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Planos de Integração para Migrantes

Eduardo Cabrita
Ministro-adjunto
Portugal tem feito progressos notáveis em matéria de políticas de imigração, num contexto
de intensificação e complexificação das trajetórias migratórias à escala global. De país que
foi de emigração, que passou no final da década de 1990 a ser de imigração, e voltou recentemente, fruto da conjuntura austeritária, a ver crescer os fluxos emigratórios, Portugal tem
sabido, ao longo destes anos, responder aos mais complexos desafios desta “idade das diásporas”, como a designa Zygmunt Bauman, sendo de salientar três grandes áreas de avanço
das políticas de migração no nosso país:
Em primeiro lugar, a criação de um quadro legislativo antidiscriminatório e ativamente promotor da igualdade de oportunidades das pessoas migrantes no acesso aos mais variados
domínios, com destaque, no período de 2006-2007, para as questões da nacionalidade, do
reconhecimento de diplomas e de competências, bem como do processo de reagrupamento
familiar, entre outros.
Em segundo lugar, têm sido desenvolvidos importantes e inovadores instrumentos de política, ao nível da definição e planificação de estratégias integradas – de que são exemplo, a
nível nacional, os Planos para a Integração dos Imigrantes (tendo o primeiro sido lançado
para o período de 2007-2009), e o agora designado Plano Estratégico para as Migrações
(2015-2020). Ao nível das políticas locais, foram lançados os Planos Municipais para a Integração dos Migrantes, assentes no consenso entre todos os agentes envolvidos no processo,
entidades públicas e privadas, com particular destaque para os destinatários dos mesmos
– as próprias comunidades migrantes.

editorial

A par dos Planos, têm sido igualmente relevantes os instrumentos especificamente direcionados para a resposta a áreas críticas de integração e inclusão de imigrantes, materializados em
serviços e programas inovadores e internacionalmente distinguidos. Refiro-me aos Centros
Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI), inspirados na metodologia das Lojas do Cidadão, e
que num mesmo espaço multisserviços, dispondo de mediação sociocultural, e em cooperação com diversos parceiros públicos garantem o acesso das pessoas migrantes aos direitos
e aos serviços, eliminando barreiras burocráticas, físicas e comunicacionais à cidadania, com
particular destaque para a Linha SOS Migrante e o Serviço de Tradução Telefónica. Numa
lógica de proximidade a cidadãos e cidadãs migrantes, a ação dos CNAI (Lisboa, Porto e Faro)
tem sido complementada por uma rede de estruturas de apoio territorializadas – os Centros
Locais de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII). Estes Centros, desenvolvidos em parceria
com autarquias e entidades da sociedade civil, têm acolhido a missão do ACM, com o apoio dos
recursos por este facilitados em áreas estratégicas como: (i) a Educação – Bolsa de Formadores; (ii) a Mediação Intercultural; (iii) a Inclusão Social – Programa Escolhas; (iv) o Associativismo Imigrante; (v) o Empreendedorismo Migrante; (vi) a capacitação no domínio da língua e
cultura portuguesas – Programa Português para Todos; (vii), o Diálogo Inter-Religioso; (viii) a
investigação (Observatório das Migrações); (ix) e até mesmo o voluntariado – Mentores para
Migrantes.
Em terceiro lugar, importa referir o papel decisivo do Alto Comissariado para as Migrações
(ACM) – que sucedeu ao Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. (ACI-
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DI) através do Decreto-Lei n.º 31/2014, de 27 de fevereiro – ancorado no diálogo intercultural
de que é expoente máximo o seu Conselho Consultivo, agora designado Conselho para as
Migrações. Neste estão representadas as principais comunidades residentes em Portugal,
símbolo do exercício de uma cidadania democrática e da corresponsabilização pelo seu próprio processo de integração.
Por todos estes avanços, particularmente impulsionados pelas inovações legislativas de
2007, Portugal foi reconhecido, pela terceira vez consecutiva pelo Migrant Integration Policy
Index, MIPEX 2015, como o segundo melhor país a receber e integrar imigrantes, logo depois
da Suécia. No estudo comparativo destacam-se positivamente os indicadores referentes à
luta contra a discriminação, à garantia formal de igualdade de oportunidades de acesso ao
mercado de trabalho e à formação, ao reconhecimento de diplomas e qualificações, ao reagrupamento familiar, à cidadania e à nacionalidade, embora incentivando a necessidade de
um continuado esforço de aprofundamento nos domínios respeitantes ao acesso à educação
e à saúde.
Neste enquadramento e considerando os novos desafios civilizacionais que a Europa enfrenta e com os quais Portugal está profundamente comprometido, reiteramos o nosso desejo
e convicção de continuarmos a fazer das políticas migratórias, políticas participadas, igualitárias e coesas tendo em vista o acolhimento e a integração de migrantes, com particular
destaque para o apoio às pessoas requerentes de asilo e refugiadas. Assim, Portugal honrará o compromisso, regido pela Convenção de Genebra que estatui que as políticas da União
Europeia em matéria de asilo devem ser governadas pelo princípio da solidariedade e justa
partilha de responsabilidades. Por isso, ao contrário do que tem acontecido em outros países da Europa, não transigiremos na afirmação destes princípios, e no reconhecimento das
especificidades implicadas na integração das pessoas refugiadas na sociedade portuguesa.
Estamos, por isso, a trabalhar em respostas à medida destas novas necessidades, em estreita articulação com todas as entidades que integram o Grupo de Trabalho da Agenda Europeia para as Migrações e com uma vasta rede de parceiros de âmbito local, de acordo com
o princípio da subsidiariedade e sem os quais o sucesso deste processo não será possível.
A política pública de migrações assume, portanto, lugar de destaque no Programa e na ação
do atual Governo, apostando-se numa gestão proativa dos fluxos migratórios como via estratégica para alcançar a sustentabilidade demográfica tão necessária ao país e garantir
a dignidade e os direitos humanos de quem migra. No domínio do retorno de emigrantes
os objetivos principais passam por eliminar os obstáculos ao regresso e à circulação de
portugueses e portuguesas emigradas, pela intensificação das relações entre emigrantes e
a sociedade nacional, enquanto parte da estratégia de desenvolvimento económico e social
do país. No domínio da imigração, as políticas terão como objetivos fundamentais a atração
de imigrantes, a consolidação dos mecanismos que asseguram a legalidade da imigração,
bem como o desenvolvimento de uma sociedade intercultural com vista ao aprofundamento
da integração das pessoas migrantes, valorizando-se a riqueza da diversidade e do diálogo
intercultural e inter-religioso.
Saúdo por isso todas as pessoas que contribuíram para a organização deste número temático da revista Migrações, e de cujas reflexões muito beneficiará o contínuo aperfeiçoamento
das políticas públicas de migração em Portugal, deixando aqui um agradecimento muito
especial ao Dr. António Vitorino, pela coordenação científica desta edição.
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Pedro Calado
Alto-comissário para as Migrações
O perfil migratório de Portugal tem mudado desde a viragem do século. A par da mudança
do perfil de quem imigra para o país e de quem emigra do país, o declínio do saldo migratório, que passou a assumir valores negativos desde 2011 por força do aumento da emigração
portuguesa, e dos saldos naturais negativos acompanhados de um envelhecimento demográfico, colocaram o país numa grave situação de défice populacional nos últimos anos.
Assim, reconhecendo que as migrações têm um impacto positivo na sociedade em muitas
e diferentes dimensões, Portugal posiciona-se hoje perante cinco desafios particularmente
decisivos, que convocam as migrações, e a que urge responder: o combate ao défice demográfico; a integração e capacitação de imigrantes; a inclusão e capacitação de novos nacionais, a mobilidade internacional, a gestão do talento e valorização da atratividade do país; a
melhor articulação entre imigração e emigração e o apoio ao regresso e à reintegração dos
emigrantes portugueses.
Neste âmbito, e depois de concretizados dois importantes instrumentos políticos de integração de imigrantes – os Planos para a Integração dos Imigrantes (I e II) –, entre 2007 e
2013 e com a coordenação do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), cujo espetro
visava apenas abranger políticas de integração dirigidas aos imigrantes, Portugal lançou
em 2015 um novo plano estratégico mais ambicioso e abrangente.

nota de abertura

Com o Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 (PEM), Portugal procurou articular e
integrar as políticas migratórias, quer as relativas às entradas, quer as relativas às saídas,
internalizando uma visão integrada do fenómeno imigratório e emigratório, para agir em
conformidade com a especificidade da nova realidade. Aprovado em Resolução do Conselho
de Ministros nº 12-B/2015, de 20 de março, o PEM é constituído por um enquadramento
político, um elenco dos principais desafios, cinco eixos prioritários e mecanismos de monitorização e avaliação. Nele estão previstos um importante e considerável número de medidas,
organizados pelos seguintes eixos prioritários: I - políticas de integração de imigrantes;
II - políticas de promoção da inclusão dos novos nacionais; III - políticas de coordenação
dos fluxos migratórios; IV - políticas de reforço da legalidade migratória e da qualidade dos
serviços migratórios e V - políticas de incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso dos
cidadãos nacionais. Com o envolvimento de 13 ministérios, as 106 medidas e os 211 indicadores têm a sua implementação prevista no PEM para um período de seis anos.
Com a coordenação do ACM mas com o imprescindível, prestimoso e inexcedível empenho e
colaboração de todos os ministérios e serviços envolvidos, tem sido possível criar sinergias
no trabalho conjunto e com diferentes e relevantes atores, com inequívocos ganhos para a
implementação da política migratória a nível nacional, regional e local. Volvidos dois anos
de implementação deste instrumento estratégico, será lançado o primeiro relatório bienal
de execução (2015-2016), tendo neste biénio o PEM alcançado elevados níveis de execução
com 86% das medidas concretizadas, ou em concretização, em 2016.
É, pois, com muito interesse que se acolhe este volume temático da Revista Migrações
exatamente acerca do desenvolvimento de planos de ação para a integração de imigrantes,
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um domínio em que Portugal foi pioneiro no contexto europeu (logo em 2007) e onde volta a
inovar com esta abordagem integrada e estratégica das migrações a implementar até 2020.
Agradeço por isso a todos os autores que se candidataram com artigos originais a este convite de 2015 do Observatório das Migrações, bem como congratulo os autores selecionados
para esta publicação que agora se torna pública.
A apreciação e seleção dos artigos para esta edição não teria sido possível sem a preciosa e
sempre inspiradora intervenção do Doutor António Vitorino, a quem gostaria de deixar uma
palavra de muito apreço.
Fica assim o convite à leitura para mais este volume da Revista Migrações do Observatório
das Migrações, que se desenvolve entre o contexto europeu, nacional e local no desenvolvimento de planos de ação para a integração de migrantes.
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O desenvolvimento de planos de ação para a integração de imigrantes:
Portugal e a Europa na última década
The development of action plans for the integration of immigrants:
Portugal and Europe in the last decade
Catarina Reis Oliveira
Coordenadora do Observatório das Migrações
Entre dezembro de 2014 e outubro de 2015 o Observatório das Migrações esteve sob a
direção de Gonçalo Saraiva Matias que - enquadrado pela missão deste Observatório em
acompanhar e avaliar políticas e programas para migrantes e promover recomendações
para a definição de políticas públicas e iniciativas legislativas nas áreas de atuação do
ACM, IP - decidiu promover um convite à comunidade científica para apresentar artigos
originais para um número especial desta Revista Migrações dedicado inteiramente a uma
reflexão acerca do Plano Estratégico para as Migrações aprovado em Conselho de Ministros na mesma altura (Resolução do Conselho de Ministro n.º 12-B/2015, de 20 de março).
No âmbito desse convite o Observatório acolheu dentro do praz o do edital do convite (até
15 de outubro de 2015) dez propostas de artigos originais, apreciadas em dezembro de
2015 sob a prestimosa e exímia orientação do Doutor António Vitorino e do Alto-comissário
para as Migrações, a quem muito agradecemos, resultando no seguinte volume que agora
se edita.

introdução

Mais tendo este Observatório (ainda com a designação de Observatório da Imigração – OI)
e o antigo Gabinete de Estudos, Estatísticas e Relações e Internacionais (GERI), que coordenei entre 2005 e 2015, do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME)
e, posteriormente, do Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural (ACIDI)
- fundidos numa única Equipa de Projeto do atual Alto Comissariado para as Migrações
(ACM) a partir de 2016, sob a minha direção -, sido chamados desde 2006 a contribuir para
a reflexão e enquadramento do processo de conceção dos planos para a integração de
imigrantes de Portugal, retratam-se aqui alguns desses contributos, acreditando que esta
partilha assume metodologicamente teor de interesse científico.
Decorrida a implementação de dois Planos para a Integração de Imigrantes (PII) e iniciados
os trabalhos de preparação do terceiro plano de ação para a integração de imigrantes (que
viria a tornar-se mais abrangente e denominado de Plano Estratégico para as Migrações),
em 2013 foi ainda pedido ao GERI que retratasse o panorama europeu quanto ao desenvolvimento de planos de ação para a integração de imigrantes, compreendendo de que
forma Portugal acompanhava ou se destacava entre os restantes Estados-membros neste
domínio, ou poderia absorver recomendações e práticas inspiradoras para aprofundar a
intervenção neste domínio.
Este artigo procura retratar e sintetizar esses contributos para esta reflexão e debate nacional que antecedeu a definição de planos de ação para a integração de imigrantes em
Portugal, entre 2006 e 2014.
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Passos metodológicos e desenvolvimento dos trabalhos de definição de planos de ação de
integração de imigrantes em Portugal, entre 2006 e 2014
I. Génese do primeiro Plano para a Integração dos Imigrantes (PII), 2007-2010: O primeiro plano de ação para a integração de imigrantes (Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de maio), implementado entre 2007 e 2010, iniciou os seus
trabalhos de preparação em 2006, sob a iniciativa, orientação e mobilização do então
Alto-comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, Rui Marques. Reconhecendo que
o país vivia saldos migratórios positivos inéditos, aumentara a importância relativa da
população estrangeira no total de residentes em Portugal, e incrementavam-se novos
fluxos de imigração de países com os quais Portugal não tinha relações históricas e de
falantes de outras línguas que não o português (e.g. da Europa de Leste e da Ásia); havia
a necessidade de se assumir a responsabilidade do Estado para a integração destes
cidadãos, com particular destaque para o reforço da coesão social e uma melhor integração e gestão da diversidade cultural (cit. in introdução ao PII: 5). Nessa altura eram
ainda muito escassos os Estados-membros que promoviam planos de ação para a integração de imigrantes, tendo Portugal se assumido como pioneiro no contexto europeu
neste domínio.1
Procurando que o plano contemplasse tanto as necessidades de integração dos imigrantes, como os compromissos de resposta das várias instituições públicas e ministérios
a essas mesmas necessidades, o processo de reflexão promovido pelo então ACIME
ancorou-se na criação de vários grupos de trabalho (GT) temáticos (e.g. GT imigração e
estudantes, GT imigração e mercado de trabalho, GT imigração e saúde, GT descendentes de imigrantes) que mobilizaram inúmeros atores privilegiados – e.g. representantes
da sociedade civil e/ou de associações de imigrantes e para imigrantes, representantes
de instituições públicas ou ministérios, técnicos de gabinetes do ACIME e mediadores de
vários gabinetes de apoio dos Centros Nacionais de Integração de Imigrantes (CNAI), e
investigadores académicos, durante cerca de 6 meses de trabalho. Entre os resultados
desses grupos de trabalho e de reflexão esteve a redação de relatórios de enquadramento para cada uma das áreas temáticas identificadas (e.g. mercado de trabalho, saúde,
educação, justiça, descendentes, habitação, questões de género) com vista à sinalização
de bloqueios e dificuldades de integração dos imigrantes em Portugal. Este processo de
caracterização foi feito com a preciosa articulação e apoio dos investigadores da rede
do Observatório da Imigração, tendo cabido ao então GERI da redação dos relatórios
temáticos enquadradores.
A partir dos bloqueios identificados iniciou-se um trabalho (durante cerca de 1 mês)
de reflexão acerca de recomendações que lhes pudessem dar resposta. Neste trabalho foram adotadas três estratégias: a primeira baseou-se na identificação de exemplos
de boas práticas ou de respostas políticas adotadas em cenários semelhantes noutros
países, ou já em curso em Portugal, mas a carecer de reforço. A segunda estratégia
atendeu à sistematização de algumas das recomendações que constavam de estudos
deste Observatório, nomeadamente da Coleção Estudos, da qual resultam na conclusão
de cada volume recomendações para política pública no tema do estudo, sustentando a
investigação-ação subjacente à intervenção do Observatório. Finalmente, nesta fase fo-
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ram também recolhidas recomendações dos conselheiros do Conselho Consultivo para
os Assuntos de Imigração (COCAI) e de todas as associações de e para imigrantes reconhecidas pelo ACIME, por intermédio de contactos diretos efetuados pelo Gabinete de
Apoio Técnico às Associações de Imigrantes (GATAI).
As recomendações foram depois convertidas em medidas. Este processo teve uma fase
inicial promovida pelo ACIME em estreita colaboração com o gabinete do Ministro da
Presidência de então. Esse draft de medidas foi depois levado a Concelho de Ministros
e numa abordagem ‘de cima para baixo’ (do ministro para o ministério) foram definidas
metas e indicadores para cada medida, identificando as entidades responsáveis pela
implementação dessas medidas (2 meses de trabalho).
A este processo, seguiu-se a apresentação (a 18 de dezembro de 2006, Dia Internacional dos Migrantes) da versão draft do primeiro PII pelo Alto-comissário, abrindo-se o
período de discussão pública. Este processo contemplou a discussão do PII no COCAI
e a realização de sessões de esclarecimento com associações de imigrantes, investigadores e técnicos. Durante o mês de janeiro de 2007 foram acolhidos também centenas
de contributos através de um email criado para o efeito e por telefone através da linha
de apoio do ACIME – Linha SOS Imigrante. Esses contributos foram depois devidamente
analisados pela equipa técnica do ACIME e discutidos com o gabinete do Ministro da
Presidência.
O primeiro PII assumia a sua versão final na Resolução do Conselho de Ministros de 3
de maio de 2007, decorrido um pouco mais de 1 ano desde os trabalhos iniciais da sua
preparação. As metas e os indicadores definidos a partir das 120 medidas de 20 áreas
de intervenção previstas neste primeiro plano de ação de Portugal para a integração de
imigrantes tiveram essencialmente um caráter de monitorização da sua execução (e não
do seu impacto).

introdução

II. O segundo Plano para a Integração dos Imigrantes (PII), 2010-2013: O segundo
PII, beneficiando já da experiência do primeiro plano e do reconhecimento internacional
que o país, entretanto, obtinha pela implementação das suas políticas de integração e
de concessão de direitos a estrangeiros (e.g. 2º lugar no MIPEX – Índice de Políticas de
Integração de Imigrantes, e 1º lugar na atribuição de direitos e serviços a estrangeiros
residentes no Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 2009), teve
um processo de preparação bastante mais célere, tendo sido preparado em cerca de 9
meses.

