seja qual
forDados
aDados
escala
aGabinete
que nos
reportamos,
enquanto (GRI,
investigadores,
Fonte:
deRelações
Relações Internacionais
Internacionais
2015/16). implica a
Fonte:
dodoGabinete
de
(GRI, 2015/16).
relação que se estabelece com todas as organizações e entidades em presença, a troca de
informação
e atualizada
aos números,
aos problemas,
aos recursos
e àsqual
Em
suma, naconstante
opinião de
Piedade equanto
Esparteiro
(2016), conhecer
o território,
seja ele
Em suma,
na
opinião
de
Esparteiro
(2016),
conhecer
o território,
seja
possíveis.
facilitação
do
eenquanto
da
convergência
de formas
de ele
forsoluções
e seja
qual
for Piedade
a Aescala
a eque
nosconhecimento
reportamos,
investigadores,
implica
a qual
entender
o se
mundo,
respeitando
anos
diversidade
entre os distintos
grupos
populacionais
do implica
for e seja
qualque
for
a estabelece
escala
acom
quetodas
investigadores,
a
relação
asreportamos,
organizações
eenquanto
entidades
em
presença,
a troca
de
distrito
de constante
Beja, é missão
do
estabelecimento
de ensino aos
da região,
isto
é, doe às a troca
relação que
se estabelece
todas
as organizações
esuperior
entidades
em
presença,
informação
ecom
atualizada
quanto
aos números,
problemas,
aos recursos
IPBeja.

soluçõesconstante
possíveis. eAatualizada
facilitação do
conhecimento
e da convergência
de formas
de informação
quanto
aos números,
aos problemas,
aos de
recursos
entender
o mundo, respeitando
a diversidade
entre os distintos
grupos populacionais
do
e às soluções
possíveis.
A facilitação
do conhecimento
e da convergência
de formas
de
de Beja,
é missão do aestabelecimento
de ensino
da grupos
região, isto
é, do
entenderdistrito
o mundo,
respeitando
diversidade entre
os superior
distintos
populacionais
IPBeja.
87
do distrito
de Beja, é missão do estabelecimento de ensino superior da região,
isto é,
do IPBeja.
87

90

Mediação Intercultural

Referências bibliográficas
Costa, M., et al (2013), Ensino, Pesquisa e Extensão: Compromisso Social das Universidades,
Uberaba/Brasil: Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Câmara Municipal de Beja, (2013), Diagnóstico Social do Concelho de Beja,: CM Beja.
Diniz, A. e Almeida, L. (2005), “Escala de Integração Social no Ensino Superior (EISES):
Metodologia de Construção e Validação”, Análise Psicológica 4 (XXIII), Lisboa: ISPA,
461-476.
Instituto Politécnico de Beja (2014), Plano Estratégico do IPBeja 2014-2017, Beja: IPBeja.
Ornelas, J. e Moniz, M. (2011), Parcerias Comunitárias, Lisboa: ISPA.
Piedade, A. e Esparteiro, B. (2016). “Entre nós, connosco na região baixo alentejana”,
Sustentabilidade da Mediação Social: processos e práticas, Braga: CECS/UMinho, 7991. Disponível aqui.
Resolução do Conselho de Ministros 197/97 de 18 de Novembro de 1997. Disponível aqui.
(em 26/04/13).

Migrações_#15_dezembro 2018

91
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The mediating intervention in Setubal in immigrants’
access to the National Health System
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Resumo

A Câmara Municipal de Setúbal, através da sua Equipa de Mediação Intercultural desenvolveu uma ação que pretendeu responder
a uma necessidade identificada no território ao nível do acesso dos
imigrantes ao Sistema Nacional de Saúde. Num trabalho articulado
com o Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, com a população e com serviços de apoio aos imigrantes no concelho foi possível cruzar diferentes olhares e perspetivas e abordar as barreiras
identificadas no acesso ao SNS numa lógica de apoio às instituições,
promovendo a adequação dos serviços de saúde, através da capacitação dos seus profissionais.
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Abstract

The Setubal City Hall, through its Intercultural Mediation Team, developed an action that sought to respond to a need identified in the
territory regarding the access of immigrants to the National Health
System (NHS). In an articulated work with the Arrábida Health Centres Group, with the population and with the county’s immigrant support services, it was possible to cross different perspectives and
to address the identified barriers in the access to the NHS in logic of
support to the institutions, promoting the adequacy of health services through the training of its professionals.
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n A intervenção mediadora em Setúbal ao nível do acesso ao SN
por parte dos imigrantes
Susana Graça Silva