Entre as principais opções de trabalho que estiveram na base do seu desenho, incluíram-se
reuniões de reflexão com os pontos focais dos vários ministérios e instituições públicas e
da sociedade civil (do primeiro PII) com vista à sinalização de, por um lado, bloqueios e/ou
dificuldades que persistiam sem resposta para os imigrantes, e, por outro lado, de novas
áreas de intervenção necessária. Neste segundo PII foi, porém, adotada uma abordagem ‘de
baixo para cima’ (dos técnicos e pontos focais para os ministros), tendo sido logo delineadas
e propostas medidas e metas, num processo de avaliação e balanço do anterior PII. Neste
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processo foram promovidas também inúmeras reuniões de trabalho temáticas com pontos
focais, mediadores do CNAI e representantes da sociedade civil com contacto com a realidade da integração de imigrantes em Portugal, e que ajudaram a sinalizar mais bloqueios
e dificuldades. Com esta auscultação, a equipa do ACIDI, em articulação com os pontos
focais do primeiro PII, desenhou um documento draft com medidas, indicadores, entidades
responsáveis e metas. Esse documento foi levado ao gabinete do Ministro da Presidência
para revisões, tendo posteriormente sido iniciado um processo de discussão pública do
documento, que incluiu a apreciação do COCAI. Revisto o documento foi publicada a versão
final em Resolução do Conselho de Ministros de 12 de agosto de 2010, com 90 medidas
distribuídas por 17 áreas de intervenção, tendo tido na sua essência essencialmente a identificação de indicadores e metas de execução.
No âmbito deste segundo plano de ação - enquadrado também pelas reflexões que
surgiam no contexto europeu quanto à criação de mecanismos de monitorização e avaliação das políticas de integração dos imigrantes nos Estados-membros, com recurso
a indicadores e estatísticas (ponto 4.11. COM (2003) 336 final2) – foi definida a medida 4
de promoção da “melhoria dos dados oficiais sobre integração dos imigrantes”, na qual
se estabelecia como ação a elaboração de um relatório estatístico de monitorização da
integração dos imigrantes em Portugal. Esta ação deu origem à redação e, posterior,
publicação do primeiro Relatório Estatístico Decenal Monitorizar a integração de imigrantes em Portugal (Oliveira e Gomes, 2014), resultado da estreita articulação deste
Observatório com o Instituto Nacional de Estatística (INE) e várias instituições públicas
com dados ou informação passível de tratamento estatístico acerca de estrangeiros
residentes.
III. O terceiro plano de ação para a integração de imigrantes de Portugal e a sua evolução para Plano Estratégico para as Migrações (PEM), 2015-2020: Atendendo ao que
se considerava ter corrido bem e menos bem nas opções de definição e implementação
dos dois primeiros planos, bem como as reações e recomendações de inúmeros conselheiros do COCAI e pontos focais do PII, e a própria perceção da equipa técnica do ACIDI,
considerou-se fundamental em 2013 proceder a uma nova reflexão concertada acerca
deste instrumento de política pública para a integração dos imigrantes.
Neste balanço, uma das primeiras preocupações sinalizadas pelos técnicos foi de que
nem sempre as medidas subjacentes aos planos de ação deixavam claro os bloqueios
que procuravam responder, seja porque nos processos de ‘cima para baixo’ (do primeiro
PII) ou de ‘baixo para cima’ (do segundo PII), ou por mudanças de governos e de pontos
focais de acompanhamento da execução dos planos, se tinha perdido o conhecimento
do enquadramento e do contexto dos processos que deram origem às medidas. Assim
surgiu logo no início dos trabalhos de reflexão de 2013 a recomendação de que futuros
planos deveriam tornar mais evidente quais os bloqueios ou dificuldades a que cada
medida procurava responder e/ou a origem da necessidade da definição da própria medida, havendo a expectativa de que deste modo melhor se poderia aferir também os
impactos das medidas (e não apenas o caráter da sua execução). Mais foi reconhecido
neste âmbito que as metas associadas às medidas previstas nos planos nem sempre
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deixavam evidentes os impactos que pretendiam assumir (ou assumiram no final) para
a integração dos imigrantes, que era afinal o fim último do plano. Algumas das metas
acabaram por ser validadas quanto à sua execução, mas via-se a necessidade de apurar
o seu real impacto e/ou deixar mais explícito a sua necessidade e pertinência para o
cumprimento dos objetivos gerais ou específicos do plano. Estas advertências induziram
à recomendação de, por um lado, passar cada medida a ter explicitado o seu contributo para os objetivos gerais e específicos do plano, e, por outro lado, recomendou-se
que este instrumento de política pública passasse a ter para cada medida, e respetivas
metas, não apenas indicadores de execução, mas também (dentro do possível) alguns
indicadores de impacto.
Para enquadrar estes novos indicadores de impacto, mais era recomendada a realização de um estudo de enquadramento geral que atendesse a indicadores de referência
de caracterização da situação dos imigrantes nas variadas dimensões da sua vida em
Portugal (e.g. mercado de trabalho, educação, justiça, demografia, segurança social, reconhecimento de qualificações, discriminação de base racial e étnica, acesso à nacionalidade) com o objetivo de retratar o ponto inicial de referência (antes da implementação
do terceiro plano de ação) a partir do qual se compararia numa fase intermédia e final os
resultados para os mesmos indicadores, tentando extrair (sempre que possível) os impactos das medidas subjacentes ao plano de ação (considerados, porém, também indicadores externos de referência que influenciam a realidade e perante os quais as medidas
do plano não conseguem gerar efeitos).
Foram ainda sinalizadas algumas advertências no sentido deste instrumento de política
pública tornar mais explícitos os intervenientes e respetivos compromissos diretos e
responsabilidades para cada medida, tal como o orçamento, compromissos financeiros
e fontes de financiamento subjacentes às medidas (reconhecendo neste último aspeto
que normas comunitárias assim passaram a orientar os governos com planos de ação a
ter orçamentos de execução).
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O aumento da negatividade do saldo migratório português, com a retração dos fluxos
de entrada de imigrantes e o reforço dos fluxos de saída de Portugal, bem como o agravamento da situação de fragilidade demográfica do país, viriam contudo a alterar no
decurso de 2014 a opção governativa quanto a este instrumento de política pública para
a integração de imigrantes. O XIX Governo Constitucional de Portugal propunha-se desenvolver pela primeira vez no país uma abordagem global para as migrações e a mobilidade da população de e para Portugal, integrando num mesmo plano de ação tanto
as prioridades das políticas de integração dos imigrantes (dando neste âmbito continuidade aos dois antecessores planos de integração de imigrantes), como as prioridades
políticas no domínio de ligação entre Portugal e os cidadãos portugueses emigrados,
e as políticas de coordenação dos fluxos migratórios. Este governo pretendia articular
também de forma concertada as políticas públicas portuguesas de segurança interna,
políticas externa e dos negócios estrangeiros, e as políticas de integração de imigrantes
residentes e de cidadãos regressados a Portugal.
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Com esta nova visão e abordagem foi aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 12-B/2015, de 20 de março, o denominado Plano Estratégico para as Migrações
(2015-2020) - PEM, com 106 medidas distribuídas por cinco eixos prioritários que se procura neste volume melhor conhecer. O plano assumiu também, entre as suas novidades,
um enquadramento geral para explicitar os seus objetivos, e apresentou aqueles que o
governo considerava serem os cinco principais desafios do país – défice demográfico;
integração e capacitação; inclusão e capacitação dos novos nacionais; mobilidade internacional, gestão de talento e valorização da atratividade do país; e melhor articulação
entre imigração e emigração e o apoio ao regresso e à reintegração dos emigrantes portugueses - e que pretendia responder com as medidas elencadas no plano estratégico. O
plano passou a integrar também explicitamente o objetivo de avaliação e monitorização
das suas medidas, concretizado por relatórios bienais de execução pelo ACM, IP, com
contributos e reporte dos membros do Grupo Técnico de Acompanhamento (que veio suceder ao grupo de pontos focais do PII), e apresentados ao Conselho para as Migrações
(nova designação com revisão e alargamento da constituição do anterior COCAI), e duas
avaliações externas e independentes, uma intercalar e outra final, ao plano, aos seus
objetivos e à implementação das suas medidas.
Este novo plano de ação trouxe também entre as suas medidas, três ações que imbricaram diretamente neste Observatório. Desde logo o PEM estabeleceu uma ação (na
medida 92) que remeteu para o lançamento e entrada em vigor do regulamento do Observatório das Migrações, alterando o nome deste Observatório (que entre 2002 e 2015
foi Observatório da Imigração, passando a partir de 2015 para OM) e aprofundando a sua
missão. Neste âmbito, em 2016, o Observatório deixou de funcionar como uma estrutura
informal do Alto Comissariado (como o era desde 2002) e passou a ter estatuto de Equipa de Projeto, aprofundando o seu papel e estrutura. Com a deliberação n.º 1243/2016
do Conselho Diretivo do ACM, publicada em Diário da República a 8 de agosto de 2016,
procede-se à criação da Equipa de Projeto do Observatório das Migrações, formalizando-se as atribuições dessa equipa que passou a estar sob a minha direção. Na mesma
medida 92, ficou também estabelecida uma ação de promoção da investigação dos fenómenos migratórios e integração dos imigrantes, com vista a contribuir para a definição
e avaliação das políticas migratórias, remetendo para a publicação de novos volumes de
estudos da Coleção de Estudos deste Observatório até 2020.
Mais reconhecendo a importância de Portugal continuar a apostar na consolidação de
um sistema permanente de recolha e análise de informação estatística acerca da integração de imigrantes (iniciado na medida 4 do segundo PII), o PEM integrou também a
medida 6 para a “Melhoria dos dados oficiais sobre a integração dos migrantes”. Nessa
medida do PEM estabeleceu-se na primeira ação a elaboração de relatórios estatísticos
anuais de indicadores que permitam acompanhar direta ou indiretamente a integração dos imigrantes. A ação, a implementar por este Observatório em estreita articulação com o INE e demais entidades com dados estatísticos relevantes até 2020, deu
origem ao lançamento da linha editorial Relatórios Estatísticos Anuais Indicadores de
Integração de Imigrantes da Coleção Imigração em Números deste Observatório das
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Migrações, com coordenação e autoria de Catarina Reis Oliveira e coautoria de Natália
Gomes, desde 2016. Os dados recolhidos, sistematizados e analisados nesta coleção
do Observatório das Migrações são o resultado de forte cooperação institucional e do
reconhecimento da importância de consolidar um sistema permanente de informação
passível de tratamento estatístico anual acerca da integração de residentes estrangeiros
em território nacional.
Este Observatório das Migrações irá, deste modo, nomeadamente por via destas ações,
continuar a acompanhar e a contribuir para a implementação do PEM até 2020.
O panorama europeu no desenvolvimento de planos de integração de imigrantes (em
2013)
Em 2003 a comunicação da Comissão Europeia sobre imigração, integração e emprego
(COM(2003) 336 final) recomendava pela primeira vez uma abordagem holística na definição de políticas de integração dos imigrantes nos Estados-membros, promovendo nos
anos que se seguiram a importância dos Estados-membros reforçarem as suas políticas
de integração de forma coerente, global e eficaz, atendendo aos entraves que subsistiam
à integração dos estrangeiros residentes, e propôs-se a acompanhar e examinar modelos europeus comuns e a recomendar políticas de integração.
No ano seguinte o Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia adotava
os Princípios Básicos Comuns para a Política de Integração dos Imigrantes na União Europeia, assumidos como as fundações das iniciativas da União Europeia para as políticas
de integração de imigrantes. No âmbito do décimo princípio básico comum era recomendado o desenvolvimento de políticas e medidas de integração mainstream em todas as
dimensões e domínios governativos, níveis governativos e serviços públicos.

introdução

Estes princípios viriam a ser complementados em 2005 com a Agenda Comum para a
Integração. Enquadramento para a integração de nacionais de países terceiros na UE
(COM(2005) 389 final) na qual eram propostas medidas concretas tanto para os contextos nacionais como para a União Europeia de forma a pôr em prática os princípios básicos comuns para a integração. Entre as recomendações de ações no âmbito do décimo
princípio básico comum constava a orientação de cada Estado “reforçar a capacidade de
coordenação da estratégia nacional de integração a vários níveis da administração pública” e “ter em conta a transversalidade da integração em todas as políticas pertinentes,
desenvolvendo simultaneamente estratégias específicas de integração” (p. 12). Resultava, assim, que embora não houvesse a recomendação explícita aos Estados-membros
para desenvolverem planos de ação para a integração dos seus imigrantes, indiretamente se orientava para os Estados definirem instrumentos de política e estratégias
nacionais que assegurassem a coerência da integração, envolvendo os vários ministérios, serviços e atores com intervenção para assegurar a integração como um processo
multidimensional e transversal a todas as esferas da sociedade.
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Em 2011 a Comissão Europeia lançou ainda a Agenda Europeia para a Integração dos
Nacionais de Países Terceiros (COM(2011) 455 final) que veio apelar aos Estados-membros o desenvolvimento de uma abordagem reforçada e coerente para a integração dos
imigrantes residentes extracomunitários nos diferentes domínios de intervenção e nos
diversos níveis de governo. Esta Agenda realçou a importância dos Estados-membros
assumirem o processo de integração dos seus imigrantes em estreita colaboração e
coordenação entre as várias administrações e serviços nacionais – que continuam a ser
responsáveis pela definição das políticas de integração dos países – e também as autoridades locais e os atores não-governamentais que desenvolvem medidas de integração
nos vários contextos locais. Mais era recomendado que “as políticas de integração devem ser desenvolvidas no quadro de uma abordagem genuinamente «da base para o
topo», próxima do nível local” (p. 4).
Na sequência da promoção desta Agenda, muitos Estados-membros desenvolveram as
suas próprias políticas de integração em função da situação nacional (diversa) no acolhimento de imigrantes. Entre as várias opções no desenvolvimento de políticas de integração, nos últimos anos alguns Estados-membros começaram a definir e consolidar
planos de ação para a integração dos seus imigrantes, assumindo a abordagem holística
e coerente que a Comissão recomendava.
Havia, assim, o interesse de compreender melhor o panorama europeu neste domínio
face às recomendações de orientações da Agenda Europeia de 2011. Para caracterizar
a situação europeia no desenvolvimento de planos de ação para a integração de imigrantes, compreendendo de que forma Portugal acompanhava ou se destacava entre
os restantes Estados-membros neste domínio, lançou-se entre agosto e setembro de
2013, através da European Migration Network, uma ad-hoc query acerca de planos de
integração de imigrantes.3 Dezoito Estados-membros responderam a este apelo de
Portugal, refletindo o estado da arte no desenvolvimento de planos de ação no país
para a integração de imigrantes, quem o coordena, o seu método de implementação
e o orçamento alocado. Essa informação foi depois sistematizada e complementada para os restantes Estados-membros (anexo 1), caracterizando a situação no seu
conjunto para os 28 países da União Europeia e Noruega no domínio da definição e
implementação de planos para a integração dos imigrantes residentes, e, assim, melhor proceder à comparação da situação de Portugal neste âmbito com os restantes
países europeus.
O anexo 1 sintetiza aquele que era o panorama europeu (29 países) em 2013, tendo da
análise efetuada sido identificadas algumas recomendações e práticas inspiradoras das
experiências de outros Estados-membros para o contexto português. Entre as práticas
identificadas, sintetizo aqui o que na altura extraí como mais inspirador para a realidade
portuguesa e que deu origem a algumas advertências com o mote deste Observatório de
“conhecer mais para agir melhor”. Em síntese foi na época recomendado que:
1. fosse criado um Conselho Nacional de Integração ou Comité de Integração: a Áustria
criou em 2010 um comité conselheiro para a integração com representantes de todos
os ministérios, organizações da sociedade civil e municípios, com objetivos semelhan-
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tes ao grupo nacional de pontos focais de integração (dos PII e, atualmente, do PEM),
que funciona em Portugal desde 2007. Refletindo sobre estes conselhos, os seus objetivos e intervenção, considerou-se relevante recomendar o aprofundamento do grupo
de pontos focais nacional para um conselho que integrasse não apenas representantes
das entidades públicas com medidas para implementar, mas também representantes
de organizações não-governamentais e da sociedade civil, e representantes das comunidades imigrantes a quem se destinam as medidas do plano de ação, assumindo
como objetivo central da atividade deste conselho a monitorização da implementação
do plano.
2. as organizações não-governamentais e da sociedade civil com intervenção na área da
integração de imigrantes passassem (como noutras práticas nacionais de orçamentos
participativos) a poder propor medidas e as executarem no âmbito do plano de ação,
face a um orçamento pré-estabelecido e/ou a aprovar para o efeito. Ainda neste âmbito,
refletiu-se também sobre a possibilidade de passarem a ser assumidos responsáveis de
medidas do plano não apenas de instituições públicas que implementam as medidas,
mas também de organizações não-governamentais e de associações de imigrantes que
assumiriam a função de acompanhar e apoiar na execução da medida, integrando formalmente o papel da sociedade civil na definição e implementação de políticas públicas
para melhor integração dos imigrantes em Portugal, num sentido de corresponsabilidade no processo de integração.
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3. se tornasse mais clara a relação entre as medidas previstas no plano e os resultados esperados, bem como os objetivos que se pretendem alcançar. Atendendo a que
os planos de ação em implementação em Portugal desde 2007 tiveram uma génese no
primeiro exercício de definição - que se baseou na identificação de bloqueios e dificuldades à integração para, depois então, refletir em medidas e ações que permitissem
ultrapassar esses bloqueios -, verifica-se que, decorridos estes anos, deixou de ser claro
e objetivo para alguns dos pontos focais, utilizadores e implementadores das medidas
dos planos, quais os objetivos e resultados esperados de cada medida para o fim último de integração. Neste domínio, a forma como eram apresentadas e estruturadas as
medidas do plano da Letónia tinha particular interesse do ponto de vista metodológico4:
esta estratégia tornava muito evidentes as linhas orientadoras de cada política, os seus
objetivos e as medidas adotadas associadas a cada política, bem como os resultados que
se pretendiam atingir. A reter surgiu a ideia de uma estrutura do tipo que é apresentada
como exemplo no quadro 1, para tornar claro o processo de implementação da política
governamental na área. No final desta estratégia era ainda anexado um quadro com a
indicação para cada medida de: (1) resultados de política; (2) indicadores para medir
resultados de política; (3) metodologia para obter cada indicador; (4) frequência na mediação de cada indicador (anual / bianual); (5) previsões de valores a assumir por cada
indicador, e (6) resultados complementares para a atividade (e.g. leis implementadas,
serviços reforçados).
4. se promovesse a reflexão com vista à identificação, recolha e sistematização de indicadores de impacto de medidas dos planos de ação, para além dos (mais frequentes
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e consolidados) indicadores de execução das medidas. Em 2013 a quase totalidade dos
Estados-membros com planos de integração de imigrantes em implementação não sistematizava indicadores de impacto, mas apenas (e só alguns Estados-membros) recolhia
indicadores de execução de medidas. Embora se deva reconhecer que os indicadores
de impacto são de difícil apuramento e identificação (podendo mesmo ser politicamente
sensíveis), atendendo a que outros fatores exógenos e alheios à imigração podem interferir na integração plena dos imigrantes e, assim, nos resultados das medidas (e.g. crise
económica, aumento generalizado do desemprego) - exigindo por isso a identificação de
algumas variáveis de controlo que cinjam os efetivos efeitos das políticas -, deve ser
refletida e reconhecida a sua utilidade e importância para melhor aferir e monitorizar os
resultados da política pública neste domínio. Na Noruega, por exemplo, foi definido um
sistema de informação estatística que sistematiza e analisa indicadores nacionais (de
nível macro) conjugados com fontes de dados administrativos acerca da integração dos
imigrantes em várias vertentes (e.g. trabalho, educação, saúde, participação social) para
sinalizar áreas onde é necessário reforçar intervenção, embora não avalie diretamente
impactos do plano ou das políticas desenvolvidas. Neste âmbito, era recomendado que
fosse continuada a Medida 4 do segundo PII, no terceiro plano de ação que se preparava, e/ou consolidado um sistema de recolha, sistematização e análise de indicadores
desagregados pela nacionalidade dos residentes em Portugal (de fontes estatísticas e
administrativas) de várias áreas e dimensões (que captassem a multidimensionalidade
da integração) com vista à disseminação de informação e sinalização de áreas mais prementes de intervenção governamental.
Quadro 1 - Proposta de estrutura de apresentação de medidas por objetivos, orientações
políticas e resultados de performance esperados
nº do
objetivo

1
1.1.
1.1.1.

Objetivos & Orientações de política
& Tarefas & medidas para atingir
objetivos

Entidade
responsável

Resultados
de performance
esperados
ou a atingir

Fontes de
financiamento
de valores
orçamentados
por ano

Objetivo: Sociedade Civil e Integração
Orientações de política: fortalecer formas formais e não-formais de participação cívica
Tarefa: Promover a participação política da população

1.1.1.1.

Medida: Revisão legislativa da lei
da Nacionalidade

1.1.1.2.

Medida: criação de oportunidades
para o voto eletrónico e introdução
do registo eleitoral para as eleições
parlamentares
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Prazos

2013

Ministério
Interior,
Ministério
Justiça

Nova Lei da
Nacionalidade

Dentro
do orçamento
atual

2014

Ministério
do Interior,
Ministério
da Justiça

Introduzir o
registo eleitoral
até 2014: dados
do registo
eleitoral para
monitorizar
impactos

Dentro
do orçamento
atual
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5. se previsse um estudo de avaliação no início e no fim da implementação do plano de
ação, que permitisse aferir não apenas o nível de execução das medidas elencadas no
plano, mas também os impactos dessas medidas para o objetivo geral do plano que é a
integração dos imigrantes. No panorama recolhido em 2013, o Luxemburgo, por exemplo,
incluía a realização de uma avaliação, integrando nesse processo um questionário aplicado a atores privilegiados (e.g. imigrantes, lideres de organizações da sociedade civil,
serviços públicos para a integração de imigrantes, sindicatos, centros universitários) para
validar os resultados do plano e referenciar áreas adjacentes que requeiram definição de
novas metas de intervenção neste domínio. Assim, recomendava-se também a recolha e
acompanhamento de indicadores de referência da situação de integração dos imigrantes
no país (à luz das recomendações da comissão europeia na vertente dos ‘indicadores de
integração de imigrantes’) ao longo do período de implementação do plano de ação, de
forma a sinalizar áreas de maior ou menor necessidade de intervenção de política pública,
ou de maior ou menor impacto da intervenção prevista no plano de ação. Na República
Checa e na Áustria este acompanhamento e monitorização da realidade é usado como o
ano base de referência a partir do qual se definem as metas da política e/ou se espera
monitorizar a evolução da política e se analisam mudanças.
6. se identificassem fundos comunitários para complementar o orçamento geral do Estado
na implementação dos planos de ação para a integração de imigrantes em Portugal: em
2013, a maioria dos Estados-membros com planos de integração não assumia em exclusividade do seu orçamento as despesas de implementação do plano, mas complementava a
sua execução com fundos europeus (e.g. fundo social europeu, fundo de integração, fundo
de solidariedade).
Em suma, este apuramento e sistematização da realidade europeia quanto ao desen-volvimento de planos de ação para a integração de imigrantes, sem prejuízo de ser datada (para
2013), é inspiradora pela reflexão que suscitou no contexto nacional, nomeadamente quanto:
aos protagonistas e promotores dos planos e das suas medidas, à metodologia que é traçada, à consulta e monitorização que tem subjacente (ou não), e à identificação (ou ausência)
dos objetivos de política pública que se definem e dos seus resultados esperados.
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A atualidade do tema e pertinência da sua reflexão continua a colocar-se não apenas em
Portugal, mas também no contexto europeu no seu todo que, em junho de 2016, viu a Comissão Europeia publicar o primeiro Plano de Ação Europeu sobre a Integração de Nacionais de Países Terceiros (COM/2016/377 final) reforçando o seu compromisso de continuar
a apoiar os Estados-membros na definição de políticas de integração para residentes extracomunitários, e reafirmando os Princípios Básicos Comuns para as políticas de integração
de imigrantes dos Estados-membros adotados em 2004. A Comissão introduz este plano de
ação reconhecendo que os cidadãos extracomunitários residentes nos vários países europeus continuam a encontrar-se em situação de maior desvantagem no emprego, educação,
habitação e inclusão social, quando comparados com os nacionais europeus. Por outro
lado, veio neste âmbito a Comissão defender que é investindo em políticas de integração
que a Europa enquanto sociedade se torna “mais próspera, coesa, e inclusiva”, sendo ainda
afirmado que “não aproveitar o potencial dos nacionais de países terceiros residentes na
UE representaria um enorme desperdício de recursos, tanto para as pessoas em causa
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introdução

como, de um modo mais geral, para a nossa economia e a nossa sociedade. Existe um risco
real de que o custo da não integração seja mais elevado do que o custo do investimento em
políticas de integração.” (p. 4).
Neste plano a Comissão clarifica ainda aqueles que considera ser os meios para apoiar a
integração. É destacada neste âmbito, por um lado, a importância da coordenação das políticas não só ao nível dos vários domínios de intervenção da integração, mas também nos
vários níveis de intervenção (europeu, nacional, regional e local) e nos vários atores interessados em promover a integração (e.g. instituições públicas, organizações da sociedade
civil, representantes das comunidades imigrantes). Por outro lado, é defendido que o êxito
das políticas de integração depende de um apoio financeiro adequado, clarificando por
isso os instrumentos de financiamento comunitário e fundos europeus estruturais e de investimento que visam a coesão e a integração dos imigrantes e os montantes disponíveis.
Tal como os planos de ação nacionais também este plano de ação europeu assume a integração como um processo multidimensional e por isso a abranger vários domínios de
intervenção, definindo como prioridades políticas tanto ao nível da UE como dos Estados-membros: (1) medidas anteriores à partida ou chegada (fornecer informação e dotar de
competências linguísticas); (2) educação; (3) integração no mercado de trabalho e acesso à
formação profissional; (4) acesso aos serviços básicos (habitação, saúde) e (5) participação
ativa e inclusão social. O plano contempla ações previstas a nível da UE para 2016-2017
para cada uma das cinco prioridades políticas e para instrumentos de coordenação, financiamento e acompanhamento do plano, elencando de forma sintética medidas e os principais intervenientes dessas medidas.
Há, pois, muito boas razões para ler este décimo terceiro volume da Revista Migrações do
Observatório das Migrações e continuar a aprofundar o conhecimento acerca destes instrumentos de política pública em matéria de integração de imigrantes, seja para o contexto
português, seja para o contexto europeu.
Este volume, a partir de cinco artigos, começa por retratar a abordagem nacional na definição de planos para a integração de imigrantes em Portugal (artigo de Cristina Casas) - em
implementação desde 2007 e até 2020, horizonte do mais recente plano -; passando para
a mais recente abordagem local desenvolvida no país, com a descrição do processo de
definição de planos municipais para a integração de imigrantes (artigo de Cláudia Pires).
Também com esta perspetiva local, escreve Paulo Manuel Costa acerca da dimensão da
participação cívica e política dos imigrantes nos planos locais de integração. O artigo de Valeria Thomas traz-nos, por sua vez, o olhar internacional a partir de uma comparação entre
os planos de ação desenvolvidos em Portugal e a experiência neste domínio da Austrália,
procurando identificar recomendações e práticas inspiradoras dos dois países. Finalmente,
o último artigo publicado (de Rositsa Atanasova) neste volume traz à reflexão a atualidade
das migrações e os mecanismos de reação e planeamento face à recolocação de refugiados,
posicionando para o caso português a relação dos mecanismos de resposta no quadro da
Agenda Europeia para as Migrações com o Plano Estratégico para as Migrações (PEM) em
implementação desde 2015.
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Notas

introdução

1
Os relatórios anuais de Migrações e Integração promovidos pela Comissão Europeia, elencam pela primeira
vez um plano de ação para a integração de imigrantes no contexto da União Europeia apenas em 2007 com o Integration Act da Finlândia (COM(2007) 512 final). Surgindo Portugal e a Finlândia como os pioneiros no contexto
europeu em 2007 com o lançamento de planos de integração de imigrantes.
2
Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao
Comité das Regiões Relativas à Imigração, à Integração e ao Emprego, mais tarde complementada pela Declaração de Vichy de 2008 (MIGR 108 SOC 668) que veio elevar a avaliação de políticas de integração como prioridade
europeia, e o Programa de Estocolmo (2010/C 115/01) no qual o Conselho Europeu convidou a Comissão a apoiar
os esforços dos Estados-membros no sentido de “desenvolver indicadores básicos num número limitado de
políticas relevantes com vista a monitorizar os resultados das políticas de integração.”
3
Disponível em https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_
migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/integration/497_emn_ahq_immigrant_integration_plan_
15jan2014_%28wider_dissemination%29.pdf
4
Considera-se o exemplo deste plano não pelo seu conteúdo e medidas concretas – o qual se afasta bastante
da abordagem portuguesa de como gere a integração de imigrantes – mas pela forma metodológica como estrutura e organiza as medidas, deixando muito claro a quem leia o plano, quais os seus objetivos e resultados
esperados.
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Anexo 1. Panorama europeu (28 Estados-membros da União Europeia e Noruega) no desenvolvimento de planos de ação de integração de imigrantes, em 2013
País

Plano

Quem coordena

Alemanha

National Action Plan
on Integration

Governo Federal

Áustria

National Action Plan
for Integration (desde
2010)

State Secretariat for Integration –
Federal Ministry of Interior

Bélgica

Planos de Regiões
(Flemish Community,
Brussels-Capital, e
região Wallon)

Regiões
– Comités de integração

Bulgária

Estratégia Nacional
para a Migração,
Refugiados e
Integração 2011-2020

Conselho Nacional para as Políticas
Migratórias – Ministério do interior
coordena, apoiado nas questões
do emprego pelo Ministério do
Trabalho e Política Social

Chipre

Plano de Ação
para a Integração
de Imigrantes que
residem legalmente
em Chipre 2010-2012

Aprovado em conselho de ministros
e definido Comité Conselheiro para
monitorizar a implementação do
plano

Croácia

Sim

Gabinete Governamental dos
Direitos Humanos e Minorias
Nacionais
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Método de implementação

Orçamento

- o plano baseia-se em objetivos tangíveis de mensurar por indicadores: pretendem medir impactos de cada política/medida para a integração de
imigrantes;
- o plano foi definido através do diálogo entre o Estado e a sociedade civil, nomeadamente através da realização de fóruns, a partir dos quais foram
estabelecidos os objetivos estratégicos do plano;
- o plano é desenvolvido a partir do argumento de que “a integração dos imigrantes não é conseguida através de projetos temporários, mas pelo
contrário é conseguida através de uma atividade permanente que precisa de responder a necessidades estruturais ou de longo-prazo”;
- cada conjunto de objetivos estratégicos e medidas são acompanhados por um fórum de diálogo temático com representantes de várias entidades e
da sociedade civil (e.g. fórum para o desporto, fórum para a cultura, fórum para os imigrantes e serviços públicos, fórum para a educação e formação);
- o plano desenvolve-se a partir das seguintes áreas: (1) educação de crianças; (2) educação e formação inicial e avançada; (3) mercado de trabalho e
vida profissional; (4) migrantes e serviço público; (5) saúde; (6) integração local; (7) cursos de língua e integração; (8) desporto; (9) compromisso cívico;
(10) media; (11) cultura.

Os 7 ministérios
envolvidos na
implementação do plano
cobrem as despesas
das medidas/metas

- o plano desenvolve-se a partir de 7 áreas: (1) língua e educação; (2) emprego e ocupação; (3) enquadramento legal e valores; (4) saúde e assuntos
sociais; (5) diálogo intercultural; (6) desporto e recreio; (7) habitação e a dimensão regional da integração;
Do orçamento do
- para acompanhar a integração dos imigrantes foi criado: (1) um conselho de especialistas que desde 2010 se reúne regularmente e (2) um comité ministério federal do
conselheiro para a integração com representantes de todos os ministérios federais, de organizações da sociedade civil e municípios. Este conselho interior
reúne 2 vezes por ano, onde os conselheiros apresentam as suas atividades, objetivos e planos e/ou sensibilizam outras áreas para problemas. O
objetivo foi criar uma coordenação coerente, eficiente e complementar.
- o plano é acompanhado de relatórios anuais de integração que são apresentados ao conselho de especialistas que formula recomendações para novas
áreas de intervenção ou medidas;
- são recolhidos e medidos indicadores de integração de imigrantes anualmente desde 2010
- estratégias operacionais com objetivos para cada área / ações concretas para atingir objetivos com metas temporais
Impulse Fund for the
- indicadores de execução
Migration Policy (FIPI):
- são os Comités de integração (com representantes das entidades que implementam as medidas e entidades da sociedade civil de imigrantes) que suporta programas para
monitorizam a implementação dos planos
integração social de
estrangeiros
- para além dos ministérios que coordenam, o plano envolve ainda: Ministério dos negócios estrangeiros, ministério da justiça, instituto de estatística e
algumas agências associadas ao conselho de ministros;
- Target: imigrantes em situação legal e ilegal, de origem búlgara, emigrantes búlgaros e refugiados;
- Estratégia tem: (1) enquadramento inicial com identificação de problemas; (2) apresentação de prioridades; (3) apresentação de políticas de gestão
de fluxos, políticas de integração; (4) compromissos – melhoria no sistema institucional, cooperação com o setor não-governamental; (5) resultados
esperados; (6) mecanismos de avaliação e de ações corretivas;
- a estratégia contempla objetivos de políticas a vários níveis e áreas e identifica as entidades responsáveis pela implementação. Assume medidas
concretas para atingir os objetivos;
- resultados monitorizados pelo Conselho Nacional das Políticas Migratórias de acordo com o plano anual a implementar e aprovado em Conselho de
Ministros. São produzidos relatórios anuais de implementação.
- Plano estruturado em 8 áreas: (1) informação e serviços / transparência; (2) Emprego; (3) Educação / Aprendizagem da língua; (4) Saúde; (5)
Habitação / condições de vida / proteção social; (6) Aprendizagem da Cultura/ participação, aprendizagem da vida política social e política de Chipre;
(7) Participação e (8) Avaliação;
- a implementação é assegurada pelas instituições públicas associadas às áreas das medidas;
- está em curso avaliação do plano anterior e trabalhos de preparação do plano seguinte 2013-2015, com participação ativa de autoridades
governamentais, parceiros sociais e representantes da sociedade civil;
- o plano não tem indicadores de execução nem de impacto, mas tem para cada meta sinalizada a instituição responsável pela implementação, ONG
envolvida na medida e o orçamento previsto. O Comité Conselheiro integra também de ONGs e organizações da sociedade civil.
- Apenas indicadores de execução (não tem indicadores de impacto)
- sem mais informação disponível.

Os custos da
implementação da
estratégia são cobertos
pelas entidades que
implementam as
medidas

Orçamento nacional,
cofinanciamentos
por via do European
Solidarity Funds &
European Social Fund

Orçamento geral do
Estado e orçamento de
ministérios
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País

Plano

Quem coordena

Dinamarca

Não como plano
de ação MAS têm
Danish Integration
Act (desde 2011) e
em 2012 o governo
lançou An improved
integration policy

Ministério dos Refugiados,
Imigração e Integração

Eslováquia

Migration Policy of
Slovak Republic:
Perspective until the
Year 2020

Ministério do Trabalho e Assuntos
Sociais

Eslovénia

Não

Estónia

Integration Strategy
2008-2013
e Strategy of
Integration and
Social Cohesion –
Integrating Estonia
2014-2020

Ministério da Cultura coordena,
com cada ministério e instituições
públicas com medidas

Espanha

Plan Estratégico
Ciudadanía e
Integración 20112014

General Secretariat of Immigration
and Emigration – Ministério do
Emprego e Segurança Social

Finlândia

Government
Integration
Programme 20122015

Ministério do Emprego e Economia,
mas implementado com o
envolvimento de outros ministérios
(educação, cultura, saúde, ambiente,
finanças)
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Método de implementação

Orçamento

- o Ato de Integração é baseado em: (1) aprendizagem da língua; (2) curso acerca da sociedade dinamarquesa e cultura e história; (3) introdução ao
mercado de trabalho e educação;
Custos suportados ou
- o documento lançado em 2012 pelo governo tem as seguintes preocupações: (1) gerir e monitorizar o esforço de integração (lançamento de barómetro reembolsados pelo
de indicadores de sucesso de integração); (2) receção e integração de recém-chegados imigrantes e refugiados; (3) aumentar as taxas de emprego dos Estado
imigrantes e seus descendentes; (4) melhorar os resultados ao nível da educação dos imigrantes e seus descendentes; (5) fortalecer a cidadania ativa
e a inclusão social, igualdade de oportunidades, igualdade de género entre imigrantes e os seus descendentes; (6) assegurar um esforço de integração
compreensivo nas áreas de residência; (7) prevenir a marginalização e o crime dos migrantes e seus descendentes;
- mobiliza vários ministérios para além do ministério que coordena: ministério de assuntos sociais, ministério do emprego, ministério da educação,
habitação, assuntos rurais e urbanos;
- o Ato é avaliado através do Integration Barometer que recolhe indicadores de integração e coesão social junto de non-western imigrantes e seus
descendentes
- Estratégia de Integração em definição (em 2013)
- Plano avaliado a partir de relatórios de execução produzidos pelo governo, ou seja, não terá indicadores de impacto

-

Projeto apoiado pelo
FEINPT

-

- o objetivo geral do plano é “aumentar os sentimentos de pertença na sociedade Estónia dos imigrantes residentes permanentes através da partilha
de valores e conhecimento da língua nacional”;
- o plano organiza-se a partir de 3 áreas: (1) educação e cultura, (2) integração social e económica; e (3) integração legal e política. Cada área tem as
suas medidas que respondem a objetivos específicos;
- para cada objetivo específico há um indicador de referência (dados de 2007);
- cada ano o ministério da cultura submete o relatório de execução do plano, comparando os resultados conseguidos face aos indicadores de referência
de 2007. Esses relatórios avaliam indicadores de impacto e de processo. Para além da utilização de indicadores de referência a partir de dados oficiais,
a monitorização baseia-se também em inquéritos de opinião aplicados a grupos de imigrantes e focus groups realizados por centros universitários.

Custos do plano
são cobertos pelo
orçamento do estado
e financiamentos da
União Europeia (EIF,
ESF)

- o plano começa a partir da avaliação dos resultados do plano anterior (2007-2010) e de um diagnóstico da situação e tendências migratórias. Esse
enquadramento inicial é complementado pelas tendências europeias e desenvolvimentos jurídico-legais do enquadramento para estrangeiros em
Espanha;
- são apresentadas premissas para o desenvolvimento do plano: (1) integração processo bidirecional; (2) integração, uma responsabilidade partilhada;
(3) plano estratégico como um marco para a cooperação; (4) enfoque no respeito global da imigração, integração e diversidade; (5) universalidade
dos serviços (públicos e privados) ao público (imigrante e não imigrante); & princípios do plano: 1) igualdade; (2) cidadania; (3) inclusão; (4)
interculturalidade. O plano apresenta: (a) objetivos gerais; (b) programas principais; e (c) áreas de atuação. Para cada área é feito um diagnóstico que
explica as necessidades de medidas;
- o plano desenvolve-se nas seguintes áreas de ação: (A) áreas específicas: (1) acolhimento; (2) emprego e promoção económica; (3) educação; (4) saúde;
(5) serviços sociais e inclusão; (6) mobilidade e desenvolvimento; e (B) áreas transversais: (1) convivência; (2) igualdade de tratamento e luta contra a
discriminação; (3) infância, juventude e famílias; (4) género; (5) participação e educação cívica;
- o plano tem prevista uma avaliação de execução e um avaliação externa de impacto.

Orçamento detalhado
com verbas a alocar
para cada ano e
por grande área
de intervenção.
Despesas suportadas
pelos ministérios
responsáveis pela
implementação &
fundos europeus (FSE,
FEI, FER, FR)

- o plano está organizado por áreas de integração que se associam ao objetivo geral de melhorar as condições de vida dos imigrantes na vertente da
habitação, rendimentos, emprego, educação e participação;
- tendo por referência indicadores e a monitorização da situação dos imigrantes, vários ministérios têm a responsabilidade de implementar medidas
para dar resposta às necessidades dos imigrantes;
- as medidas surgem sempre associadas a objetivos gerais que as enquadram e estão-lhe associadas as entidades/ministérios que as implementam. As
medidas são implementadas por ministérios (ministério do emprego, ministério do interior, ministério dos assuntos sociais, saúde, educação e cultura)
mas também por municípios e ONGs (em especial na vertente das medidas de combate ao racismo);
- a implementação do plano tem na base um sistema de monitorização assente em: (1) indicadores que descrevem as condições de vida dos imigrantes;
(2) um inquérito de satisfação de serviços na vertente do emprego aplicado nos municípios; e (3) o barómetro dos imigrantes.

O orçamento do plano
vem do governo (com
limites previstos de
despesa para 20132016), embora estejam
comprometidos também
municípios
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País

Plano

Quem coordena

Método de implementação

Orçamento

Não têm plano mas
Contrat d’ accueil et
d’ intégration (CAI),
desde 2007

French office for immigration
and integration é a entidade
responsável por implementar o CAI

- o CAI é um contrato entre o estado francês e o imigrante que deseja se estabelecer na França por um período médio-longo. Aplica-se a maiores de 18
anos que tenham chegado por via do reagrupamento familiar e/ou que estejam em França com a sua família. Em 2012 foram assinados 101.368 CAI
Sem informação
- no contrato (com duração de 1 ano) estabelecem-se os compromissos do Estado (fornecer cursos de francês e avaliar o conhecimento da língua,
dar formação em direitos e deveres dos cidadãos na sociedade francesa e/ou acerca da cultura francesa, informação acerca do acesso a formação
profissional e acesso ao emprego) e do imigrante (aprender francês e ter um resultado satisfatório). Estão previstos mecanismos de monitorização de
implementação do CAI e/ou respeito do contrato: visita médica, reunião no serviço de introdução/integração, avaliação de conhecimentos da língua
francesa e de formação cívica + inquérito longitudinal (ELIPA) aos recém-chegados a França com 6.000 assinantes do CAI desde 2009. Os resultados
deste inquérito são analisados pelo Departamento de Estatística do Ministério do Interior para produzir indicadores de integração (Infos migrations).

Grécia

Sim

Coordenado pela General
Secretariat of Population and Social
Cohesion - Ministério do Interior

- plano com áreas, medidas e ações indicativas segundo as autoridades responsáveis
- sem mais informação disponível.

Holanda

Integration Agenda
(desde fevereiro
2013)

Ministério do Emprego e dos
Assuntos Sociais

- plano desenvolve-se a partir de 3 áreas: (1) promover a participação e autoconfiança – língua e integração cívica; contacto de participação para
recém-chegados, desemprego de jovens, estímulo ao empreendedorismo social; (2) estabelecer limites e promover a educação – combate ao crime e à
Orçamento geral do
delinquência juvenil, envolver mais as famílias; (3) contacto com outros e a interiorização de valores – mais conhecimento das regras e competências
Estado
sociais da Holanda, lidar com a discriminação, promover a aceitação de homossexuais, aproximação ao tema dos casamentos forçados;
- as medidas do plano são acompanhadas de indicadores a atingir que na sua base têm a referência da população holandesa, ou seja, pretende-se que os
imigrantes aproximem os seus padrões (e.g. taxa de desemprego, taxa de abandono escolar) com os da população holandesa / a população holandesa é
sempre usada como referência para os critérios requeridos para os imigrantes. A integração na Holanda é monitorizada por uma publicação estatística
anual relativa à situação dos imigrantes na Holanda e através do relatório de execução do plano propriamente dito da responsabilidade do Ministério
do Emprego e Assuntos Sociais, que é dep ois levado e discutido no Parlamento.

Hungria

Não

Irlanda

Sem inf.

França

Plano de Integração
e Segurança de Itália
2020 –Identity and
Encounter

Aprovado em conselho de Ministros
(2010) com implementação
coordenada pelo Ministério do
Trabalho e Políticas Sociais,
Ministério do Interior e o Ministério
de Educação e Ensino Superior.

Letónia

Guidelines on
National Identity,
Civil Society and
Integration Policy
2012-2018 (que
também inclui
imigrantes de
segunda e terceira
geração)

Ministério da Cultura –
Departamento de Integração Social

Lituânia

Não

Itália
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-
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Financiado pelo EIF

- combina a segurança com a receção de imigrantes;
Plano não tem
- o Plano desenvolve-se a partir das áreas: (1) educação e formação, (2) trabalho, (3) habitação e administração local, (4) acesso aos serviços essenciais,
orçamento
(5) integração de menores e segundas gerações.
- Para monitorizar a integração dos imigrantes está estabelecido desde 2012 um contrato traduzido em 19 línguas que os imigrantes com autorizações
de residência de um ano ou mais, com mais de 16 anos, têm de assinar. O Integration Agreement tem validade de 2 anos e tem na sua base um sistema
de pontos para os imigrantes poderem ficar (ao fim dos 2 anos têm de ter no mínimo 30 pontos para poderem ficar). Os créditos são conseguidos
ou perdidos em função das atividades e comportamentos dos imigrantes: + pontos conhecimentos de língua e cultura italiana; - pontos para crimes
cometidos ou evasão fiscal. No caso do imigrante ter menos de 30 créditos no fim dos 2 anos é expulso de Itália.
- Em 2010 foi assinado um protocolo entre o Ministério do Trabalho e a Associação dos Municípios Italianos para verter o plano para os contextos locais
- o Plano baseia-se em objetivos gerais e medidas específicas, complementadas por indicadores de processo e de impacto. Os indicadores de referência Orçamento de Estado e
adotados baseiam-se em dados oficiais, dados administrativos e estudos;
fundos europeus
- o plano centra-se em conceitos explicativos da identidade da Letónia e objetivos associados à aprendizagem da língua, cultura e identidade nacional,
os valores democráticos europeus e a ideia de um espaço cultural único unificado por uma nação democrática que é a Letónia. O plano desenvolve-se
a partir de: (1) capítulo de conceitos essenciais; (2) capítulo de caracterização da situação dos imigrantes; (3) capítulo de sinalização dos problemas
associados à implementação da política governamental; e (4) capítulo de resultados de política e indicadores de referência (anos de 2007 a 2010) a
alcançar até 2018; (5) capítulo de objetivos de políticas e áreas de atividades; (6) ligações entre política nacional e legislação internacional (fazem uma
grande ligação a documentos europeus e convenções internacionais de direitos humanos); e (7) um capítulo final com um quadro onde elencam para
cada (a) medida, o (b) objetivo, (c) o prazo de execução, (d) a entidade responsável pela implementação; (e) os resultados performativos esperados; (f)
os financiamentos alocados e fontes de financiamento, e necessidades de financiamento adicional.
-

-
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País

Plano

Quem coordena

Luxemb.

Multi-annual
National Action
Plan on Integration
and against
Discrimination 20102014

Malta

Sem inf.

Noruega

White Paper A
comprehensive
Integration Policy
/ Comprehensive
Integration Policy
– Diversity and
Community (desde
outubro 2012)

Polónia

Não

Luxembourg Reception and
Integration Agency (Office
luxembourgeois de l’accueil et
l’intégration – OLAI)

Método de implementação

Ministério de Crianças, Igualdade e
Inclusão Social – Departamento de
Integração e Diversidade coordena
a implementação do White Paper

Orçamento

- Plano implementado com o envolvimento de 14 ministérios e administrações governamentais, que combinam esforços para uma harmonização
interministerial das ações da vertente de integração de imigrantes e combate ao racismo;
Orçamento de
- o plano é empreendido num sentido de coresponsabilidade do Estado e da Sociedade Civil;
implementação do
- o plano desenvolve-se a partir de 4 grandes áreas: (1) receção – que inclui todas as medidas para recém-chegados ao Luxemburgo; (2) integração
plano apenas do OLAI
– nas vertentes social, económica, política e cultural; (3) luta contra a discriminação – através de informação e medidas de sensibilização; (4) estudos
das migrações – financiamento de estudos e consolidação de bases de dados, relatórios e dados estatísticos acerca da imigração. O plano define as
áreas de intervenção estratégica a partir das quais se definem os objetivos e as ações. Estas áreas baseiam-se essencialmente nos princípios básicos
comuns da União Europeia;
- cada ano o governo fixa as prioridades a implementar do plano;
- o Conselho Económico e Social (CES) monitoriza a implementação do plano em função das prioridades e ações desenvolvidas por forma a validar
resultados das medidas no combate à discriminação. Em função da avaliação do CES podem ser feitos ajustamentos. Em cada 5 anos é produzido um
relatório a submeter ao Parlamento (avaliação pelo CES e a Universidade do Luxemburgo), mas o plano não é avaliado por indicadores de impacto, ainda
que seja complementado por um inquérito online de consulta pública.
-

-

- o objetivo máximo do plano é garantir que todas as pessoas que vivem na Noruega tenham a possibilidade de usar as suas competências e tenham
os recursos para participar na sociedade. Os grandes princípios orientadores são: (1) emprego para todos; (2) igualdade de oportunidades para todas
as crianças e jovens; comunidade inclusiva e segura;
- o White Paper é implementado com o envolvimento de vários ministérios (para além do ministério que coordena) – ministério do trabalho, educação
e investigação, saúde, governo local e desenvolvimento regional, justiça e segurança pública, e ministério da administração governativa, reforma e
assuntos religiosos;
- agrega planos de ação específicos para diferentes áreas: (1) plano de ação para melhorar o uso das competências dos imigrantes (2013-2016); (2) plano
de ação para promover a igualdade e o combate à discriminação (2009-2013); (3) estratégia para a saúde dos imigrantes (2013-2017); (4) plano de ação
contra casamentos forçados, mutilação genital feminina e outras restrições que afetam a liberdade dos jovens (2013-2016);
- o plano é monitorizado a partir do National Indicators for Integration – para os objetivos da inclusão de imigrantes: o sistema contempla indicadores de
nível macro de fontes de dados administrativos; não monitorizando diretamente o White Paper define ainda assim áreas onde seria necessário intervir
mais. Estudos mais aprofundados (com inquirição de imigrantes) são desenvolvidos para permitirem avaliar melhor a integração.

-

-

-

Não apresenta
- o plano organizado em 17 áreas de intervenção (acolhimento; cultura e língua; emprego, formação profissional e dinâmicas empresariais; educação;
orçamento. As medidas
solidariedade e segurança social; saúde; habitação; justiça; racismo e discriminação; acesso à cidadania e participação cívica; associativismo imigrante;
são implementadas
descendentes de imigrantes; idosos imigrantes; relações com os países de origem; promoção da diversidade e da interculturalidade; questões de
através do orçamento
género; e tráfico de seres humanos) com 90 medidas, identificando para cada medida os respetivos indicadores de execução, entidade responsável
geral do Estado e/
pela sua implementação e metas a atingir;
ou dos respetivos
- plano definido em estreito diálogo entre técnicos dos vários ministérios, mediadores culturais dos serviços de integração, representantes da
orçamentos das
sociedade civil e de associações de imigrantes e académicos. Plano alvo de discussão no COCAI (Conselho para os Assuntos de Imigração) e com
instituições públicas
período de discussão pública, antes da aprovação pelo Conselho de Ministros;
e ministérios
- a execução do plano é acompanhada de relatórios anuais produzidos pelo ACIDI, a partir do reporte dos vários pontos focais com assento no Grupo
responsáveis pelas
Técnico de implementação do plano face à execução das suas medidas e dos indicadores de execução da sua responsabilidade.
medidas.