Nota introdutória
A Câmara Municipal de Setúbal, há mais de uma década, desenvolve trabalho na
integração de imigrantes, assumindo politicamente a interculturalidade como forma de
gestão da diversidade - nomeadamente através da criação em junho de 2004 do Gabinete
do Imigrante e das Minorias Étnicas (GIME).
No âmbito do trabalho da Equipa Municipal de Mediação Intercultural – MISP, e partindo
de um diagnóstico social elaborado em conjunto com diferentes entidades e população
imigrante, identificou-se a Saúde como uma das áreas prioritárias de intervenção,
nomeadamente em termos de barreiras no acesso ao SNS.
Partindo dos casos concretos privilegiou-se uma intervenção a montante e junto dos
próprios serviços de saúde. Neste sentido foi desenvolvido um plano de formação
sobre as principais questões identificadas pela população imigrante e pelos Centros de
Saúde que abrangeu todo o universo dos assistentes técnicos das unidades de cuidados
primários com o objetivo de adequar as instituições e os serviços às características
das comunidades imigrantes e às suas necessidades, através da prestação de apoio a
profissionais.
O presente artigo começa por enquadrar esta experiência no âmbito mais alargado ao
nível da intervenção da Autarquia nesta área de trabalho.
Segue-se uma apresentação do processo de desenho e implementação desta iniciativa,
dos intervenientes e dos objetivos.
Finalmente apresenta-se o plano de conteúdos da ação de formação desenvolvida (ver
tabela 1. Plano de Formação: O acesso ao SNS por parte de imigrantes).
O Gabinete do Imigrante e das Minorias Étnicas: relato de uma experiência
O GIME é um serviço municipal dirigido à população imigrante e às minorias étnicas
residentes no concelho que pretende contribuir para a sua integração e valorização na
comunidade de acolhimento. Numa perspetiva de melhoria contínua dos serviços, o GIME
desenvolve um trabalho em parceria com entidades e associações de âmbito local e
nacional no sentido de promover respostas integradas e adequadas às necessidades dos
cidadãos que procuram o esclarecimento, aconselhamento, apoio e/ou acompanhamento
deste serviço municipal. Salienta-se a complexidade dos procedimentos relacionados
com os processos de legalização e do acesso dos imigrantes aos direitos básicos como a
segurança social, a saúde ou a educação.
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Numa lógica que privilegia uma intervenção assente no trabalho em rede e em parceria,
na intervenção comunitária, no empoderamento das populações, no desenvolvimento
de processos participativos, na proximidade dos serviços à população, na promoção
do diálogo intercultural, na promoção da igualdade de género, no apoio ao movimento
associativo, no apoio à integração dos imigrantes, no recurso à mediação intercultural, na
valorização positiva da diversidade sociocultural, a autarquia tem participado em diversos
projetos/ações/respostas: SEI – Setúbal, Etnias e Imigração; Centro Multicultural; Projeto
de Mediadores Municipais; Ciclo de Conversas Interculturais; Tardes Interculturais; maio
- Diálogo Intercultural; Rede das Cidades Interculturais; Festival de Música de Setúbal;
Praça do Mundo – Feira de Sant’Iago; Rede das Cidades Educadoras; Programa Nosso
Bairro Nossa Cidade; Ouvir a População, Construir o Futuro; Setúbal, Mais Bonita.
Nesta linha de intervenção a autarquia integrou nos seus serviços uma equipa de
Mediação Intercultural em Serviços Públicos, através de dois projetos (2012-2014, a
convite do então ACIDI) e um segundo através (2014-2015) de candidatura direta ao Fundo
Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros - FEINPT).
Através desta equipa composta por três mediadores interculturais e coordenada por
uma técnica da autarquia, e com base nas estratégia e metodologias de intervenção de
mediação intercultural, foi possível alargar e aprofundar a capacidade de resposta da
Autarquia nas áreas que foram consideradas prioritárias no território.
Em termos de diagnóstico, a Saúde foi identificada como uma área prioritária de
intervenção da equipa, tendo sido as barreiras no acesso ao Sistema Nacional de Saúde
(SNS) identificadas como a principal dificuldade sentida pelos imigrantes no território,
neste âmbito.
Os casos sinalizados pelo serviço de atendimento ao Público – Sei, Setúbal, Etnias
e Imigração, as respostas ao inquérito aplicado a imigrantes e os casos concretos
identificados numa sessão de esclarecimento sobre o acesso ao SNS, dirigida à população
imigrante do concelho, eram disso evidência, nomeadamente ao nível da cobrança de
taxas moderadoras ou das condições de acesso ao SNS a Nacionais de Países Terceiros
em situação irregular. Neste sentido considerou-se que mais do que uma resposta
casuística a situações concretas era importante intervir a montante e junto dos próprios
serviços de saúde. São então encetadas diligências junto do Agrupamento de Centros de
Saúde Arrábida (ACESA) e do Centro Hospitalar de Setúbal.
Trabalhando de forma próxima com o ACESA, nomeadamente através do Gabinete do
Cidadão, identifica-se a necessidade e a importância de promover formação específica
para todo o universo dos assistentes técnicos dos centros das unidades de cuidados
primários. O objetivo prendia-se com a adequação das instituições e dos serviços às
características das comunidades imigrantes e às suas necessidades através da prestação
de apoio a profissionais.
A intenção inicial de recorrer à bolsa de formação do ACIDI para este efeito não se revelava
exequível em termos de conciliação de disponibilidade de agendas. Face à oportunidade
de avançar com esta ação, que implicava, do ponto de vista logístico por parte do ACES,
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constrangimentos significativos em termos do assegurar do funcionamento corrente dos
serviços, a equipa optou por assumir a dinamização destas sessões de formação.
O processo de preparação da formação incluiu um conjunto de reuniões com os
coordenadores dos assistentes técnicos com o propósito de identificar as principais
dificuldades sentidas, nomeadamente ao nível da tipologia de casos mais frequentes, de
modo a serem abordados nas sessões de formação. Por outro lado, permitiu também
um olhar para dentro da instituição de modo a melhorar a sua resposta nomeadamente
através da uniformização de procedimentos.
O plano de formação repartiu-se por nove sessões de três horas cada e abrangeu um
universo de cento e quinze assistentes administrativos. Em termos de conteúdos as
sessões incluíram as seguintes temáticas: Apresentação Projeto MISP; Perfil dos Cidadãos
Estrangeiros no Distrito de Setúbal: Setúbal, Palmela e Sesimbra; Enquadramento legal
do acesso ao SNS por estrangeiros; Cidadãos com autorização de residência; Nacionais
de Países Terceiros (NPT) em situação irregular; Menores em situação irregular; Estados
membros da União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça; Cidadãos dos PALOP
abrangidos pelos Acordos de Cooperação no domínio da saúde; Cidadãos abrangidos por
outros acordos ou convenções internacionais; Cidadãos estrangeiros requerentes de
asilo ou com Estatuto de refugiado; Sem Acordo Bilateral -NPT em situação de estada
temporária em Portugal; Estados membros da União Europeia, Espaço Económico
Europeu e Suíça; Contactos - Centros/serviços de apoio ao imigrante; Legislação e
documentação para consulta; e Competências de comunicação e de relação intercultural.
A tabela 1 explicita o plano de formação, os conteúdos tendo por base a tipologia de casos
mais frequentes.
Esta ação não se esgotou nas sessões de formação, na medida em que permitiu também
criar um canal de comunicação bidirecional entre a equipa de mediação e o ACESA,
estabelecendo as condições para que a equipa funcionasse como ponte e apoio quer aos
profissionais quer aos imigrantes residentes no concelho.
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Mediação Intercultural

Contempla os Acordos de Cooperação Internacional celebrados entre Portugal e os PALOP que
visam assegurar, nas mesmas condições que os cidadãos nacionais, a assistência médica de
doentes evacuados destes países que se deslocam a Portugal para efeitos de tratamento.
Especifica os países com quem Portugal estabelece outras Convenções Internacionais nas
quais estão contemplados os princípios de reciprocidade e/ou proteção na doença (Educação e
Formação Profissional).

Cidadãos dos PALOP abrangidos pelos Acordos de
Cooperação no domínio da saúde

Cidadãos abrangidos por outros acordos ou
convenções internacionais

Competências de comunicação e de relação intercultural

Legislação e documentação para consulta

Em contextos de diversidade torna-se importante desenvolver estratégias para aprendermos a viver
juntos porque afinal, somos todos pessoas e é muito mais o que nos une do que o que nos separa…

Legislação que diz respeito ao acesso ao SNS por parte dos cidadãos estrangeiros.

Refere-se aos contactos de instituições/serviços de apoio a imigrantes para as quais devem ser
reencaminhados os cidadãos estrangeiros.

Sintetiza os procedimentos, destacando as situações, condições e documentos em matéria de
acesso dos cidadãos estrangeiros.

Estados membros da União Europeia, Espaço
Económico Europeu e Suíça

Contactos com Centros/serviços de apoio ao imigrante

Sintetiza os procedimentos, destacando as situações, condições e documentos em matéria de
acesso dos cidadãos estrangeiros ao SNS.

Sem Acordo Bilateral -NPT em situação de estada
temporária em Portugal

Condições e documentos necessários para acesso ao SNS.

Sintetiza os procedimentos, destacando as situações, condições e documentos em matéria de
acesso dos cidadãos estrangeiros.