Portugal

Plano de Integração
dos Imigrantes 20102013 (sucedendo
ao anterior plano
2007-2010, e em
preparação novo
plano)

Reino Unido

Não

República
Checa

Policy for Integration
of Immigrants

Política aprovada por resolução
do governo e implementada pelo
Ministério do Interior

- produzido relatório anual de implementação da política que é submetido ao governo que, por sua vez, pode fazer – em função dos resultados –
revisões da política ou de medidas;
- as medidas têm metas anuais que são reavaliadas anualmente em função da meta geral;
- em complementaridade com a política nacional definem-se medidas regionais e locais com metas definidas e implementadas por os 12 centros
regionais para a integração, autoridades locais e ONGs;
- foram definidos indicadores de integração de nacionais de países terceiros (em função dos requisitos das instituições europeias) através de um relatório
científico produzido pelo Research Institute for Labour and Social Affairs (2011) que definem a base – ano de referência – para os parâmetros de avaliação
da política. Os valores de meta para as medidas foram aprovados em função dos indicadores de referência, mas são revistos em cada 6 meses.

Roménia

Sim

Inspeção Geral para a Imigração –
Ministério do Interior

A evolução da implementação do plano é acompanhada de relatórios de execução

Suécia

Sim

Ministério do Emprego – Divisão
de integração de imigrantes e
diversidade

30

Plano aprovado em Conselho de
Ministros, sendo a sua execução
coordenada pelo Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo
Intercultural – ACIDI (antes Alto
Comissariado para as Migrações ACIME) com o envolvimento de 13
ministérios.

-
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Ainda assim o governo publicou em 2012 um documento de referência para como viver ao nível local e comunitário no Reino Unido e/ou como criar as
condições para a integração
Orçamento geral do
Estado e algumas
medidas por fundos
europeus. É estimado
um orçamento de
6.000.000 EUR por ano.
Não apresenta
orçamento. Orçamento
de cada ministério
Plano sem orçamento.
Despesas cobertas
pelas instituições
públicas

Detalhes não fornecidos
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n Os Planos para a Integração dos Imigrantes e o Novo
Plano Estratégico para as Migrações em Portugal: uma
década (2007-2016) em retrospetiva
The Plans for Immigrant Integration and the New Strategic Plan for Migration in Portugal: one decade (20072016) in retrospect
Cristina Casas1

Resumo

Este artigo pretende fazer uma breve apresentação de três importantes instrumentos de política migratória, como marcos estruturantes nas políticas de integração dos imigrantes em Portugal, traçando
parte do seu percurso evolutivo, sua caracterização, modos de implementação, níveis de execução e mecanismos de acompanhamento e
avaliação. Os planos de ação retratados assumiram numa primeira
fase apenas o processo de integração de imigrantes e, mais recentemente, no que respeita também aos migrantes de uma forma mais
abrangente. A partilha de informação assenta fundamentalmente na
experiência adquirida nos trabalhos de preparação, conceção, implementação e avaliação dos dois Planos para a Integração dos Imigrantes (PII I e PII II) e, mais recentemente, no Plano Estratégico para as
Migrações (PEM), ainda em implementação. Serão, por último, salientados algumas das grandes concretizações que a implementação dos
dois primeiros planos de ação PIIs permitiram alcançar.

Palavras-chave

planos de ação nacionais; integração; imigrantes; migrantes; planeamento estratégico.

Abstract

This article aims to briefly present three important instruments of
migratory policy as structural stones of integration policy in Portugal,
highlighting its evolution, characterization, implementation, execution and mechanisms of progress and evaluation. The referred action
plans assumed in a first phase as aim the integration of immigrants,
enlarging recently the aim to migrants in a global sense. The share
of information is based on the experience acquired in the work of
preparation, conception, implementation and evaluation of the two
Plans for the Integration of Immigrants (PII I and PII II) and, more
recently, the Strategic Plan for Migration, still in implementation. In
the end are also highlighted the most important achievements of the
implementation of the two firsts action plans.

Keywords

national action plans; integration; immigrants; migrants; strategic
planning.

1
Coordenadora do Plano Estratégico para as Migrações, Alto Comissariado para as
Migrações (ACM, IP), cristina.casas@acm.gov.pt
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n Os Planos para a Integração dos Imigrantes e o Novo Plano Estra-

tégico para as Migrações em Portugal: uma década (2007-2016) em
retrospetiva
Cristina Casas

Introdução
Com a elaboração dos Planos para a Integração de Imigrantes (PII) foram estabelecidos
instrumentos globais, holísticos, integrados e de grande amplitude que sistematizaram os
principais objetivos e compromissos do Estado Português no acolhimento e integração dos
imigrantes.
Volvidos mais de 10 anos desde o início dos trabalhos preparatórios de definição destes planos de ação, decorrida a implementação de dois Planos para a Integração dos Imigrantes e
na vigência do Plano Estratégico para as Migrações, acredita-se ser interessante revisitar
o trabalho desenvolvido, analisar os métodos de conceção e implementação, refletir sobre
os métodos adotados, quais as sinergias desenvolvidas, os públicos-alvo e os objetivos
alcançados.
Se a nível europeu o perfil migratório foi mudando ao longo dos tempos, em Portugal, essa
mudança registou-se de forma muito acentuada a partir da década de 1960. Se até aí o país
era caracterizado fundamentalmente por um forte predomínio emigratório, na década de
1990, em virtude da chegada de muitos imigrantes, Portugal passou a ser caracterizado
como um país de destino de imigração com saldos migratórios positivos, ou seja, com mais
pessoas a entrar do que a sair.
Com esta viragem - que se ficou a dever a diversos aspetos conjunturais como a melhoria
das condições económicas e sociais; a concretização de grandes obras públicas; a instabilidade politica e social de alguns países e familiaridade linguística com outros e a entrada
de Portugal para a então CEE (Comunidade Económica Europeia) - a imigração passou a ter
um papel determinante em vastos domínios como o estatístico, político, económico, social e
cultural, influenciando o poder político e o processo decisório no país.
Face a uma nova realidade, o país teve de criar e adaptar as suas políticas, estruturas e
serviços para o acolhimento e apoio à integração dos imigrantes que procuram Portugal
para viver e trabalhar.
A nível internacional, em 2005, com a publicação da Agenda Comum para a Integração, a
Comissão Europeia - no princípio básico nº10 - mencionava a necessidade de inclusão de
políticas e medidas de integração em todos os domínios políticos e níveis de governo e de
serviços públicos pertinentes como um ponto a ter em consideração na formulação e na
implementação de políticas públicas. E, no mesmo documento, é apontado como um dos
exemplos de ações a implementar a nível nacional - o reforço da capacidade de coordenação da estratégia nacional de integração a vários níveis da administração pública - tendo em
conta a transversalidade da integração em todas as políticas pertinentes, desenvolvendo,
simultaneamente, estratégias específicas de integração.
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Tendo em conta as recomendações europeias e admitindo a existência de bloqueios na integração dos imigrantes, o então Alto-comissário para a Integração e Minorias Étnicas decidia
apresentar para discussão pública, como aspeto fundamental da política de integração, os
principais bloqueios identificados e as respostas recomendadas aos vários ministérios para
os colmatar.
Os Planos surgiram, assim, como resultado de uma conjugação de fatores - nacionais e
internacionais - que determinaram a publicação de dois importantes instrumentos políticos
materializados na publicação de Resoluções de Conselhos de Ministros, adiante melhor
explicitadas.
Para além da construção dos PII, para fazer face aos desafios que entretanto foram surgindo, em termos políticos e institucionais, foram também aprovadas sucessivas leis orgânicas
do Alto Comissariado que visaram adequar as estruturas e serviços de apoio à integração,
a uma nova e desafiante realidade.
Indo um pouco atrás no tempo, importa mencionar a criação da figura do Alto Comissario
para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), pelo Decreto-lei 3-A/96, de 26 de janeiro, com
vista à implementação e coordenação das políticas públicas de integração, criando um interlocutor no governo para o movimento associativo imigrante e para o acolhimento dos
imigrantes.
Posteriormente, em 2002, com o Decreto-Lei nº251/2002, de 22 de novembro, o ACIME foi
reforçado com uma estrutura interdepartamental de apoio ao Governo na área da imigração e minorias étnicas, passando a dispor de meios humanos e logísticos de atuação permanente e mais alargados.
E em 2007, com o Decreto-lei 167/2007, de 3 de maio, foi criado o Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) - resultante da fusão do ACIME, com a estrutura de
Apoio técnico à Coordenação do Programa Escolhas, a Estrutura de Missão para o Dialogo
com as Religiões e o Secretariado Entreculturas - concentrando as atribuições dispersas
num único organismo público, para respostas conjuntas e articuladas no reforço dos serviços de apoio à integração dos imigrantes.
Foi nesta altura, conjugando várias determinantes de ordem interna e externa e seguindo
uma orientação da Comissão Europeia, que se iniciou o processo de concessão do primeiro
Plano para a Integração dos Imigrantes, com vigência compreendida entre 2007 e 2009 e,
depois, o segundo plano, com vigência entre 2010 e 2013.
Já em 2014, com a publicação do Decreto-Lei nº31/2014, de 27 de fevereiro, procurou-se,
uma vez mais, adaptar o país e as suas estruturas à alteração do perfil migratório, entretanto registada, com o regresso do país a saldos migratórios negativos em virtude, nomeadamente do contexto económico e financeiro adverso que Portugal atravessava.
Com a criação do Alto-Comissariado para as Migrações, pretende-se novas respostas para
fenómenos migratórios recentes, mais complexos, diversos e com maior mobilidade - muitas vezes circulares, económicos e de consumo - com enfoque para a lusofonia e o fenómeno emigratório de portugueses para o estrangeiro.
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Neste novo contexto e com o objetivo de responder a novos e importantes desafios, em
2015, é publicada a Resolução de Conselho de Ministros nº 12-B/2015, de 20 de março, que
representa uma nova etapa nas políticas migratórias do país.
Contexto para a criação dos PII
Embora nos anos antecedentes à publicação do Primeiro Plano para a Integração dos Imigrantes (PII), um importante e notável trabalho tivesse sido desenvolvido nas políticas de
acolhimento e integração de imigrantes, até 2007, Portugal não possuía um Plano integrado
e estruturado de forma a mobilizar diferentes ministérios, instituições e sociedade civil em
torno do mesmo propósito de acolher e integrar os imigrantes.
Se até à década de 1990 o saldo migratório era negativo (com exceção do período da independência das colónias), a partir desta década, dada a fase de crescimento económico
entretanto verificada; a realização de inúmeras obras públicas e a consequente necessidade de mão-de-obra; a consolidação da democracia e a adesão à comunidade económica
europeia, determinou um exponencial aumento da imigração em Portugal.
A acrescer a estes fatores, naquela altura, são diversificados os fluxos imigratórios com a
chegada de cidadãos do leste europeu - cidadãos ucranianos, moldavos, russos, romenos
– e cidadãos asiáticos com poucas afinidades culturais e linguísticas com Portugal. Estas
novas condicionantes criaram novos desafios à administração pública e à sociedade de
acolhimento que procuram estar à altura do desafio.
A par da construção do primeiro Plano para a Integração de Imigrantes, durante os anos de
2006 e 2007, importantes alterações legislativas foram também realizadas para melhorar
e adequar os regimes jurídicos de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional - a “Lei de Estrangeiros” (com a publicação da Lei nº 23/2007,
de 4 de julho e a “Lei da Nacionalidade” (com a publicação da Lei Orgânica nº 2/2006, de
17 de abril - para melhorar a gestão destes novos fluxos, o seu estatuto jurídico e facilitar
o acesso à nacionalidade portuguesa, melhorando o reconhecimento dos seus direitos e o
processo de integração em Portugal.
Pela mesma altura, em 2007, o Alto Comissariado - através do decreto-lei nº167/2007, de 3
de maio - viu também a sua Lei Orgânica alterada, com a fusão de serviços e maior leque
de atribuições, tornando-o um Instituto Público, melhor preparado e dotado para o cumprimento da sua missão. Altura em que preconiza a construção do primeiro Plano para a
Integração dos Imigrantes.
Objetivos e processo de construção dos Planos para a Integração dos Imigrantes
A elaboração dos PII procurou concretizar vários objetivos. Se por um lado visou fomentar uma maior mobilização a nível nacional para o acolhimento e a integração dos imigrantes quis, também, proporcionar uma visão global e integrada das principais medidas
a desenvolver pelo Estado nesta matéria, bem como fomentar uma maior participação
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e corresponsabilização dos imigrantes nas políticas de imigração, tendo em vista uma
melhor gestão dos recursos financeiros, direcionando-os para questões de intervenção
prioritária.
Mais em concreto, agregando alguns dos seus propósitos em grandes áreas, importa salientar as seguintes:
1) A promoção da igualdade de direitos dos imigrantes face aos restantes cidadãos,
nomeadamente, através do reforço da rede de serviços de apoio à integração (e.g.
gabinetes de apoio dos Centros Nacionais e Locais de Integração de Imigrantes, a
melhoria do serviço de tradução e interpretação; o acesso a formação profissional,
entre outras);
2) Uma maior acessibilidade à informação, através de campanhas, ações de formação,
educação e comunicação relativamente a áreas setoriais como a saúde, educação
e emprego;
3) A participação e corresponsabilidade dos imigrantes nas políticas de imigração, através da participação das associações de imigrantes na política de acolhimento e
integração;
4) A proteção de vulnerabilidades específicas dos imigrantes, no acesso à saúde, aos
direitos dos trabalhadores, acesso à justiça, entre outros.
5) A valorização da interculturalidade, com a previsão de um plano de formação para a
interculturalidade junto de profissionais nas áreas da saúde e educação, mediação
intercultural junto das escolas e da diversidade cultural nos media;
6) A promoção do cumprimento de deveres, através da realização de campanhas de
divulgação acerca dos principais direitos e deveres, promoção do recenseamento
para participação na vida política, reforço do incentivo ao cumprimento de obrigações junto da segurança social e administração fiscal, entre outros.
Processo de elaboração
O processo de elaboração dos PII assentou em 3 grandes momentos: numa primeira fase de conceção - com a identificação de necessidades e bloqueios ao nível do acolhimento e integração dos imigrantes em Portugal. Nesta fase foram recolhidas informações e trabalhado o enquadramento sociológico e jurídico das questões, com a identificação dos problemas
sentidos, estudo aprofundado das temáticas, realização de reuniões setoriais, elaboração
de propostas de resolução dos problemas, estudo de boas práticas, recolha de propostas
de medidas apresentadas por ministérios, instituições da sociedade civil, associações de
imigrantes e estudos do então chamado Observatório da Imigração (atual Observatório das
Migrações – OM).
Numa segunda fase - de apreciação - com a apresentação, discussão e análise da proposta
de diploma em diferentes sedes: internamente, pelas diferentes equipas do Alto Comissariado e, externamente, junto de diferentes órgãos consultivos, comissões, serviços, associações, organizações e parceiros. Formalmente foram ouvidos o Conselho Consultivo para
os Assuntos da Imigração (COCAI), atual Conselho para as Migrações) - órgão consultivo
que funcionava junto do ACIDI e visava assegurar a participação e a colaboração das associações representativas dos imigrantes, parceiros socais e instituições de solidariedade
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social, na definição das políticas de integração social e de combate à exclusão - e a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação (CICDR) - órgão especializado no combate
à Discriminação Racial para prevenir e proibir a discriminação racial e sancionar a prática
- onde foram introduzidas propostas de melhoria e aprimorado o Plano. Nesta fase foi ainda
fundamental o diálogo próximo e concertado com os vários ministérios de Portugal que se
comprometeram com metas e objetivos para cada medida proposta.
E, numa terceira fase - de aprovação e publicação - com a colocação do documento em
discussão pública e consequente introdução de melhorias; a apresentação da proposta de
plano em diferentes sedes e em Reunião de Secretários de Estado; a aprovação em Conselho de Ministros e publicação em Resolução de Conselho de Ministros (RCM nº 63 - A/2007,
de 3 de maio e RCM nº 74/2010, de 12 de agosto), culminado com a publicação dos diplomas
e sua entrada em vigor.
Caracterização dos PII
O PII I foi constituído por 122 medidas (com indicadores e metas) de execução anual e plurianual e integrou 20 áreas: 9 setoriais - trabalho, emprego e formação profissional; habitação; saúde; educação; solidariedade e segurança social; cultura e língua; justiça; sociedade
de informação e desporto - e 11 transversais - acolhimento; descendentes de imigrantes;
reagrupamento familiar; racismo e discriminação; liberdade religiosa; associativismo imigrante; media; relações com os países de origem; acesso à cidadania e direitos políticos;
questões de género e tráfico de seres humanos.
Na concretização deste primeiro plano de ação participaram 13 ministérios que, ao longo de
3 anos, (2007-2009) implementaram as medidas previstas no PII, com uma taxa de execução
global que rondou os 81%.
Para além dos ministérios, o PII lançou também importantes desafios aos Municípios, apostando numa integração de proximidade, desde logo com o alargamento da Rede de Centros
Locais de Apoio à Integração dos Imigrantes; a potenciação do Programa Escolhas e outras
iniciativas de enfoque local.
Com o PII I Portugal constituiu-se como uma referência nas boas práticas das políticas
públicas de Integração de Imigrantes no contexto nacional como internacional.
Já o II Plano para a Integração dos Imigrantes (2010-2013) surge na sequência do I Plano
e teve a sua vigência durante o período compreendido entre 2010 e 2013. Aprovado em
Reunião de Conselho de Ministros de 12 de agosto de 2010, com entrada em vigor em 16
de setembro do mesmo ano, teve como ponto de partida o balanço final do anterior Plano.
Nesta senda, o II Plano envolveu continuidade no que se refere a medidas não implementadas, quando consideradas essenciais face à identificação de necessidades e, por outro
lado, inovação em relação a novas áreas consideradas determinantes para a integração
dos imigrantes. Assim, procedeu-se a uma reformulação das áreas de intervenção do I
Plano, então com 20 áreas, fundindo algumas e criando duas novas, tendo resultando um
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Plano com 17 áreas de intervenção. Os temas Media e Liberdade Religiosa foram inseridos na nova área da Promoção da Diversidade e da Interculturalidade; o Reagrupamento
Familiar no Acolhimento e a Sociedade de Informação contemplada na área dos Descendentes de Imigrantes. A área do Desporto, dada a sua dupla vertente, integrou tanto a
nova área da Promoção da Diversidade e do Diálogo Intercultural como a do Racismo e
Discriminação.
Resultou que o PII II apresentou 7 áreas setoriais - Cultura e Língua; Emprego, Formação
Profissional e Dinâmicas Empresariais; Habitação; Justiça; Saúde; Educação; Solidariedade
e Segurança Social - e 10 áreas transversais - Acolhimento; Racismo e Discriminação; Acesso à Cidadania e Participação Cívica; Associativismo Imigrante; Descendentes de Imigrantes; Idosos Imigrantes; Relações com os Países de Origem; Promoção da Diversidade e da
Interculturalidade; Questões de Género e Tráfico de Seres Humanos.
Destacam-se, na estruturação do PII II, as áreas da diversidade e interculturalidade (antes
organizada como eixo transversal), da proteção e integração dos imigrantes em situação
de desemprego e, de uma forma especial, a dos idosos imigrantes, visando responder a
novos desafios do envelhecimento de alguns imigrantes em Portugal. Esta última opção
visou também acompanhar o Ano Europeu para o Envelhecimento Activo e Solidariedade
Inter-geracional 2012 (European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity).
De salientar é ainda a 4.ª Geração do Programa Escolhas (2010-2012), prevista como eixo
fundamental na área dos Descendentes de Imigrantes e que mobilizou um investimento
substancial de recursos financeiros e humanos num movimento alargado de parcerias locais.
Depois de um importante e meticuloso trabalho de conceção de enquadramento - enunciado
da questão, contexto jurídico, comparativo com os nacionais, referências de benchmarking
internacional, análise de respostas existentes - foram desencadeados os procedimentos de
idêntica natureza aos observados no processo de conceção do PII I. À semelhança do anterior, a elaboração do PII II beneficiou do contributo e compromisso de todos os ministérios,
de recomendações de estudos académicos promovidos pelo Observatório da Imigração e
da participação da sociedade civil, em especial das associações de imigrantes ou entidades
que trabalham com imigrantes.
Com um processo de acompanhamento e monitorização regular, sob coordenação do ACIDI,
na sua implementação, o PII II teve uma taxa de execução que rondou os 79%, resultado
enquadrado pela conjuntura de crise económica e financeira do país e mudança de Governo,
representando uma importante conquista, com mérito para todos os parceiros, ministérios
e representantes da sociedade civil envolvidos.
Aspetos comuns aos dois Planos para a Integração dos Imigrantes
Como aspetos comuns aos dois planos poderá dizer-se ter havido um processo de construção que residiu na recolha de informação “de baixo para cima” e junto de diferentes ministérios, entidades, organismos conselhos consultivos, associações de imigrantes, academia,
e sociedade civil na identificação de bloqueios e propostas de solução.
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A elaboração de grelhas com medidas, distribuídas por áreas de intervenção, com indicadores de execução e metas claras e precisas para fácil acompanhamento e monitorização.
Os dois planos de ação basearam-se também no envolvimento dos diferentes ministérios e
serviços de Portugal na concretização conjunta e/ou articulada das medidas, assumindo-se
como roteiros holísticos de governação integrada de política pública para a integração de
imigrantes em Portugal.
A implementação destes planos conduziu também à constituição de uma equipa de coordenação, dentro do ACIME/ACIDI para acompanhamento, monitorização e dinamização dos
grupos de trabalho necessários à concretização das medidas, bem como à apresentação de
resultados, atendendo à elaboração e apresentação anual de relatórios de execução, onde
se elencaram as principais atividades realizadas pelas entidades e a apresentação de um
balanço de execução quantitativo, traduzido numa taxa de execução global.
Para melhor acompanhamento da execução das medidas previstas nos planos, foi também
criada uma rede de pontos focais, com a designação de um representante efetivo e um
suplente de cada ministério e instituição interveniente, com responsabilidade de concretização das atividades previstas e o reporte da informação necessária para a elaboração de
relatórios de execução anuais. A atividade destes intervenientes foi sendo sistematizada
num sistema informático criado especialmente para o efeito, no sítio do ACIDI, no qual cada
ponto focal procedia à inserção de informação relativa à execução das medidas ao longo
do período de execução, tendo-se assumido como uma ferramenta de monitorização de
reporte e receção de informação.
A realização de reuniões gerais de ponto de situação com esses intervenientes, coordenadas pelo responsável máximo do organismo, também constituiu um aspeto importante para
a coesão do grupo de operacionalização e para a dinâmica de concretização. A realização de
reuniões bilaterais de dinamização de medidas, levadas a cabo pela equipa de coordenação
dos PII e as diferentes entidades envolvidas, também foram de grande alcance.
A apresentação dos relatórios ao Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI)
em reunião conjunta – entre a rede de pontos focais e COCAI – para esclarecimento mútuo,
criação de sinergias e controlo pormenorizados das medidas executadas, não executadas
e/ou em processo de implementação, também foi uma realidade com periodicidade anual.
O Plano Estratégico para as Migrações (PEM)
Decorrida a implementação dos dois Planos, e volvidos mais de 6 anos, tornou-se clara
a necessidade de proceder a uma análise crítica do percurso realizado, um balanço dos
objetivos alcançados e a alcançar bem como equacionar uma adequação das políticas a
novas realidades.
Reconhecendo-se que o fenómeno migratório tem passado por muitas alterações - através
da uma atenta perceção da realidade, realização de estudos e análises de âmbito estatístico (Oliveira e Gomes, 2014) - foi percecionado que, desde o início do século XXI, se tem
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assistido a uma alteração do perfil migratório de quem tem procurado Portugal como país
de destino.
A par do declínio do saldo migratório que passa a assumir valores negativos a partir de
2010, e de uma ainda mais forte diminuição das taxas de natalidade, que a partir de 2009
induzem a saldos naturais negativos no país, verificou-se, também, um aumento no número
de cidadão Portugueses que emigraram para o estrangeiro a partir de 2010; o que teve
como consequência a partir do início desta segunda década do século XXI a uma grave
situação demográfica com quebra ou diminuição efetivada de população em Portugal.
Da reflexão levada a cabo - tendo por objetivo adequar as políticas migratórias à evolução
do perfil migratório do país nas suas diversas relações com a sociedade de acolhimento,
criar respostas para novos fluxos migratórios e para novos problemas - foi diagnosticada a
existência de novos e importantes desafios, aos quais era fundamental responder.
O combate ao défice demográfico passa a ser determinante, bem como o aprofundamento
da integração e capacitação de imigrantes e de novos nacionais. A crescente mobilidade
internacional, a gestão do talento e valorização da atratividade do país passam a ser um
instrumento de modernização e de competitividade que importa desenvolver. E a melhor
articulação entre imigração e emigração e o apoio ao regresso e à reintegração dos emigrantes portugueses que tencionem regressar a Portugal, também um objetivo a concretizar tendo em conta o elevado número de saídas do país.
Neste sentido, para além de um novo instrumento político que permita trabalhar estas
dimensões, a nível nacional, de forma global mas com os contributos intersectoriais, envolvendo diversos organismos da administração pública e sociedade civil, o Alto Comissariado
para as Migrações (ACM) foi também dotado de uma nova Lei Orgânica, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 31/2014, de 27 de fevereiro, para adequá-lo a novas realidades.
Nesta conjuntura foram pensadas como áreas prioritária a serem trabalhadas, para além
do constante e imprescindível aprofundamento da melhoria e qualidade dos serviços migratórios, as políticas de gestão adequada e coordenada dos fluxos migratórios, a consolidação das políticas de integração, bem como uma nova definição de medidas para o apoio
ao regresso e à reintegração de cidadãos nacionais emigrados, trabalhando aspetos como
o demográfico, social, profissional, económico e o externo.
A par destas áreas e dado o aumento do número de descendentes de imigrantes nascidos em Portugal, muitos dos quais com nacionalidade portuguesa, considerou-se relevante
apostar ainda fortemente nas políticas de integração dos “novos nacionais”.
Dada a amplitude dos objetivos em causa e a necessária adequação a uma nova agenda
para as migrações, impôs-se o desenvolvimento de uma nova estratégia nacional para as
migrações, com um plano de ação a ser articulado e implementado transversalmente - o
Plano Estratégico para as Migrações (PEM).
Após o seu processo de conceção, sensivelmente nos moldes supra definidos, embora no
V Eixo, com maior participação e envolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
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depois de aprovado em reunião do conselho de ministros, foi publicado sob a forma de RCM,
com o nº 12-B/2015, de 20 de março, e entrada em vigor no dia seguinte à sua publicação.
Constituído por um enquadramento político, um elenco dos principais desafios, eixos prioritários e mecanismos de monitorização e avaliação - nele estão previstas um importante e
considerável número de medidas organizados pelos seguintes eixos prioritários: políticas
de integração de imigrantes (com 50 medidas); políticas de promoção da inclusão dos novos nacionais (com 10 medidas); políticas de coordenação dos fluxos migratórios (com 23
medidas); políticas de reforço da legalidade migratória e da qualidade dos serviços migratórios (com 9 medidas) e políticas de incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso dos
cidadãos nacionais (com 14 medidas).
Da responsabilidade de 13 ministérios, 106 medidas e os 201 indicadores têm a sua implementação prevista para um período de seis anos, o que difere dos anteriores planos de ação
que eram para triénios.
Para um rigoroso e eficaz processo de acompanhamento, foi criado um Grupo Técnico de
Acompanhamento, constituído por todos os ministérios com responsabilidade na execução
de medidas. O grupo reúne em plenário uma vez por ano e em reuniões bilaterais sempre
que a dinamização de qualquer medida ou grupo de medidas o exija. Os representantes
que constituem este Grupo, para além das atividades de concretização das medidas, têm,
também, o dever de reportar as evidências e informação sobre as atividades concretizadas
para a elaboração bienal dos relatórios de execução do PEM.
Em complementaridade à apresentação de resultados, os relatórios são apresentados ao
Conselho para as Migrações (que veio substituir o COCAI) - órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação do ACM, I.P., e nas tomadas de decisão
do conselho diretivo, com a participação e colaboração de entidades públicas e privadas na
definição e execução das políticas migratórias - em reunião conjunta com o Grupo Técnico
de Acompanhamento, onde são prestadas informações, esclarecimentos, e analisados os
níveis de execução alcançados.
Ao nível de avaliação externa e independente, está prevista a realização de dois momentos
avaliativos: a meio da sua execução, em 2017, uma avaliação intercalar e, no final do seu
período de vigência, em 2020, uma avaliação global de todo o período de execução, ou seja,
2015-2020.
Conclusão
À data da elaboração do presente artigo está em redação o primeiro relatório de execução
bienal (2015-2016) que se encontra em fase de recolha, organização e tratamento de informação, prevendo-se a sua conclusão em março de 2017 e apresentação ao Conselho para
as Migrações no mês de abril.
Fruto da aprendizagem com a implementação dos dois Planos para a Integração dos Imigrantes, para além da elaboração dos relatórios de execução, percebeu-se a importância
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de ser desenvolvido um estudo de avaliação, carência que o PEM veio colmatar. Na Resolução do Conselho de Ministros de 2015 passaram a estar previstos dois importantes
mecanismos: por um lado, a avaliação por parte de uma entidade externa e independente
das medidas inscritas e, por outro, dado o dinamismo que as migrações encerram, a possibilidade de serem adequadas metas e indicadores “a novos desafios e oportunidades que
venham a verificar-se ao longo do período de implementação, de forma a potenciar as ações
e objetivos definidos”.
Determinante para o próximo ano será não só conhecer-se os objetivos alcançados, mas
também perceber o rumo a manter ou a rever face ao desenhado em 2015.
É por isso, com grande expetativa que se aguardam os primeiros resultados e concretizações da implementação deste importante instrumento de política pública de gestão das
migrações, pela sua maior magnitude e ambição política de que daremos conta num futuro
próximo.
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Este artigo explora o processo de conceção de Planos Municipais
para a Integração de Imigrantes, desenvolvidos por 21 municípios do
país. Num primeiro momento, apresenta-se uma síntese das condições para o seu surgimento, bem como o paradigma que a integração
se faz a nível local. Num segundo momento, são apresentados os
pressupostos comuns em que estão assentes e o processo de desenvolvimento deste instrumento de planeamento estratégico na área
das migrações, dividido nas suas diferentes fases. Finalmente, são
apresentados alguns resultados desta primeira etapa dos PMII, tentando antever algumas orientações para o futuro ao nível das políticas locais de acolhimento e integração de imigrantes.
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This article explores the Municipal Plans for the Integration of Immigrants conception process, developed by 21 municipalities across
the country. Firstly, a synthesis of the conditions for its appearance
is presented, as well as the paradigm that integration is done at the
local level. Secondly, the common suppositions in which the development process of this strategic planning in the area of migrations is
grounded are presented, divided in its different phases. Finally, some
results of this first stage of the PMII are presented, attempting to
foresee some future orientations regarding the local policies for the
welcoming and integration of immigrants.
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n “A integração faz-se a nível local”. O processo de conceção
de Planos Municipais para a Integração de Imigrantes
Cláudia Pires
Introdução
A questão da mobilidade das populações constitui atualmente um dos elementos centrais e
mais mediáticos nas nossas sociedades, sendo simultaneamente um dos maiores desafios
e uma das maiores oportunidades na forma como idealizamos e colocamos em prática as
políticas de coesão social e de integração, tanto a nível nacional como local.
As normativas em matéria de migrações estão no domínio estatal, ainda que no contexto
europeu, o nível supraestatal tenha assumido uma relevância crescente. A política migratória é tipicamente desenvolvida e implementada ao nível nacional, onde os governos assumem a responsabilidade ao nível da gestão dos fluxos migratórios, através de leis de
regulamentação de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros, de acesso à
nacionalidade, direito à cidadania e proteção contra a discriminação.
No entanto, quanto à questão da integração, se aceitarmos a ideia que é bidirecional, esta
está condicionada, por um lado, pela estrutura política e socioeconómica da sociedade de
acolhimento, e por outro, pelas características específicas dos fluxos migratórios. Este argumento é válido não só a nível nacional, mas também à escala local ou regional.
Independentemente das diretrizes nacionais, é precisamente a nível local, nos lugares onde
os imigrantes vivem, trabalham e têm acesso aos serviços, que o impacto das migrações
se faz sentir com maior intensidade sobre o tecido socioeconómico e onde que se colocam
os problemas diários de integração dos imigrantes e de convivência a que é preciso dar
resposta (Sumption, 2014: 2).
Os contextos socioeconómicos de acolhimento são diferentes de região para região, e essas
diferenças podem ter um impacto muito direto sobre o processo de integração, nomeadamente tendo em conta aspetos demográficos (se são populações mais jovens, numerosas
ou dinâmicas ou pelo contrário, regiões mais despovoadas, com uma população mais envelhecida), sociais, culturais ou laborais e económicos (dependente da oferta de trabalho e de
setores económicos específicos). Por exemplo, Odemira, um concelho que ainda está atualmente numa fase de acolhimento de imigrantes, que precisa de mão-de-obra para colmatar
a falta de recursos humanos necessários no território para o setor agrícola, que é a base
da sua economia, tem um perfil completamente distinto de, por exemplo, um concelho da
Área Metropolitana de Lisboa, que recebe imigrantes há várias décadas e em que os setores
económicos predominantes são outros.
O fenómeno migratório cada vez mais tende a caracterizar-se como heterogéneo, e daí que
uma das questões que se colocam é como é que as políticas nacionais mais uniformizadas e
globais poderão dar resposta ou acomodar as necessidades locais ou regionais, não sendo
a média, mas antes a soma das diferentes realidades.
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A consciência que a integração de migrantes ocorre a nível local entrou progressivamente,
e cada vez com mais destaque, nos discursos políticos e científicos em curso sobre integração (Borkert e Caponio, 2010: 9). Se as ONG trabalhavam desde sempre com os imigrantes
no terreno, a que se juntaram posteriormente os municípios, a importância da integração
local chamou a atenção das instâncias nacionais e europeias.
Em 2006, a conferência “Integrating Cities: European Policies, Local Pratices” foi uma primeira tentativa de cooperação entre os diferentes níveis de governação, do qual saiu uma
tomada de posição presente no relatório de Niessen e Engberink (2006), em que a tese fundamental é que “a integração é essencialmente um processo local”. Numa 2.ª conferência,
assumiu-se que as cidades seriam o palco principal para a concretização dos principais
objetivos da Agenda Comum Europeia para a Integração (2005). Essa atenção foi reforçada
em 2007 com a declaração de Milão, em que se começou a destacar as práticas e políticas
de âmbito local na gestão dos fluxos migratórios e da integração, tendo posteriormente
surgido fundos comunitários para promoção da partilha dessas experiências e aprendizagens entre os diferentes estados-membros e autarquias (Borkert e Caponio, 2010: 11),
bem como para projetos locais dinamizados tanto pelos municípios como por entidades da
sociedade civil.
A nível europeu, esse interesse pela política de integração na sua perspetiva local, reflete-se também nos esforços realizados no sentido de criar mecanismos de partilha de experiências entre cidades, como foi o caso dos projetos INTI, Eurocities1, a rede CLIP2 ou a Rede
de Cidades Interculturais3.
Em julho de 2011, a Comissão Europeia relembra na Agenda Comum para a Integração de
Nacionais de Países Terceiros (COM (2011) 455 final) que a integração “é um processo que
começa no terreno e que a políticas devem ser desenvolvidas no quadro de uma abordagem genuinamente «da base para o topo», próxima do nível local”. Recomenda, por isso,
que os estados-membros promovam mais políticas de integração ao nível local e melhorem
a cooperação entre diferentes níveis de governança (nacional, regional e local), fomentando
a monitorização dos serviços e políticas desenvolvidas nesses diferentes níveis, sinalizando
boas práticas. É declaradamente assumido que as medidas de integração são principalmente da competência das autoridades locais, mas sugere-se a estreita cooperação entre
os diferentes níveis de governação como fundamental para coordenar a prestação, o financiamento e a avaliação dos serviços, sendo a integração efetiva só alcançada através
da parceria entre todas as partes interessadas nos diferentes níveis de governação (COM
(2011) 455 final).
Portugal registou nas últimas décadas uma evolução muito positiva, quer no âmbito das
políticas, quer das práticas de acolhimento e integração dos imigrantes, para as quais têm
contribuído as intervenções do Estado ao nível central, mas também das autarquias a nível
local, das organizações da sociedade civil e das próprias comunidades imigrantes, práticas
que têm sido inclusive objeto de reconhecimento a nível internacional.
Ao nível das políticas de âmbito nacional há que destacar os Planos Nacionais para a Integração dos Imigrantes [2007-2009 e 2010-2013] e, mais recentemente, o Plano Estratégico
para as Migrações (PEM) [2015-2020]. Estes instrumentos visam adequar politicamente
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o país a uma realidade migratória mais complexa e desafiante, dando um novo impulso
às políticas migratórias, ajustando as iniciativas desenvolvidas às necessidades atuais e
projetando novas ações que, com sensibilidade e eficácia, contribuam para a coesão social.
Seguindo este alinhamento, e tendo em conta os resultados positivos conseguidos, em
2014 o ACM lançou o desafio aos municípios portugueses para criação de Planos Municipais
para a Integração de Imigrantes (PMII), enquanto instrumentos de política e de gestão que
incorporassem as estratégias de atuação concertadas das diferentes entidades que atuassem na área das migrações, a nível local, e que contribuíssem para a integração plena dos
imigrantes.
Estes Planos foram cofinanciados ao abrigo da Prioridade 3 - Reforço das capacidades políticas e melhoria da coordenação e das competências nos Estados membros a todos os
níveis bem como nos serviços governamentais - do Fundo Europeu para a Integração de
Nacionais de Países Terceiros (FEINPT).
Assegurando um alinhamento multinível bidirecional na área das migrações e a nível intergovernamental, destacamos, por um lado, que os Planos são precisamente a Medida 1
do Plano Estratégico para as Migrações que prevê até 2020 a “criação de 50 planos locais
para as migrações enquanto ferramenta de desenvolvimento de políticas locais na área do
acolhimento e integração de migrantes.”
Numa perspetiva bottom-up, por outro lado, os Planos locais contribuem para a concretização de diferentes medidas constantes no Eixo I do PEM, correspondente às políticas de
integração de imigrantes – “que visam a consolidação do trabalho de integração, capacitação e combate à discriminação dos imigrantes e grupos étnicos na sociedade portuguesa,
tendo em vista uma melhor mobilização do seu talento e competências, a valorização da
diversidade cultural e religiosa, o reforço da mobilidade social, da descentralização das
políticas de integração e uma melhor articulação com a política de emprego e o acesso a
uma cidadania comum.” PEM (2015)
Ou seja, os Planos, embora dando resposta às especificidades locais, são coerentes com
os instrumentos de planeamento estratégico na área das migrações, quer de âmbito local
- os Planos de Desenvolvimento Social, quer regional - dimensões supraconcelhias -, quer
ainda a nível nacional - o Plano Estratégico para as Migrações, dado que, de forma direta
ou indireta, estes contribuem, ou poderão contribuir, para a concretização dos objetivos e
metas previstos aos diferentes níveis.
Neste sentido, assume-se politicamente que a procura de níveis superiores de integração
deve ser uma constante e que deverá existir um salto qualitativo e eficaz nas políticas de
acolhimento e integração dos imigrantes. Esse ganho parece ser apenas possível através
de um trabalho conjunto e devidamente articulado entre os diferentes atores que trabalham nos territórios, tornando-se essencial, por isso, incentivar estratégias que incentivem
e garantam essa atuação concertada.
Nos últimos anos, tem existido ainda a nível europeu uma tendência a experimentar modelos alternativos para o desenvolvimento de políticas públicas, principalmente modelos
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caracterizados por uma crescente participação e envolvimento no processo decisório das
pessoas que são afetadas de alguma forma por essas mesmas políticas (Hajer et al. in
DGOTDU, 2009: 24). Nesta linha de intervenção surgem conceitos como a Governação Participativa ou Integrada, que se refere aos processos e procedimentos através dos quais
os interesses são articulados, os recursos são geridos e o poder é exercido também pela
sociedade e não apenas pela esfera política. Este modelo implica processos de tomada de
decisão coletivos a partir de redes que ligam, entre outros, sociedade civil e Estado (cogestão e codecisão público/privado). Com este novo modelo de governação, passa-se da ideia
de um “Estado regulador” a um “ Estado facilitador”, em que este assume a posição de ator
detentor de algum controlo relativo à aplicação das eventuais políticas públicas (ACERT et
al., 2015).
Estas estratégias procuram promover o desenvolvimento sustentável e melhorar as condições de vida das populações, através da utilização de metodologias participativas que
mobilizam os recursos endógenos do território, e potenciam a reflexão e a ação de forma
conjunta, envolvendo e responsabilizando a sociedade civil, o Estado e o setor empresarial
(ACERT et al., 2015).
É nesta lógica que são estruturados os Planos Municipais para a Integração de Imigrantes. Estes pretendem criar condições que permitam responder de forma mais eficiente às
necessidades dos imigrantes, otimizando os recursos existentes nos territórios: por um
lado, eliminando redundâncias, onde a mesma atividade é desenvolvida por duas ou mais
entidades desnecessariamente, ou colmatando lacunas - onde uma ação necessária não é
desenvolvida por ninguém, encontrar quem a dinamize - e eliminando incoerências (Hood
in Marques et al., 2014).
Assim, as intervenções que são frequentemente pontuais, fortemente dependentes de fontes de financiamento exteriores ao território, são repensadas à luz do planeamento estratégico, com a intervenção de todas em entidades envolvidas no processo de acolhimento e
integração de imigrantes, procurando encontrar soluções que garantam a sua sustentabilidade a longo prazo.
Os PMII: o que são? Quais os seus pressupostos?
Os Planos Municipais para a Integração de Imigrantes (PMII) são documentos de política e
de gestão que incorporam as estratégias de atuação concertadas das diferentes entidades
que atuam na área das migrações, a nível local, e que concorrem para a concretização do
processo multivetorial de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, e para uma
mais adequada gestão dos fluxos migratórios enquanto contributo para o desenvolvimento
local.
Neste sentido, os Planos visam incrementar o nível de intervenção local na gestão da diversidade em contextos etnodiferenciados, favorecendo um modelo de valorização da diversidade cultural, garantindo os direitos dos imigrantes, mediante a promoção de condições
que tornem real e efetiva a sua integração em todos os âmbitos da sua vida, desenvolvendo
para isso medidas e ações que permitam resolver os seus problemas e necessidades.
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No entanto, os Planos não estão centrados apenas nos imigrantes, mas antes nas relações
de convivência intercultural abrangendo todos os cidadãos do território, prevenindo atitudes discriminatórias e favorecendo o conhecimento recíproco das diferentes culturas. Os
destinatários dos PMII são assim todos os quantos residem, trabalham, estudam ou que, de
forma direta ou indireta, interagem com os territórios, a saber: os imigrantes, a sociedade
de acolhimento, os técnicos, os dirigentes e decisores políticos e as instituições.
Em 2014, a disponibilidade de financiamento, ao abrigo do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, permitiu ao ACM, I.P. enquanto autoridade delegada
do Fundo, lançar o desafio às Câmaras Municipais do país no sentido da apresentação de
candidaturas para efeitos de conceção de Planos.
Foram os beneficiários destas candidaturas as câmaras municipais pela responsabilidade
que lhes compete de gestão quotidiana e planificação do rumo do respetivo concelho e pelo
papel fundamental que desempenham na implementação de medidas de integração e na
forma como são estabelecidas as interações entre os imigrantes e a sociedade de acolhimento a nível local.
A autarquia acaba por ser o nível de administração mais perto dos cidadãos, e é a esta que
estes se dirigem para a resolução de problemas imediatos. Também por isso é a melhor conhecedora da realidade e das necessidades das pessoas que aí residem. A política municipal tem como objetivo fulcral assegurar e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que se
encontram no seu território, nas diferentes áreas, acabando por converter as problemáticas
sociais dos cidadãos em problemáticas sociais do município (OBERAXE, 2009).
No entanto, a construção de um Plano Municipal para a Integração de Imigrantes é uma decisão que deverá ser previamente partilhada pelas Câmaras Municipais, junto de todos os
parceiros que integram as respetivas Redes Sociais e daqueles que trabalham diretamente
com imigrantes.
Candidataram-se à 1ª edição dos PMII, cofinanciada pelo FEINPT, 21 municípios, tendo dado
lugar a 19 Planos locais para a Integração de Imigrantes, a saber: Alcanena, Amadora, Braga, Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, Loulé, Loures, Lousã, Montijo, Odemira, Oeiras, Portimão, São Brás de Alportel, Seixal, Sintra, Torres Vedras/Lourinhã/Óbidos (plano intermunicipal), Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia.
Como é possível constatar na Figura 1, existe uma concentração de PMII no litoral, à semelhança do que acontece com a distribuição de imigrantes no país.
A nível territorial, os Planos são, pela sua própria natureza, de âmbito municipal. Contudo,
nos casos de reduzida percentagem de imigrantes em alguns concelhos, poderão agregar
mais do que um município, se esse for o entendimento dos atores locais, caso em que o
Plano poderá assumir um caráter intermunicipal. Foi o que aconteceu na 1ª edição dos PMII,
em que os concelhos de Torres Vedras, Lourinhã e Óbidos se associaram e criaram um
Plano Intermunicipal, fruto do trabalho conjunto anteriormente desenvolvido em parceria
entre os três municípios, sem prejuízo de todas as dinâmicas desenvolvidas em cada um
dos concelhos.
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Figura 1 – Mapa de municípios com PMII
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Esta ideia de trabalho feito, nota-se também nos outros municípios que desenvolveram
um plano, uma vez que a maioria já tinha um vasto trabalho realizado na área do acolhimento e integração das populações imigrantes – de que são exemplo: gabinetes de
atendimento para imigrantes, nomeadamente Centros Locais de Apoio à Integração de
Migrantes, Equipas de mediação intercultural, Projetos Escolhas, diferentes projetos na
área das migrações -, pelo que foi natural este salto qualitativo relativo às políticas de
integração.
Em termos temporais, e considerando a natureza dos Planos e os tempos necessários à implementação das políticas definidas e consubstanciadas nas diversas medidas de cada área
de intervenção, os PMII deveriam ser concebidos para serem implementados por períodos
de 3 anos. No entanto, por força dos imperativos inerentes ao fundo que cofinanciou os PMII
da primeira edição, os Planos foram concebidos entre dezembro de 2014 e junho de 2015
e, considerando que as respetivas aprovações a nível municipal ocorreram em diferentes
datas, consoante os casos, deram lugar a diferentes períodos de execução, muitos deles
com duração de 2,5 anos e outros de 2 anos, estando por isso, neste momento em fase de
implementação até ao final de 2017.
Em sede de candidatura, foram definidos um conjunto de pressupostos obrigatórios, que
todos os municípios deveriam respeitar no processo de criação do PMII, a saber:
Abordagem bottom-up
Conceção na base de um Diagnóstico local participado
Acompanhamento por uma Plataforma representativa de todos
Utilização de uma Estrutura comum predefinida, discriminando:
– Competências e responsabilidades de cada entidade envolvida;
– Medidas, objetivos, indicadores, metas e cronograma, considerando o período temporal 2015-2017
– Áreas: Serviços de Acolhimento e Integração / Urbanismo e Habitação / Mercado
de Trabalho e Empreendedorismo / Educação e Língua / Capacitação e Formação /
Cultura / Saúde / Solidariedade e Resposta Social / Cidadania e Participação Cívica
/ Media e Sensibilização da Opinião Pública / Racismo e Discriminação / Relações
Internacionais / Religião
– Medidas por níveis
– Mecanismos e instrumentos de monitorização e avaliação
l
l
l
l