Estados membros da União Europeia, Espaço
Económico Europeu e Suíça

Cidadãos estrangeiros requerentes de asilo ou
com Estatuto de refugiado

Procedimento para o registo de menores em situação irregular e referência à legislação específica.

Condição e documentos necessários para acesso ao SNS.

Cidadãos com Autorização de Residência

Menores em situação irregular

Legislação aplicável que regulamenta e garante o acesso ao Sistema Nacional de Saúde por parte
dos cidadãos estrangeiros em Portugal.

Enquadramento legal

Nacionais de Países Terceiros (NPT) em situação
irregular

Breve apresentação e análise de dados comparativos de 2009 a 2013 de cidadãos estrangeiros
residentes no Distrito de Setúbal, nomeadamente nos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra,
e especificando as nacionalidades mais representadas nestes concelhos.

Cidadãos estrangeiros no Distrito de Setúbal: Setúbal, Palmela e
Sesimbra

Quem são os cidadãos de países terceiros em situação irregular, procedimentos e documentos
necessários para ter acesso ao SNS. Exceções em que não são cobradas despesas pela prestação
de cuidados de saúde.

O Projeto de Mediação Intercultural em Serviços Públicos é um projeto que visa melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos, contribuir para a coesão social em municípios com diversidade
cultural significativa, mediante uma gestão positiva e preventiva dessa mesma diversidade, através
de uma intervenção mediadora e a participação dos agentes comprometidos com o território.

Tabela 1. Plano de Formação ao SNS por parte de imigrantes

Apresentação Projeto MISP

Cidadãos estrangeiros
com residência
permanente

Cidadãos estrangeiros com estada/
residência temporária
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Considerações finais
Destacamos como aspetos mais relevantes desta iniciativa a possibilidade que nos deu
de envolver no projeto um parceiro fundamental em termos de saúde com impactos
bastante relevantes na melhoria das condições da população imigrante residente no
concelho; a seriedade com que o trabalho foi encarado, entendido como uma mais valia
ao nível da melhoria interna dos serviços; a possibilidade de encontrarmos interlocutores
privilegiados ao nível do ACESA nomeadamente no apoio que foi possível dar aos cidadãos
imigrantes que recorriam à equipa de mediação para apoio nesta área.
Os principais obstáculos sentidos prenderam-se inicialmente com as dificuldades de
encontrar o canal de comunicação e o timming certos dentro da instituição.
Consideramos ainda que teria sido mais eficaz trabalhar inicialmente de uma forma mais
territorializada, ou seja, privilegiando as unidades de saúde das áreas de intervenção da
EMMI ao invés de abarcar todo o universo de unidades de saúde. Deste modo a relação
de confiança e o alcance do trabalho desenvolvido em conjunto poderia, a nosso ver, ter
sido mais solidamente construído.
Importa sublinhar a importância de se ter pensado as respostas às necessidades
identificadas num plano que promovia a adequação institucional e o apoio aos profissionais,
dando-lhes ferramentas para a sua própria qualificação.
Finalmente destacaríamos a mediação intercultural foi uma ferramenta muito bastante
útil no desenvolvimento desta ação nomeadamente porque permitiu assentar toda a
preparação desta iniciativa numa triangulação entre população imigrante, profissionais
de saúde através da equipa de mediação.
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Convite à apresentação de originais
A Revista MIGRAÇÕES, do Observatório das Migrações, publica textos originais que
possam contribuir para a reflexão, conceção e/ou avaliação de políticas públicas em
matéria de migrações. Os textos propostos podem ter a forma de artigos científicos,
artigos de opinião, notas e recensões de livros da área das migrações.
Os textos originais propostos serão ordenados e apreciados quanto à sua pertinência no
âmbito editorial da revista pela Coordenação Editorial e uma Comissão Científica.
As propostas de artigos deverão ser enviados via e-mail para migracoes@acm.gov.pt.
Todos os artigos deverão ser acompanhados dos seguintes elementos: título do artigo,
resumo, nome(s) do(s) autor(es), instituição a que pertence, morada completa, endereço
de e-mail, telefone(s).

The proposed original texts wil be arranged and considered in relation to their relevance
within the editorial context of the journal by the Editorial Coordination and an Academic
Comission.
Proposals for articles should be sent by email to migracoes@acm.gov.pt. All articles
should be accompanied by the following information: title of the article, abstract, name(s)
of the author(s), institutional affiliation, complete adress, email adress, telephone
number(s).

PLANOS DE INTEGRAÇÃO PARA MIGRANTES

The Journal MIGRAÇÕES, of the Observatory for Migration, publishes original texts that
contribute to the analysis, conception and/or evaluation of public policies on the issue of
migration. The proposed articles can be in the form of academic articles, opinion articles,
notes and book reviews in the area of migration.
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