Cada um dos pressupostos será explicado no capítulo seguinte, bem como as diferentes
fases do processo de conceção destes 19 Planos.
Os PMII: como foi o seu processo de conceção?
Do ponto de vista metodológico, a conceção dos Planos Municipais para a Integração de
Imigrantes esteve ancorada nos seus pressupostos e desenvolveu-se em quatro grandes
fases: a) Diagnóstico, b) Planeamento, c) definição do modelo de Monitorização e Avaliação
e d) Validação e Aprovação. No entanto, a Participação foi o princípio transversal a todas as
fases da conceção dos PMII.1
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Processo Participativo
Os pressupostos dos PMII ao nível do processo participativo – a abordagem bottom-up
e a Plataforma de acompanhamento e monitorização do Plano - invocaram todos os stakeholders relevantes, a nível territorial, para uma participação efetiva no desenvolvimento
das políticas de acolhimento e integração de imigrantes, o que pressupôs a criação de um
contexto de participação favorável em que os mesmos pudessem ser agentes efetivos para
a mudança, na base de um processo de desenvolvimento comunitário.
As equipas técnicas que acompanharam a conceção dos Planos, em cada território, tiveram
a responsabilidade de criarem essas condições efetivas de participação, em particular junto de grupos que não são, normalmente, chamados a participar na definição das medidas
que se destinam a resolver as suas próprias necessidades, conjuntamente com outros stakeholders locais. Estas equipas implementaram processos participativos de construção de
políticas locais que contemplaram a representatividade real das diferentes comunidades
imigrantes, bem como da sociedade de acolhimento. Tratou-se de um envolvimento concreto nos processos em que os atores locais relevantes tiveram, em todas as fases, um contributo fundamental desde o diagnóstico, à implementação e avaliação do Plano, passando
pelo desenho das medidas necessárias à resolução dos problemas existentes no território.
Foram stakeholders relevantes, não apenas como fontes de informação privilegiadas, mas
como construtores ativos das soluções constantes nos planos:
Organizações públicas, de âmbito local, regional e nacional, em função das competências e responsabilidades que era necessário importar para os PMII, ex.: SEF, ACT,
ACES, Hospitais, Agrupamentos de Escolas, IEFP, Centros de formação, Universidades, CPCJ, DGRSP, ISS.
Entidades da sociedade civil (incluindo: ONG, IPSS, organizações empresariais, sindicatos, entidades religiosas, meios de comunicação social) e entidades com fins lucrativos (as empresas foram parceiros fundamentais em alguns planos);
Decisores políticos - Presidentes de Câmara e/ou Vereadores, Presidentes de Juntas
de Freguesia, Presidentes e Deputados de Assembleias Municipais;
Comunidades imigrantes, com particular destaque para as Associações de Imigrantes, fomentando o seu papel enquanto agentes corresponsáveis pelo processo de
integração e garantindo, em particular, a participação das comunidades mais representativas2;
Representantes da sociedade de acolhimento;
Plataformas supraconcelhias por representarem um importante alinhamento multinível que foram tidas em consideração, quando foi pertinente, garantindo assim o
alinhamento com as estratégias e os objetivos definidos a nível regional.
l

l

l

l

l
l

A mobilização de todos os stakeholders em torno do mesmo objetivo comum – a construção e implementação de um Plano Municipal, num determinado território – era um dos
pressupostos da candidatura e foi formalizada através da criação de uma Plataforma representativa de todos os cidadãos no território (instituições públicas e privadas, comunidades
imigrantes e sociedade de acolhimento), que poderia ser já preexistente ou criada durante
o processo de conceção do PMII, com as seguintes atribuições:
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Figura 2 - Atribuições base das Plataformas de Acompanhamento e Monitorização dos PMII
a) Participar na conceção, aprovar, monitorizar e avaliar o Plano Municipal para a Integração de
Imigrantes;
b) Fazer propostas de alteração ao Plano;
c) Tirar o melhor partido do fenómeno migratório para o desenvolvimento local da região;
d) Discutir temas ligados à temática das migrações no local, em termos de acolhimento e integração;
e) Garantir a participação dos migrantes nas políticas locais a respeito das migrações, nas diferentes
vertentes;
f) Promover a articulação entre parceiros, incluindo administração (central e local), instituições,
empresas, associações de imigrantes, entre outras;
g) Potenciar iniciativas facilitadoras da boa execução do Plano, nomeadamente através da mobilização das pessoas singulares e coletivas que sejam fundamentais para a sua concretização;
h) Contribuir para uma melhor compreensão do fenómeno migratório ao nível local;
i) Assegurar uma melhor correspondência entre necessidades e oferta migratória;
j) Contribuir para a divulgação do Plano, e da respetiva implementação, a nível local, seja junto da
opinião pública, seja dos profissionais das diferentes organizações públicas e privadas que de
forma direta ou indireta desenvolvam competências em prol das migrações.

Estas Plataformas representativas da diversidade cultural dos concelhos, funcionam como
órgão consultivo e de monitorização das políticas locais, sendo responsáveis pelo Plano
desde a fase de conceção até à sua implementação e avaliação.
A obrigatoriedade deste mecanismo e destes pressupostos pretendeu garantir o acesso
dos imigrantes ao processo de decisão, uma vez que em muitos casos o modelo democrático vigente se mostra deficiente para atingir um nível satisfatório de participação dos
interessados nas políticas públicas que os afetam.
A criação de Plataformas representativas de todos, constituídas a partir dos parceiros que
integram as Redes Socias/CLAS revelou-se um bom exemplo, capaz de garantir a sustentabilidade do trabalho a desenvolver ao abrigo do PMII. No entanto, uma vez que as Redes
são muito extensas, a criação de grupos de trabalho, dentro das respetivas Redes Sociais,
dedicados ao tema das migrações, foi a solução encontrada pela maior parte dos municípios que participaram na 1.ª edição de Planos. Para além de grupos de trabalho dentro das
Redes Sociais, alguns territórios já tinham plataformas específicas orientadas para a área
das migrações e apenas convidaram os stakeholders que faltavam, essenciais para o desenvolvimento do Plano. A título de exemplo: Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural
do Seixal, Colégio de Instituições Particulares sem fins Lucrativos na área dos Imigrantes
– Sintra; Fórum Municipal de Cidadania e Igualdade – Figueira da Foz ou o Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania – Lisboa. Alguns municípios optaram por criar de
raiz, no âmbito do PMII, uma Plataforma representativa de todos no concelho, na área das
migrações, de que são exemplo o Fórum para a Integração e Interculturalidade – Alcanena,
o Conselho para as Migrações – Odemira ou o Conselho Municipal para a Integração do
Imigrante – Portimão.
Seja qual for o modelo escolhido, a Plataforma é coordenada por um decisor político, já que
a sustentabilidade das políticas locais, reside, em última instância, nas Câmaras Municipais,
ainda que as mesmas resultem do consenso de todos no território.
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Processo de Diagnóstico
A dimensão de diagnóstico do Plano é o garante da fundamentação das suas opções estratégicas. O diagnóstico é a ferramenta de referência quando se trata de planeamento de
políticas públicas, como é o caso dos PMII, cuja conceção tem implicações profundas ao
nível das políticas locais nesta matéria.
O diagnóstico participativo, capaz de apoiar a decisão futura de decisores e técnicos, permite a caracterização das situações de partida, a deteção de necessidades, a identificação
de problemas, a inventariação de recursos e a definição dos pontos fortes e fracos, das
oportunidades e ameaças à evolução positiva das situações/contextos.
Elemento fulcral para a definição das estratégias, o diagnóstico deve, por isso, ser desenvolvido com rigor e detalhe, abarcando sensibilidades diversas, realidades complexas e
recursos, não raras vezes, dispersos mas de grande relevância e utilidade, identificando,
com rigor, os problemas e as necessidades das comunidades imigrantes, mas também das
instituições e dos técnicos que as representam, assim como das resultantes da articulação
com a sociedade de acolhimento, a partir das quais devem ser desenhadas respostas integradas e eficazes.
Percorrendo os diagnósticos dos 19 Planos, constata-se que tiveram como objetivos principais: a caracterização da população imigrante ao nível demográfico, sócio geográfico, económico e cultural; a identificação do seu contributo para as dinâmicas dos territórios; a
identificação das necessidades da população imigrante; a indicação de dinâmicas e tendências da população imigrante com vista à priorização de áreas de atuação; o mapeamento
de recursos/serviços existentes no território; a identificação de boas práticas de integração
e dos fatores chave que as possibilitam. Estes diagnósticos permitem assim a fundamentação das estratégias e ações que irão estimular maiores níveis de integração e que irão
diminuir os problemas que afetam os imigrantes e/ou uma maior interação entre estes e a
sociedade de acolhimento.
Assente na cultura da participação, o “espaço social” é aquele que carece de estratégias
diversificadas para garantir um diagnóstico fortemente participado. As estratégias de mobilização que se seguem foram adotadas pelas entidades responsáveis pelos Planos da 1.ª
edição:
– Convite e cartazes em diferentes línguas
– Recrutamento, seleção e formação de Dinamizadores Locais representativos das comunidades
imigrantes residentes nos territórios para dinamização de focus group e outras iniciativas
– Email específico para recolha de contributos para o PMII
– Notícias no site do município desafiando os cidadãos ao preenchimento de uma ficha de recolha de
problemas e soluções
– Inscrição online, aberta à população, para participação em focus group, em horários e locais
compatíveis com a disponibilidade dos destinatários
– Colocação de “Caixa de Propostas” no mercado municipal
– Inquirição direta a algumas comunidades mais resistentes à participação, nos respetivos locais de
trabalho (ex.: inquirição da comunidade chinesa diretamente nos estabelecimentos comerciais);
– Eventos interculturais que integrem momentos de recolha de dados
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– Debates públicos abertos à população em geral
– Focus group em vários locais do concelho, por freguesia/bairro, por público-alvo – imigrantes e
sociedade de acolhimento; técnicos, dirigentes e decisores políticos
– Envolvimento das escolas e suas comunidades educativas, bem como turmas específicas do
Programa Português para Todos
– Envolvimento de públicos vulneráveis (ex.: focus group com reclusos)
– Inquirição nos espaços públicos (ex.: cafés, bairros)
– Identificação de porta-vozes escolhidos pela comunidade, em todas as Freguesias

Ponto de partida do diagnóstico foi a aplicação do Índice dos Municípios Amigos dos Imigrantes e da Diversidade (IMAD), enquanto ferramenta de apoio à caraterização e monitorização das políticas locais de acolhimento e integração de imigrantes. Inspirado no trabalho
levado a cabo pelo Conselho da Europa mas adaptado à realidade portuguesa e aplicado
pelo ACM, I.P., a maioria dos municípios aplicou o IMAD nos seus territórios. Este consiste
num inquérito, por questionário, que cobre as áreas essenciais ao processo multidimensional de integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, a saber: Compromisso da Autarquia, Serviços de Acolhimento e Integração, Urbanismo e Habitação, Mercado de Trabalho
e Empresarial, Formação e Capacitação, Educação, Língua, Cultura, Saúde, Solidariedade e
Resposta Social, Cidadania e Participação Cívica, Media, Racismo e discriminação, Relações
Internacionais e Religião.
Configurando a possibilidade de utilização contínua, na ótica da melhoria e aprofundamento
das políticas locais, o IMAD permite aferir com acuidade: a) o universo de políticas locais
relevantes na área da imigração; b) a efetividade destas políticas em termos de resposta
às necessidades; c) e a identificação de Práticas Inspiradoras com potencial para serem
replicadas e/ou adaptadas a novos contextos.
Depois de aplicada a ferramenta, os municípios acabaram por elaborar uma análise SWOT,
tendo em vista a sistematização dos pontos fortes e dos pontos fracos, bem como das oportunidades e das ameaças a considerar em sede de planeamento.
Complementarmente à aplicação do IMAD, a auscultação dos stakeholders ocorreu através
de instrumentos de recolha de informação extensiva, até instrumentos mais qualitativos
e que permitiram a recolha de informação mais detalhada. A metodologia escolhida por
cada equipa teve em conta a análise dos atores sociais implicados e as características dos
mesmos, bem como o contexto local onde se pretendeu intervir. Alguns dos instrumentos utilizados nos diferentes territórios foram: entrevistas semiestruturadas individuais ou
coletivas, envolvendo dirigentes, decisores políticos, especialistas, Método Delphi, focus
groups, workshops, inquérito por questionário a imigrantes e/ou técnicos de instituições,
inquéritos online dirigidos à população em geral, etc.
Um dos pressupostos dos Planos é que o diagnóstico incidisse sobre todas as áreas ligadas
à integração de imigrantes (que correspondem às do IMAD). No entanto, posteriormente,
os parceiros decidiram conjuntamente em que áreas deveriam ser definidas medidas, consoante as necessidades e problemas detetados. Embora a maioria dos municípios tenha
definido medidas em todas áreas, alguns optaram por escolher áreas de intervenção priori-

56

Planos de Integração para Migrantes

tária. No entanto, no caso dos Planos cujo diagnóstico detetou necessidades de intervenção
em áreas para as quais não foram definidas medidas de resposta, as entidades envolvidas
tiveram de apresentar uma justificação para tal decisão, para que o processo fosse transparente.
Processo de Planeamento
A fase de planeamento é, acima de tudo, o momento crucial de desenho das intervenções,
consubstanciadas em estratégias e medidas que visam responder aos problemas/necessidades identificados no ponto anterior – o diagnóstico. Assim sendo, na maioria dos Planos,
esta etapa manteve os pressupostos e princípios de atuação implementados em sede de
diagnóstico, privilegiando o debate e a participação ativa entre todos os agentes, incluindo
os próprios destinatários dos Planos.
Assim, percebeu-se que na maioria dos Planos existiu uma “segunda ronda” de focus
group/workshops/fóruns, entres outros, tendo como objetivo a identificação de potenciais
respostas às necessidades, tendo em vista a definição de medidas construídas na base do
processo participativo. O processo de planeamento é, por isso, na sua essência, um processo de escolha e decisão informada e negociada entre todos os atores relevantes.
Por motivos que se prendem com os interesses nacionais e locais que só a abordagem
comparativa permite, os Planos Municipais obedecem a uma estrutura comum. Essa estrutura, definida e validada com todas as equipas concelhias da 1.ª edição dos PMII, assenta
numa dimensão estratégica e numa dimensão operacional. A Dimensão Estratégica exige
a definição dos objetivos estratégicos, indicadores e estratégias, para o período temporal
em questão, atendendo aos problemas/necessidades identificados em sede de diagnóstico.
A Dimensão Operacional pressupõe, para cada objetivo estratégico, a definição dos objetivos específicos/operacionais, medidas e o seu nível de prioridade, metas, indicadores e
os responsáveis por cada uma das medidas concebidas para responder às necessidades
detetadas.
Com vista à operacionalização futura dos Planos, e sendo um dos pressupostos das candidaturas, as medidas foram classificadas por níveis – 1 e 2. As medidas de nível 1 são as
que resultam dos recursos existentes no território e que os parceiros a nível local disponibilizam para a concretização do Plano conjunto. Visam dar resposta às necessidades
elementares de acolhimento e integração dos imigrantes a nível local, não podendo por
isso ficar dependente da existência de recursos externos ao território, sejam eles financiamentos comunitários ou outros. Este pressuposto permite garantir a sustentabilidade dos
serviços e das iniciativas que, estando na base da pirâmide das necessidades dos cidadãos
imigrantes, se devem manter ativas e eficazes nos respetivos territórios. As medidas de
nível 2 são as que não sendo as prioritárias, carecem de financiamento para a sua concretização, seja porque são complementares, seja porque irão aprofundar medidas já existentes
no território, conferindo-lhe mais qualidade. Todos os parceiros que integrem a Plataforma
de Acompanhamento e Monitorização do Plano são responsáveis por uma ou mais medidas
ou, asseguram algum papel na execução do mesmo.
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Uma vez que os 19 Planos conseguiram diagnósticos muito participados e robustos, isso
traduziu-se na prática em Planos muito definidos e detalhados, o que levou a cerca de 790
medidas, em 14 áreas de intervenção. Na figura seguinte, podemos verificar a importância
de cada uma para os processos de integração de imigrantes na sociedade portuguesa, uma
vez que respondem às necessidades identificadas, e reforç m a intervenção já levada a cabo
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divulgação junto das entidades com responsabilidade na área cultural
- Divulgar as dinâmicas culturais promovidas pelas associações

Áreas de intervenção
Cidadania e Participação
Cívica

Alguns exemplos de medidas
- Realizar sessões de divulgação sobre o recenseamento eleitoral de imigrantes
- Capacitação e fortalecimento das associações de imigrantes do concelho
- Notificação de alerta para a caducidade da autorização de residência

Cultura

- Implementar a Semana da Interculturalidade
- Composição de portfólios audiovisuais, dos artistas do concelho, para
divulgação junto das entidades com responsabilidade na área cultural
- Divulgar as dinâmicas culturais promovidas pelas associações

Saúde

- Promover ações de divulgação “Manual de Acolhimento no Sistema de Saúde
de Cidadãos Estrangeiros”
- Formação a técnicos de saúde sobre especificidades culturais e de saúde dos
NPT
- Diagnóstico acerca da situação social dos imigrantes que vieram ao abrigo dos
acordos de cooperação para a saúde (Portugal – PALOP)
- Adaptar suportes informativos em diferentes idiomas (Saúde Infantil,
Planeamento Familiar, Saúde Materna e Vacinação)

Solidariedade e Resposta
Social

- Centro de Acolhimento de Emergência
- Promoção do acesso a informação sobre as respostas sociais existentes no
concelho

Capacitação e Formação

- Promover processos de reconversão profissional, ao nível da formação e
acesso ao mercado de trabalho, em áreas consideradas estratégicas
- Elaborar recomendação que facilite, do ponto de vista burocrático e financeiro,
os processos de equivalência

Urbanismo e Habitação

- Sensibilização das agências imobiliárias e órgãos associativos da área
imobiliária para as condições de acesso dos imigrantes ao mercado de
arrendamento
- Informar os cidadãos imigrantes sobre os direitos/deveres em situação de
arrendatários
- Realização de ações de qualificação do espaço comunitário em zonas com
intensidade residencial de NPT

Media e Sensibilização da
Opinião Pública

- Dinamização de uma rubrica televisiva dedicada às migrações e
interculturalidade
- Criação de notas de imprensa sobre as atividades interculturais que as
organizações locais e o município desenvolvem
- Formação e sensibilização às empresas sobre diversidade e multiculturalidade

Racismo e Discriminação

- Ações de sensibilização na comunidade e convívios interculturais
- Ações de sensibilização de combate ao racismo e discriminação em contexto
educativo, com alunos no ensino básico

Relações Internacionais

- Protocolos com países NPT para a integração de estudantes em escolas locais
- Geminação com municípios dos países de origem de NPT

Religião
Outras (Justiça,
Desporto, …)

- Realização de visitas guiadas a instituições religiosas
- Realização de encontros inter-religiosos
- Gabinete de Apoio à Reinserção de (Ex) Reclusos NPT
- Desenvolvimento do projeto “Jogos Desportivos Interculturais”

Ao nível do tipo de medidas propostas, podemos a título de exemplo recorrer à tipologia
utilizada pelo município de Cascais, que acaba por ser comum a outros concelhos (menos
as medidas de advocacy, que apenas estão presentes em alguns PMII).
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Figura 5 – Tipologia de Medidas dos PMII

Fonte: PMII Cascais
Fonte: PMII Cascais
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Tendo por base as metas a atingir e o acompanhamento levado a cabo em sede de monitorização, serão objetivos da avaliação: (i) aferir a eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade
dos resultados alcançados (ii) produzir relatório de avaliação final que permita compreender os principais resultados e sinalize recomendações para o futuro. Tal relatório deverá
ser apresentado à Plataforma de Acompanhamento e Monitorização do Plano e demais
estruturas e públicos, tendo em vista a devolução pública dos resultados, numa perspetiva
de accountability e transparência do processo.
Processo de Validação e Aprovação
As aprovações do Plano em Reunião de Câmara e em Assembleia Municipal representam as
diligências obrigatórias para conferir o caráter “vinculativo” ao PMII e ocorreram depois de:
(i) validada a proposta de Plano junto de todos os atores envolvidos na sua conceção, devolvendo a proposta concebida com base no diagnóstico, a todos quantos foram auscultados
no decurso do processo; (ii) recolhidas as sugestões e comentários em sede de Consulta
Pública; (iii) e incorporadas eventuais alterações daí decorrentes.
A submissão do Plano para aprovação a estes 2 níveis pressupôs a formalização da parceria/plataforma, bem como a sua apresentação em sede de Conselho Local de Ação Social,
assim como de eventuais Plataformas concelhias.
Depois de submetido às respetivas aprovações e das mesmas terem sido favoráveis, a
versão final do PMII foi, em vários municípios, objeto de apresentação pública destinada à
população, bem como a todas as entidades locais e outras de âmbito regional e nacional
que estiveram diretamente envolvidas na prossecução do mesmo, conferindo assim total
transparência ao processo.
Notas finais
Os Planos Municipais para a Integração Imigrantes pretendem ser um complemento à legislação e políticas nacionais e comunitárias, uma vez que são instrumentos que visam dar
resposta aos desafios que se colocam relativamente à integração dos imigrantes, tendo as
conta as especificidades locais e de cada fluxo migratório.
Baseados numa perspetiva não assistencialista ou apenas social das migrações, procuram
aproveitar as oportunidades trazidas pelos imigrantes como contributo para o desenvolvimento local, não apenas numa vertente económica, mas numa perspetiva global e integrada,
tendo sempre por base uma visão positiva do contributo da diversidade para a sociedade.
Como resume muito bem o PMII da Figueira da Foz, os desafios e compromissos que guiam
estes Planos são: “a implementação de políticas de imigração positivas, a mobilização dos
diversos agentes locais para a criação de estruturas e práticas que gerem oportunidades e
condições para atrair e promover o estabelecimento dos cidadãos estrangeiros, assegurando o gozo dos seus direitos de cidadania civil, política e social, favorecendo a reação positiva
da opinião pública relativamente aos imigrantes e o contributo para a efetivação de uma
dinâmica social verdadeiramente intercultural”.
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Assente num modelo de governação integrada, em que as diferentes instituições se reúnem
para encontrar soluções conjuntas para um problema comum, a nível operacional as equipas técnicas dos 19 Planos tiveram uma imensa capacidade de mobilização e concretização,
tendo sido envolvidas no todo do território nacional cerca de 587 entidades públicas e privadas, das quais 477 assumiram algum tipo de responsabilidade pela execução de medidas
na fase de implementação dos Planos.
A experiência em matéria de planeamento estratégico a nível territorial, a existência de
estruturas de parceiros já consolidadas a nível municipal (ex. Rede Social), o grande envolvimento dos decisores políticos, a participação ativa de técnicos de serviços específicos
de acolhimento e integração de imigrantes (CLAII), a par do empenho das associações de
imigrantes, representantes e das próprias comunidades, foram determinantes para a conceção destes Planos.
Por outro lado, a integração das “vozes” dos imigrantes em todas as fases de planeamento
e implementação foi o pré-requisito que tencionava garantir a relevância e a sustentabilidade de todo o processo. Houve um grande investimento para fomentar a participação,
tendo sido criados espaços de discussão, de reflexão, de partilha de problemas e de procura de soluções. Neste âmbito, efetuaram-se cerca de 495 sessões preparatórias, incluindo
workshops, focus groups, sessões de informação, fóruns, entrevistas, inquéritos, consultas
públicas, etc., e envolvidos cerca de 1.474 imigrantes nacionais de países terceiros.
Foram ainda criados ou adaptados 19 órgãos consultivos a nível local do qual participam
imigrantes, garantindo assim a sua participação ao nível da conceção de políticas públicas
a médio prazo. Estas Plataformas têm ainda como funções: participar na conceção, monitorização e avaliação do plano, fazer propostas de alteração ao plano; discutir temas ligados
à temática das migrações, garantir a participação dos migrantes nas políticas locais, promover a articulação entre todos os parceiros e mobilizar recursos e contribuir para uma
melhor compreensão do fenómeno migratório a nível local.
Uma vez que ainda estamos numa primeira fase de implementação dos PMII, no futuro
será necessário medir o impacto que os planos, tendo em conta os seus diferentes aspetos,
tiveram na melhoria do processo de integração dos imigrantes.
Para além disso, urgem estudos que reflitam de forma mais intensa sobre:
a) as políticas locais de acolhimento e integração de imigrantes;
b) a relação entre as políticas nacionais e locais, e também europeias, numa perspetiva
multinível, analisando oportunidades e constrangimentos de intervenção e articulação;
c) análise de diferenças e semelhanças entre realidades locais distintas;
d) o contributo dos PMII para o fomento de uma cultura de participação cívica e política
entre os imigrantes.
Nos próximos anos, a tendência será para que as políticas públicas sejam definidas num
quadro de interação entre a administração central e local, revalorizando as redes de atores
locais e criando um processo de articulação bidirecional.
Nesse sentido, o ACM dispõe de um Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de
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Migrantes, que tem como missão assegurar também essa coerência multinível, tentando
assegurar canais de comunicação eficazes entre as autoridades locais e nacionais, através
do diálogo e da partilha de experiências e de preocupações, proporcionado ferramentas de
suporte à criação de políticas locais de acolhimento e integração cada vez mais efetivas.
Encontram-se disponíveis no sítio do ACM (http://www.acm.gov.pt/planos-municipais) uma
Base de Dados onde se pode aceder a cada um dos 19 PMII, sendo também possível pesquisar as 790 medidas atualmente em implementação, por concelho, distrito e/ou área de
intervenção, bem como uma Base de Dados de Práticas Inspiradoras, resultado do trabalho
realizado pelas diferentes instituições locais nos últimos anos, identificadas como práticas
bem-sucedidas e com potencial de serem replicadas noutros territórios.
O ACM disponibiliza ainda um toolkit de apoio ao desenvolvimento de políticas locais, constituído por: IMAD - Índice dos Municípios Amigos dos Imigrantes e da Diversidade (ferramenta de diagnóstico); Manual de Apoio ao Utilizador do IMAD; Folheto de divulgação do
IMAD, Brochura “Políticas Locais de Acolhimento e Integração de Imigrantes: Ferramentas
para a sustentabilidade” e um “Guia para a Conceção de Planos Municipais para a Integração de Imigrantes”.
Este Guia é um instrumento de capacitação e informação de apoio à elaboração de futuros
Planos e surge como resultado da experiência portuguesa da 1.ª edição de Planos Municipais para a Integração de Imigrantes. Baseado nesta iniciativa inovadora, levada a cabo por
autarquias e demais entidades públicas e privadas, bem como pelas próprias comunidades
imigrantes e sociedade de acolhimento, o Guia surge como uma mais-valia para todos os
municípios vindouros que pretendam associar-se a esta nova etapa das políticas de acolhimento e integração de imigrantes em Portugal, enquanto estratégia para o desenvolvimento sustentável.
Também o futuro financiamento provindo da UE, nomeadamente o Fundo Asilo, Migração
e Integração (FAMI), como previsto na Agenda Europeia para Integração de Nacionais Países Terceiros (2011) orienta que “a integração deve incidir numa abordagem local e mais
orientada, de apoio a estratégias coerentes especificamente concebidas para promover a
integração local. Estas estratégias serão aplicadas principalmente pelas autoridades locais
ou regionais e pelos intervenientes não governamentais.”
Assim, haverá incentivos financeiros para a implementação de algumas medidas radicadas
nos atuais planos, bem como oportunidade de financiamento para criação de planos em
municípios onde ainda não existam, sempre sustentados na ideia que é na proximidade que
se faz a integração.
Notas
http://www.integratingcities.eu/integrating-cities/home
2
Rede Europeia de Cidades para Políticas Locais de Integração de Imigrantes: http://www.eurofound.europa.eu/
clip-european-network-of-cities-for-local-integration-policies-for-migrants
3
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home
4
Para informação exaustiva de cada fase, para além da que desenvolvermos neste capítulo, deverá consultar o
“Guia para a Conceção de Planos Municipais para a Integração de Imigrantes” (ACM, I.P. e Logframe, 2015).
1
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Quando num concelho não existiam Associações de Imigrantes, foram convidados para a Plataforma, líderes
das principais comunidades imigrantes existentes nos concelhos/cidadãos de reconhecido mérito, participação
de associações dessas mesmas comunidades ainda que sediadas em concelhos vizinhos ou cidadãos que
participaram no desenvolvimento do Plano.

5
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Resumo

A política de integração dos imigrantes tem como objetivo promover
a coesão social, assegurando que todos os residentes num território
beneficiam de idênticas oportunidades e condições de vida. A aprovação de planos locais de integração é uma mais-valia para esse processo, porque eles são construídos por quem tem um conhecimento
de maior proximidade dos residentes e sabe quais as suas necessidades específicas. Em matéria de participação cívica e política, a
informação estatística disponível e os diagnósticos efetuados pelos
municípios mostram-nos um quadro geral caracterizado por uma reduzida taxa de recenseamento eleitoral entre os estrangeiros e um
baixo envolvimento cívico e político. Para além das medidas que os
municípios se propõem desenvolver, é necessário procurar formas
alternativas de participação política que assegurem um maior envolvimento de todos nos assuntos locais.
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Immigrant integration policy aims to promote social cohesion by ensuring that all residents have equal opportunities and living conditions. The approval of local integration plans is an asset to this process, because they are built by someone who has closer knowledge
of residents and know what their specific needs are. In the area of civic and political participation, the available statistical information and
diagnostics carried out by municipalities show us a general framework characterized by a low voter registration rate among foreigners
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forms of political participation to ensure greater involvement of all in
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n Os planos locais de integração dos imigrantes: a dimensão
da participação cívica e política
Paulo Manuel Costa
Introdução
A política de integração dos imigrantes tem como objetivo principal promover a coesão
social, no sentido de assegurar que todos os residentes num mesmo território possam
beneficiar das mesmas oportunidades e condições de vida.
As definições de coesão social são muitas e variadas e, apesar de ser um conceito objeto
de crescente atenção pelos investigadores e pelos políticos, ainda não se conseguiu atingir
um consenso generalizado quanto ao que é. Mas o que parece unir as várias definições que
têm sido propostas, é a ideia de que algo nos liga uns aos outros e que esse algo se poderá traduzir na disponibilidade para cooperarmos e trabalharmos em conjunto com as outras
pessoas, em todos os níveis da sociedade, de modo a que possam ser atingidos determinados
objetivos coletivos (Jeannotte et al., 2002: 2). A esta disponibilidade para cooperar, outros autores acrescentam a necessidade de partilhar um conjunto de valores coletivos (Jackson
et al., 2000: 4). Para além disso, alguns investigadores verificaram que a coesão social,
enquanto promotora da igualdade e da reciprocidade, não pode resultar apenas da partilha
de valores de identidade e pertença, necessitando ainda de considerar uma outra dimensão:
as condições sociais e económicas dos membros da comunidade. É nesse sentido que os
mais recentes esforços para encontrar uma definição de coesão social procuram integrar
estes dois planos (Bernard, 1999: 3-5; Jackson et al., 2000: 3-4; Jeannotte et al., 2002: 2-4;
Duhaime et al., 2004: 296).
Deste modo, a política de integração terá de ser multidimensional, incidindo sobre as esferas económica, política e sociocultural e não poderá visar exclusivamente a promoção da
igualdade, da inclusão e da participação, pois deverá também procurar gerar um sentimento de pertença e de identificação entre os residentes, nomeadamente pelo desenvolvimento
de laços de união resultantes da partilha de valores e práticas comuns. Como refere Shils
(1992: 119), “Examinar a integração da sociedade implica examinar aquelas atividades mínimas, crenças, relações e instituições, que têm de estar presentes num agregado de seres
humanos para que eles formem uma sociedade e sejam mais do que um simples agregado
estatístico de famílias, linhagens, organizações, etc.”
Por este motivo, e para monitorizar a integração dos imigrantes, é utilizado um leque extenso de indicadores (OECD, 2015: 17 e ss.; Oliveira e Gomes, 2014: 22-27; Ager e Strang,
2008: 170).
O conceito de imigrante também não é objeto de consenso e embora tenhamos preferência
por um conceito mais restrito, em que se designa alguém que entra num território de que
não é nacional e estabelece residência com vista ao exercício de uma atividade profissional,
têm sido apresentadas definições com um âmbito mais alargado (OECD, 2015: 15-16; Bijl e
Verweij, 2012: 32; Rosa et al., 2003: 30), admitindo-se inclusive que alguém que entretan-
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to tenha adquirido a nacionalidade portuguesa continue a ser qualificado como imigrante
(Rosa et al., 2003: 33-34; Oliveira e Gomes, 2014: 21). Este conceito amplo de imigrante tem
sido adotado nos planos de integração de imigrantes em Portugal e, embora lhe possam
ser colocadas várias objeções teóricas e práticas, a verdade é que a política de integração
não pode ignorar a situação de todos os estrangeiros residentes, sejam eles trabalhadores,
estudantes, aposentados ou familiares.
No processo de integração dos imigrantes, a intervenção do Estado é muito importante,
nomeadamente porque é este quem define os direitos e os deveres de cidadania que são
atribuídos, implementa a política de gestão dos fluxos migratórios e estabelece as regras
fundamentais para o acesso e funcionamento do mercado de trabalho. No entanto, a intervenção unilateral do Estado não é suficiente para o sucesso do processo de integração,
pois ele depende também do envolvimento dos grupos (culturais/étnicos) e dos indivíduos,
porque são eles que determinam, nomeadamente, uma maior ou menor abertura face ao
exterior, em resultado do tipo e da intensidade de contactos que aceitam manter com os
restantes grupos e membros da comunidade, assim como são eles que configuram e articulam as diferentes pertenças e identidades.
Em matéria de integração, a intervenção pública não tem de ser prosseguida exclusivamente pela administração central, mesmo que esta tenha uma intervenção decisiva, pelo que
a administração local autárquica também tem um papel a desempenhar no processo de
integração social, embora se deva ter em conta que as autarquias locais, de acordo com a
Constituição Portuguesa, “visam a prossecução de interesses próprios das populações” residentes nos seus territórios (artigo 235.º, n.º 2). Deste modo, e tendo em conta a repartição
geral de competências políticas e administrativas, o âmbito de intervenção das autarquias
locais nesta matéria é mais limitado territorial e materialmente.
Apesar destes limites, a dimensão local da política de integração dos imigrantes foi objeto
de várias menções nos dois primeiros Planos para a Integração dos Imigrantes (PII)1.
Assim, no PII1, a medida 2 previa a abertura de Centros Locais de Apoio ao Imigrante em
concelhos com presença significativa de imigrantes, em cujo processo se pretendia envolver as autarquias e as instituições locais da sociedade civil. Por sua vez, a medida 98
preconizava o desenvolvimento de parcerias com o poder local para a disponibilização de
recursos para o funcionamento das associações de imigrantes, nomeadamente, o acesso
à internet e a cedência de espaços para a instalação de sedes das associações2. Para além
disso, também se pretendia estimular a participação das associações de imigrantes nas
políticas de acolhimento e integração a nível local, através de parcerias com as autarquias
ou da criação de conselhos consultivos locais3 (medida 95).
No PII2, as medidas estavam menos dirigidas para o envolvimento de parceiros locais e
mais direcionadas para a compreensão da dimensão local do fenómeno migratório, nomeadamente, através do conhecimento das dinâmicas migratórias (medida 24) ou da implementação de projetos na área da interculturalidade (medida 78). Também se pretendia o
envolvimento das autarquias locais na sinalização e na identificação de situações de regularização da situação documental de cidadãos estrangeiros que carecessem de uma intervenção concreta do SEF, defendendo-se, para isso, a formalização de parcerias (medida 6).
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Os planos locais de integração
O Plano Estratégico para as Migrações (PEM)1 parece querer estabelecer uma estratégia
mais articulada de intervenção, nomeadamente prevendo a criação de 50 planos municipais
para o desenvolvimento de políticas locais na área do acolhimento e da integração de migrantes (medida 1) e a implementação de um “Índice dos Municípios Amigos dos Imigrantes
e da Diversidade” para a monitorização dessas políticas locais (medida 2).
No entanto, estas medidas, em particular a primeira, não deixam de suscitar várias interrogações, sem resposta no PEM, nomeadamente: qual o tipo de intervenção que os municípios podem desenvolver? como serão coordenadas e repartidas as competências entre o
poder central e o poder autárquico?
Efetivamente, na medida 1, na coluna designada por “medida”2 só se afirma que se pretende a: “Definição de estratégias locais que garantam uma ação concertada das diversas
entidades envolvidas na área das migrações, visando a promoção e captação, bem como a
integração dos migrantes.”
Por sua vez, na coluna designada por ‘ação’ prevê-se: “Criar planos locais para as migrações enquanto ferramenta de desenvolvimento de políticas locais na área do acolhimento
e integração de migrantes.”
Deste modo, são indicados dois grandes objetivos para os planos locais: por um lado, a
promoção e a captação de migrantes e, por outro, a integração dos migrantes. Esta última
vertente não se afigura especialmente problemática, uma vez que no fundo se pretende
que a ação social desenvolvida pelos municípios inclua a questão específica dos migrantes,
embora não seja claro quais os objetivos em concreto que se pretendem atingir globalmente, ainda para mais porque o próprio PEM é pouco claro quanto aos objetivos gerais
da política de integração nacional. Já a dimensão da promoção e da captação de migrantes
coloca mais problemas, uma vez que ela parece implicar a existência de uma boa capacidade de coordenação entre a administração central e as autarquias locais, de forma a
articular os interesses locais (por ex.: o aumento dos residentes no município ou a atracão
de migrantes com um determinado perfil de qualificações escolares e profissionais), com a
necessidade de prosseguir uma política nacional rigorosa e eficaz de gestão de fluxos migratórios. Como não se sabe quantos imigrantes e emigrantes se pretende que ingressem
em Portugal, nem para que setores de atividade (o PEM é omisso sobre isso), ficam a faltar
indicadores que sirvam de referência para as ações que os municípios podem desenvolver
em concreto.
Estas dúvidas e dificuldades concretas servem também para ilustrar alguma incerteza política e teórica sobre o que deve ser uma política local de integração dos imigrantes, tanto
mais que a investigação sobre as políticas de integração tem estado muito direcionada
para o plano nacional e a investigação que tem sido efetuada sobre a dimensão local não
tem criado um quadro analítico que se possa generalizar (Alexander, 2007: 7-11). Michael
Alexander, na tentativa de criar um corpo conceptual de análise, entende que devem ser
consideradas como políticas locais apenas aquelas em que as autoridades municipais podem decidir segundo o seu critério e discrição, seja para iniciar um projeto, seja para distri-
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buir fundos ou para implementar uma política nacional (Alexander, 2007: 37). Deste modo,
não se enquadraria no âmbito da política local, por exemplo, as medidas de canalização de
fundos para as autoridades locais para desenvolverem ações locais de acordo com critérios
predeterminados a nível nacional ou as ações desenvolvidas a nível local por associações
ou agências nacionais (Alexander, 2007: 37-38).
A existência de planos locais apresenta algumas vantagens para a implementação de uma
política nacional de integração dos imigrantes, uma vez que eles são construídos por quem,
em princípio, terá um melhor conhecimento do terreno e, consequentemente, sabe quem
são os residentes e quais as suas necessidades específicas, as quais não têm que ser necessariamente comuns a todos os municípios e imigrantes. Por outro lado, os municípios
podem mais facilmente promover o envolvimento de outros atores nas políticas a desenvolver e potenciar as suas ligações com os destinatários das medidas a implementar. Por
fim, a dimensão local confere uma maior flexibilidade à política a desenvolver, pois, como
tem em conta as características específicas de cada município e um âmbito de aplicação
mais delimitado, é mais fácil ajustar as medidas às alterações que entretanto ocorram e
aos resultados obtidos.
No entanto, os planos locais também apresentam algumas limitações, uma vez que as grandes linhas da política de integração são definidas a nível central, pelo que a liberdade para
definir uma estratégia local é menor. Por outro lado, a capacidade para influenciar as dinâmicas migratórias locais, nomeadamente a atracão e a repulsão de imigrantes, é reduzida e
está muito dependente de opções políticas globais que ultrapassam o âmbito municipal. Por
fim, os recursos financeiros para a implementação das medidas são menores e o acesso a
financiamentos nacionais e internacionais está, normalmente, dependente de objetivos que
são definidos por outras entidades, o que reduz a autonomia, como sucedeu com a construção dos planos locais de integração, cujo financiamento foi concedido pela União Europeia
no âmbito de um programa de apoio à integração de nacionais de países terceiros3, o que,
pelo menos em abstrato, introduz uma restrição quanto ao âmbito de aplicação dos planos
de integração.
De acordo com a Agenda Europeia para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros, as
políticas de integração devem ter uma participação mais ativa das autoridades locais, uma
vez que elas “desempenham um papel importante na forma como são estabelecidas as
interações entre os migrantes e a sociedade de acolhimento” (Comissão Europeia, 2011: 9).
Para isso, o Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT)4
apoia “estratégias coerentes especificamente concebidas para promover a integração a nível local” (Comissão Europeia, 2011: 10), as quais devem ser avaliadas com base em indicadores como o aumento da taxa de emprego, o aumento do nível de instrução, uma melhor
inclusão social e uma cidadania mais ativa (Comissão Europeia, 2011: 10).
O Programa Anual do FEINPT para Portugal (2013) previa a abertura de um concurso para a
Ação 4 – Planos Municipais para a Integração dos Imigrantes, estando disponíveis 240.000€,
suportados a 95% por financiamento europeu. Estes planos municipais deveriam ter como
âmbito temporal o período de 2015/2017 e teriam de incluir os seguintes elementos:
um diagnóstico que identificasse as entidades que intervêm no município e as necessidades das comunidades imigrantes aí residentes;
l
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a definição de estratégias de intervenção, como a realização de reuniões, sessões de
informação, fóruns, consultas públicas ou sondagens;
a definição das competências e das responsabilidades de cada entidade envolvida;
a definição das medidas, objetivos, indicadores, metas e cronograma; e,
a definição dos mecanismos e instrumentos de monitorização e avaliação da implementação do programa.

Quanto às áreas de intervenção que deveriam ser abrangidas pelos planos, eram indicadas
as seguintes: Serviços de acolhimento e integração; Urbanismo e habitação; Mercado de
trabalho e empresarial; Formação e capacitação; Educação e língua; Cultura; Saúde; Solidariedade e resposta social; Cidadania e participação cívica; Media; Racismo e discriminação;
Relações internacionais; Religião.
Para além dos planos municipais, era ainda possível o apoio à elaboração de planos intermunicipais, os quais poderiam envolver municípios que tivessem um número reduzido de
imigrantes e quisessem trabalhar em conjunto.
No concurso público aberto para financiamento do processo de elaboração dos planos municipais foi estabelecida uma comparticipação máxima de 10.000€ por candidatura, tendo
sido aprovados 18 projetos dos seguintes municípios: Alcanena, Amadora, Braga, Cascais,
Figueira da Foz, Lisboa, Loulé, Loures, Lousã, Montijo, Odemira, Oeiras, Portimão, São Brás
de Alportel, Seixal, Sintra, Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia; foi ainda aprovado um plano
intermunicipal envolvendo Torres Vedras, Óbidos e Lourinhã5.
Como tal, verificamos a existência de uma certa heterogeneidade geográfica entre os municípios que apresentaram planos locais de integração de imigrantes, os quais têm também
distintas dimensões populacionais, embora exista um natural predomínio dos concelhos
do litoral e, sobretudo, do distrito de Lisboa, no qual se concentra quase 45% do total de
estrangeiros residentes em Portugal.
O número de estrangeiros potencialmente abrangidos pelos planos locais de integração
oscila entre os 365 a residir em Alcanena e os 50.047 residentes no concelho de Lisboa (cf.
quadro 1), e o seu peso no total da população municipal varia entre os 1,1% de Viana do
Castelo e os 16% de Loulé.
Quanto aos grupos nacionais mais numerosos por concelho, o Brasil (9) e Cabo Verde (4)
ocupam a primeira posição num maior número de concelhos, embora no caso dos cabo-verdianos isso suceda apenas em concelhos do distrito de Lisboa. Em seis concelhos (Loulé,
Lousã, Montijo, Óbidos, Odemira e São Brás de Alportel), o grupo de estrangeiros residentes
mais numeroso é originário de países da União Europeia. Quanto ao peso relativo de cada
um desses grupos no total da população estrangeira residente em cada concelho, ele varia
entre os 16,1% de cabo-verdianos em Loures e os 40,8% de ucranianos em Alcanena.
Como a elaboração dos planos locais foi permitida por uma linha de financiamento europeu
para a integração de nacionais de países terceiros, os planos revelam, por vezes, uma certa
dificuldade em delimitar exatamente a população objeto do plano de integração, oscilando
entre menções aos estrangeiros e imigrantes em geral e menções específicas aos nacionais
de países terceiros.
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Quadro 1 - Total de estrangeiros residentes, por concelho
N.º estrangeiros
residentes 31/12/2014

Concelho

% sobre total população
residente em 2014

País de origem
com mais residentes

Alcanena

365

2,7%

Ucrânia (40,8%)

Amadora

17.979

10,2%

Cabo Verde (36,9%)

Braga

4.786

2,6%

Brasil (35,6%)

Cascais

20.065

9,6%

Brasil (28,3%)

Figueira da Foz

1.428

2,3%

Brasil (31,3%)

Lisboa

50.047

9,8%

Brasil (20,3%)

Loulé

11.074

16,0%

Roménia (19,8%)

Loures

Cabo Verde (16,1%)

16.521

8,1%

Lourinhã (a)

822

3,2%

Ucrânia (27,0%)

Lousã

398

2,3%

Reino Unido (22,9%)

Montijo

2.631

4,8%

Roménia (37,5%)

Óbidos (a)

571

4,9%

Roménia (23,6%)

Odemira

3.320

13,0%

Bulgária (32,3%)

Oeiras

9.041

5,2%

Brasil (30,0%)

Portimão

6.830

12,4%

Brasil (18,2%)

986

9,4%

Reino Unido (32,7%)

S. Brás de Alportel
Seixal

8.298

5,1%

Cabo Verde (29,8%)

Sintra

32.707

8,6%

Cabo Verde (24,8%)

Torres Vedras (a)

3.285

4,2%

Brasil (29,3%)

Viana do Castelo

970

1,1%

Brasil (23,8%)

Vila Nova de Gaia

4.095

1,4%

Brasil (35,3%)

Fonte: SEF, 2015; PORDATA, 2015. Dados retrabalhados.
Legenda: a) É um dos municípios envolvidos no único plano intermunicipal apresentado.

Embora se perceba a razão desta confusão, o município terá de ter uma estratégia global
abrangendo todos os estrangeiros, procurando promover a sua integração enquanto via
para garantir a coesão social local, o que supõe que tenha em conta a composição em
concreto das nacionalidades existentes no concelho e os problemas específicos existentes.
Tal como não parece fazer sentido ter uma política de integração só para os nacionais
de países terceiros, até porque alguns dos problemas que estes enfrentam são comuns
a todos os estrangeiros (como é o caso, por exemplo, das dificuldades na utilização da
língua portuguesa), também não se pode ignorar, por exemplo, que o estatuto jurídico dos
estrangeiros provenientes de outros estados-membros da União Europeia é mais estável
e seguro no que respeita à entrada e permanência em território português, o que facilita
a sua integração. Como tal, qualquer estratégia local de intervenção terá de ser capaz de
acomodar a diversidade existente e de responder às necessidades sentidas, articulando-as
num plano de ação coerente.
Um dos aspetos mais positivos da aprovação destes planos foi a elaboração de diagnósticos concelhios sobre a imigração e os imigrantes residentes nos respetivos territórios, em
especial nos municípios que nunca o tinham feito, bem como a atualização da informação
por parte dos municípios que já tinham elementos sistematizados.
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“Pretende-se fazer uma breve caraterização da população imigrante de Vila Nova
de Gaia, tarefa difícil de efetuar pela falta de dados estatísticos e estudos pormenorizados.” (Vila Nova de Gaia, 2015: 14)
“Entre a primeira e a segunda reunião da CMI, foi elaborado o “Primeiro Levantamento Diagnóstico da População Imigrante Residente no Concelho de Odemira e Identificação de Potencialidades/Constrangimentos por Áreas” [….].” (Odemira, 2015: 22)
“Embora a população imigrante não tenha sido considerada nos eixos estratégicos do Plano de Desenvolvimento Social e da Saúde 2013-2016 (PDSS), da Rede
Social do concelho de Viana do Castelo, por representar um peso relativamente
baixo (cerca de 1,2%), em relação à população total do concelho, merecerá, contudo,
especial atenção no próximo plano da Rede Social, em consequência das medidas
agora definidas no PMIIVC […, o plano] agrega um conjunto de medidas que visa
responder às necessidades desta população, identificadas no diagnóstico local e
que consideramos fundamentais para a sua integração efetiva na comunidade de
acolhimento.” (Viana do Castelo, 2015: 29)
“O Plano Municipal para a Integração do Imigrante de Portimão visa a atualização
do Diagnóstico sobre a situação dos imigrantes residentes no Concelho, com o objetivo de direcionar e aprofundar o conhecimento/planeamento de um conjunto de
medidas de promoção para a integração dos mesmos para o biénio 2015/2017.”
(Portimão, 2015: 9)
“Numa perspetiva geral, constituíram objetivos da elaboração deste documento a
promoção do debate participado e a análise das questões relacionadas com a integração de imigrantes, a sua incorporação na gestão do Município, aprofundando
as metodologias utilizadas no “Diagnóstico da população imigrante no Concelho de
Oeiras” (2011), assim como a criação de um modelo de governança local, vocacionado para acompanhar as questões respeitantes à imigração.” (Oeiras, 2015: 10)
“O Plano Municipal para a Integração de Imigrantes indubitavelmente veio permitir
um maior conhecimento da realidade, necessidades e dificuldades da população
imigrante do concelho [...].” (Alcanena, 2015: 102)
Embora, por vezes, os diagnósticos integrem informação muito genérica sobre o município
e a utilização de informação estatística de fácil acesso, a utilização de metodologias de
recolha de informação que envolveram e auscultaram os imigrantes, como o recurso a
focus groups ou a aplicação de questionários, possibilitou um melhor conhecimento dos
respetivos problemas e necessidades específicas.
“[...] os imigrantes foram chamados a responder a um questionário inicial que pretendia identificar as necessidades sentidas no concelho e participar nos grupos de
discussão para a elaboração do plano.” (Figueira da Foz, 2015: 4)
“Alguns entrevistados também transmitiam a necessidade da criação de uma associação de imigrantes que promova encontros entre imigrantes de diversas nacio-
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nalidades. Citando um entrevistado num focus group ‘Esta reunião é uma oportunidade que nós temos de poder estar juntos, nós não costumamos conviver entre
nós, é mais com os portugueses. Tem que haver uma pessoa à frente que organize.
O encontro de imigrantes foi a melhor coisa que aconteceu para mim em dezasseis
anos como imigrante. Foi muito bom. Muita gente gostou e pediu para se repetir, até
começar mais cedo para estarmos mais tempo’.” (Lousã, 2015: 60)
“Nas sessões de focus group realizadas com a população imigrante nos vários bairros de realojamento e construção e ocupação ilegal, foi [...] narrada a dificuldade de
acesso aos serviços públicos essenciais por alguns residentes deste bairro, pelo
isolamento territorial face ao resto da cidade, assim como a escassez e elevado
custo dos transportes públicos (ex: Casal da Mira).” (Amadora, 2015: 12)
Apesar da especificidade dos problemas locais, os planos municipais também revelam várias dificuldades que são comuns à população estrangeira residente em quase todos os
municípios. No entanto, em relação a este aspeto, não se pode descartar a hipótese de que o
‘guião’ de apresentação dos projetos de planos locais possa ter induzido a identificação das
mesmas problemáticas em todos os municípios. Isto não é necessariamente um problema,
uma vez que algumas dessas dificuldades são nucleares para o processo de integração,
como acontece, por exemplo, com o domínio e a utilização da língua portuguesa.
“A barreira da língua foi um forte constrangimento para estes cidadãos quando cá
chegaram.” (Odemira, 2015: 158)
“Apesar dos cidadãos inquiridos terem apontado a língua como principal dificuldade
na adaptação a Portugal, e a terem considerado o factor mais importante para a integração no país, não referiram grandes dificuldades no domínio da mesma. Tendo
em consideração que 41% dos cidadãos NPT inquiridos tem origem em países de
língua oficial portuguesa, justifica-se este fato. Os inquiridos apontaram as maiores
dificuldades na expressão escrita.” (Viana do Castelo, 2015: 35)
“Como principais aspetos facilitadores à integração social os imigrantes referiram
em primeiro lugar ‘saber falar bem português’ (52,6%), em segundo lugar ‘saber
como funciona o país’ (26,3%) e, em terceiro lugar ‘ter trabalho’ (21,1%). Pode-se
apurar que a aprendizagem da língua portuguesa é o principal entrave à integração
dos imigrantes, não respondendo as respostas existentes no concelho a esta necessidade […].” (Lousã, 2015: 46)
“[...] o acesso a serviços como a segurança social, os serviços de saúde, a autoridade tributária ou as autarquias locais (CMA e juntas de freguesia) é [...] apontado
como sendo de grande dificuldade e pouco eficaz. Este facto terá na base o desconhecimento da língua portuguesa por parte da população imigrante, que coloca entraves claros à comunicação, assim como alguma dificuldade das equipas técnicas
destes serviços em comunicar de forma clara e eficaz os procedimentos de cada
entidade.” (Amadora, 2015: 11)
“[...] os imigrantes partilharam o quanto foi difícil aceder a cursos de português ou
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a respostas mais estruturadas e que de facto proporcionassem a aprendizagem da
língua.” (Cascais, 2015: 35)
Por isso, e para fazer face a esta dificuldade na utilização da língua portuguesa, os planos
preveem a realização de vários tipos de ações para alargamento da oferta formativa existente:
a realização de um curso de português por ano (Oeiras, 2015: 68; Sintra, 2015: 16);
a realização de dois cursos de português básico e um de português avançado (Vila
Nova de Gaia, 2015: 34-35);
a organização de 30 sessões de aperfeiçoamento da língua portuguesa para 40 imigrantes (Viana do Castelo, 2015: 36);
a realização de 6 ações de formação “Português para Estrangeiros” e de 6 ações de
alfabetização de adultos para nacionais de países terceiros (Amadora, 2015: 30-31);
o envolvimento de 100 imigrantes em ações de aprendizagem da língua (Odemira,
2015: 177);
a divulgação de cursos de língua portuguesa e a recolha de 15 inscrições (Portimão,
2015: 59);
a realização de um workshop por ano de Português para Estrangeiros (Alcanena,
2015: 93);
a realização de pelo menos uma ação de formação e formar 10 imigrantes (Lousã,
2015: 85);
a criação de pelo menos dois espaços de aprendizagem da língua portuguesa em
instalações de juntas de freguesia (Montijo, 2015: 78);
a realização de 50 sessões Língua e Cultura de Português para Imigrantes e a divulgação de ações de PPT que se realizem no concelho (Figueira da Foz, 2015: 93).
l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Para além das preocupações e medidas comuns a todos os municípios, os planos também
procuram responder às especificidades locais. Neste particular, merece destaque o plano
de Cascais, que inclui medidas como, por exemplo, a defesa da facilitação do acesso à carta
de marinheiro, para que os imigrantes possam ter acesso a trabalho na área do mar (Cascais, 2015: 86) ou a proposta de criar nas escolas uma área temática ou disciplinar sobre
a história de Cascais e aquilo que liga os residentes que vivem em Cascais, a qual parece
que será tanto mais interessante quanto consiga traduzir a interculturalidade existente e
sugerido pela sua inclusão temática no documento (Cascais, 2015: 66). Para além disso, o
plano de Cascais revela também a intenção do município de desenvolver ações de advocacy
junto do poder central em diversas situações de acesso e exercício de direitos, nomeadamente, visando a introdução de alterações na legislação em vigor (Cascais, 2015: 57, 70, 77,
78, 82 e 86).
Este plano de integração de Cascais é, provavelmente, o documento mais interessante e
bem construído de todos (a par do de Lisboa, mas, a elaboração deste foi feita por uma
equipa técnica bem mais extensa e envolvendo diretamente um centro de investigação) e,
inclusive, integra alguns reparos feitos à ação da autarquia nos focus groups, revelando
uma atitude inteligente do ponto de vista estratégico, pois a identificação de aspetos menos
conseguidos permitirá ao município a sua correção e a implementação de uma política que
possa responder às necessidades efetivamente sentidas pelos destinatários das medidas.
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No entanto, nem tudo é “perfeito” e certas menções existentes nos planos locais causam
alguma incompreensão ou estranheza. Por exemplo, o plano de integração de Viana do
Castelo apurou entre os 674 nacionais de países terceiros inquiridos por questionário que,
pelo menos, 10% deles não têm condições para praticar a sua religião, nomeadamente pela
falta de locais de culto. Qual a resposta do plano?
“[...] 70% dos inquiridos afirmaram praticar a sua religião e consideram que têm
condições para o fazer. Isto deve-se ao facto de a maioria dos inquiridos serem
católicos e, portanto, terem acesso aos locais de culto predominantes no país [...]
os indicadores apresentados pelo diagnóstico realizado, bem como os dados do INE
baseados nos Censos 2011, mostram que as principais religiões mais representadas têm espaços para o culto, não se diagnosticando, por isso, necessidades para a
sua prática, pelo que, também não se justifica a definição de qualquer medida como
resposta a esta área de intervenção.” (Viana do Castelo, 2015: 48)
Ou seja, identificou-se, em concreto, uma necessidade de algumas minorias religiosas (muçulmanos, hindus e budistas) e respondeu-se a este problema com um argumento sobre a
satisfação das necessidades religiosas da maioria.
Um outro exemplo, o Montijo pretende entregar a Constituição Portuguesa, no dia 10 de
junho, a “pessoas imigrantes” que tenham adquirido a nacionalidade portuguesa. Até se
pode perceber o simbolismo e o objetivo, no entanto, se são portugueses, não podem ser
imigrantes em Portugal.
Por outro lado, os planos locais, em linha com o que acontece com os planos nacionais,
integram muitas ações de sensibilização ou de produção de folhetos, as quais, sendo importantes, nem sempre terão um impacto significativo ou influirão de forma relevante nas
condições de vida das pessoas. Nomeadamente, porque este tipo de atividades tem sobretudo um caráter instrumental, ou seja, a sua existência não é garantia de que seja mais fácil mudar algo e que isso vá mesmo suceder. Assim, por exemplo, podem fazer-se sessões
de sensibilização para o exercício de direitos e deveres políticos e produzir folhetos sobre
o recenseamento eleitoral, sem que se consiga chegar às pessoas que interessam; para
além disso, se um número significativo de imigrantes está pura e simplesmente excluído
da participação política, qual o impacto destas ações, quando ainda, por cima, não existe
uma cultura cívica participativa e existem poucas possibilidades de participação política
local?
Participação cívica e política
O envolvimento na resolução dos problemas da comunidade é um importante indicador do
nível de integração social e ela própria promove a coesão social, ao facilitar o estabelecimento de laços entre os cidadãos e a definição de uma identidade comum. A participação
política permite ainda que seja canalizada informação sobre os interesses e as necessidades dos cidadãos para o sistema político, facilitando a identificação de problemas e a definição de soluções que tenham em conta as necessidades reais das pessoas.
A participação em eleições é apenas uma das dimensões possíveis da participação política, derivando a sua importância do facto de permitir escolher os representantes e as
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grandes opções políticas que irão determinar o futuro da comunidade. Tradicionalmente, a
participação política só era reconhecida aos nacionais, mas isso tem vindo a mudar com a
aceitação, com maiores ou menores restrições, da participação dos estrangeiros em atos
eleitorais.
Em Portugal, a Constituição estabelece um princípio geral de equiparação de direitos e
deveres entre os nacionais e os estrangeiros (art. 15.º, n.º 1), mas excetua dessa equiparação os direitos políticos (art. 15.º, n.º 2). No entanto, aceita que possam ser reconhecidos
direitos aos nacionais de Estados de língua oficial portuguesa que não sejam conferidos a
outros estrangeiros, desde que em condições de reciprocidade e com exceção, por exemplo,
do acesso ao cargo de Presidente da República (art. 15.º, n.º 3).
Ao mesmo tempo, aceita a atribuição aos estrangeiros residentes de capacidade eleitoral
ativa e passiva, em condições de reciprocidade, nas eleições dos titulares dos órgãos das
autarquias locais (art. 15.º, n.º 4) e idêntica capacidade eleitoral ativa e passiva aos nacionais de Estados-Membros da União Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu (art.
15.º, n.º 5).
Esta possibilidade de participação dos estrangeiros nas eleições autárquicas está vertida
no artigo 2.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, o qual reconhece a capacidade
eleitoral ativa (ou seja, o direito de votar), em condições de reciprocidade:
aos cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia;
aos nacionais de países de língua oficial portuguesa, com residência legal em Portugal há mais de dois anos;
a outros estrangeiros legalmente residentes em Portugal há mais de três anos.
l
l

l

Tendo em conta estas condições, e de acordo com a Declaração n.º 4/2013, de 24 de junho,
têm capacidade eleitoral ativa os nacionais:
dos Estados-Membros da União Europeia;
do Brasil e Cabo Verde;
da Argentina, Chile, Colômbia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Uruguai e Venezuela.
l
l
l

Quanto à capacidade eleitoral passiva (ou seja, o direito de ser eleito), nos termos do artigo
5.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, ela é reconhecida, em condições de reciprocidade:
aos cidadãos dos Estados-Membros da União Europeia;
aos nacionais de países de língua oficial portuguesa, com residência legal em Portugal há mais de quatro anos;
a outros estrangeiros legalmente residentes em Portugal há mais de cinco anos.
l
l

l

Nos termos da Declaração n.º 4/2013, de 24 de junho, preenchem estas condições os nacionais:
dos estados-membros da União Europeia;
do Brasil e Cabo Verde.
l
l
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Quadro 2 – Total de estrangeiros recenseados, por concelho
Concelho

N.º estrangeiros residentes
em 31/12/2014

N.º estrangeiros
recenseados em
31/12/2014

% Estrangeiros
recenseados

Alcanena

365

19

5,2%

Amadora

17.979

1.889

10,5%

Braga

4.786

140

2,9%

Cascais

20.065

952

4,7%

Figueira da Foz

1.428

45

3,2%

Lisboa

50.047

2.894

5,8%

Loulé

11.074

1.430

12,9%

Loures

16.521

1.057

6,4%

Lourinhã

822

18

2,2%

Lousã

398

37

9,3%

Montijo

2.631

57

2,2%

Óbidos

571

48

8,4%

Odemira

3.320

312

9,4%

Oeiras

9.041

1.716

19,0%

Portimão

6.830

535

7,8%

986

158

16,0%

Seixal

8.298

1.130

13,6%

Sintra

32.707

1.890

5,8%

Torres Vedras

3.285

35

1,1%

Viana do Castelo

970

91

9,4%

Vila Nova de Gaia

4.095

234

5,7%

S. Brás de Alportel

Fonte: SEF, 2015; MAI, 2015

Tal como resulta do artigo 4.º da Lei n.º 13/99, de 22 de março, o recenseamento eleitoral é
voluntário para os estrangeiros, ao contrário do que acontece com os nacionais, para quem
o recenseamento eleitoral é obrigatório e é efetuado de forma oficiosa.
O número de estrangeiros recenseados em Portugal apresenta valores bastante reduzidos,
conforme se pode ver no quadro 2, referente aos concelhos com planos locais de integração. Existem várias explicações possíveis para isso: as condições muito restritivas para a
aceitação da participação eleitoral, a voluntariedade do processo de recenseamento, o desconhecimento sobre a possibilidade de participação eleitoral6, a duração da permanência
em Portugal, o aumento da taxa de abstenção nas eleições portuguesas, etc..
Os dados apresentados mostram também uma grande diferença entre os municípios, oscilando a percentagem de estrangeiros recenseados entre os quase 20% de estrangeiros em
Oeiras e os 1,1% em Torres Vedras ou os 2,2% na Lourinhã e no Montijo.
Em si mesmos, estes valores e as diferenças entre municípios não revelam necessariamente a existência de um problema ou colocam questões sobre o modo como decorre a inte-
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gração local dos estrangeiros, uma vez que, como se disse, eles podem ser determinados,
por exemplo, pela composição em concreto das nacionalidades da população estrangeira
residente, em que a predominância de estrangeiros de países com os quais não existem
acordos de reciprocidade fará com que o número daqueles que podem votar e se podem
recensear seja necessariamente mais reduzido, independentemente do interesse ou vontade individual de participar nos atos eleitorais.
Ou, então, eles podem ser explicados pela duração do período de permanência em Portugal,
não só pela exigência de observância de períodos mínimos de residência, mas também
porque vários estudos empíricos mostram que a taxa de participação política é tanto maior
quanto maior for a duração da permanência (Costa, 2012: 142; Costa, 2000: 208-209).
Em qualquer caso, os valores são, em geral, bastante baixos e parecem sugerir a necessidade de uma intervenção com vista ao seu alargamento ou a procura de vias alternativas
para a participação a nível municipal, de modo a evitar o alheamento de um número significativo de pessoas face ao destino e às soluções para os problemas locais.
As restrições legais impostas pelo princípio da reciprocidade, ao contribuírem para a exclusão de um número significativo de estrangeiros da possibilidade de participação política,
colocam um problema de integração social, não só porque marginalizam um número significativo de residentes ao recusar-lhes a possibilidade de terem voz ativa nos destinos da
comunidade, como estabelecem uma discriminação pouco aceitável entre estrangeiros em
razão da nacionalidade, recusando a uns aquilo que dá a outros7.
Como esta taxa reduzida de estrangeiros recenseados é acompanhada por um reduzido interesse pela política e por uma reduzida taxa de participação cívica, existe uma preocupante
combinação de condições que podem ter reflexos no respetivo envolvimento nos assuntos
de interesse comum e no estabelecimento de laços cívicos com os restantes cidadãos e,
consequentemente, com impacto sobre a coesão social.
Tivemos oportunidade de identificar este quadro geral num trabalho de investigação em
que participamos sobre as dinâmicas de integração política das comunidades brasileira e
cabo-verdiana, residentes na Área Metropolitana de Lisboa8. Nele foi aplicado um questionário a uma amostra não representativa de 200 brasileiros, 200 cabo-verdianos e 200 portugueses (como grupo de controle) residentes na área metropolitana de Lisboa, que tivessem
entrado em Portugal há pelo menos seis meses e tivessem idade superior a 18 anos.
Este questionário integrava um grupo de questões sobre a participação na vida pública9.
Uma delas procurou saber qual o interesse dos entrevistados pela política do município em
que residiam. Entre os entrevistados brasileiros, apenas 43,5% responderam que estavam
bastante ou muito interessados, enquanto somente 29% dos cabo-verdianos mostravam
um idêntico interesse10. Nos dois grupos, comparativamente, os valores de interesse pela
política nacional portuguesa e do país de origem foram sempre superiores: 48,5% e 60,5%
(brasileiros) e 33% e 36,5% (cabo-verdianos) respetivamente.
Os entrevistados foram também questionados sobre a sua pertença a organizações ou associações da sociedade civil, a partir de exemplos que integravam uma lista que lhes foi
apresentada (cf. quadro 3).
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Quadro 3 – Pertença a organizações políticas e associações cívicas
Brasileiros

Cabo-verdianos

Portugueses

Associação com fins culturais, de preservação
de tradições ou hobbies

0,5%

4,0%

6,5%

Organização de ajuda humanitária

0,5%

4,0%

8,0%

Organização de (ou pro) imigrantes

1,0%

2,5%

0,5%

Associação do grupo étnico

-

5,0%

-

Associação de moradores ou de bairro

-

3,0%

2,0%

Clube desportivo

2,5%

8,0%

24,5%

Partido político

1,0%

0,5%

3,0%

Sindicato

-

2,5%

6,5%

Organização profissional, empresarial

-

0,5%

2,5%

Associação ecologista

-

-

4,5%

Associação de direitos humanos ou pacifista

-

-

1,5%

Paróquia ou organização de caráter religioso

7,5%

2,5%

6,5%

Associação contra o racismo

-

-

-

Associação educativa, de professores
ou de encarregados de educação

-

-

1,5%

Associação juvenil

-

1,5%

9,0%

Associação ou clube de aposentados

-

-

2,0%

Associação de mulheres

-

-

0,5%

1,0%

-

1,0%

Outra

Fonte: Costa, 2012

Como se pode ver, os valores de pertença a organizações políticas ou associações cívicas são
bastante baixos para todos os grupos de entrevistados, especialmente entre os brasileiros.
No entanto, neste caso, será necessário ter em conta que 56% dos entrevistados brasileiros
tinham entrado em Portugal nos cinco anos anteriores à realização da entrevista, pelo que
poderiam não ter tido ainda tempo para estabelecer outro tipo de ligações para além daquelas que estão mais diretamente associadas ao exercício de uma atividade profissional; apesar
disso, é de sublinhar os valores de pertença a organizações de caráter religioso, pois nestas
não se desenvolve apenas a dimensão individual e espiritual, uma vez que elas também permitirão a manutenção ou o estabelecimento de laços com os compatriotas e outras pessoas.
Os entrevistados foram ainda questionados se nos doze meses anteriores teriam realizado
alguma das atividades cívico-políticas que lhes foram apresentadas numa lista (cf. quadro 4).
Também neste caso, os dados mostram uma reduzida intervenção cívica e política em todos
os grupos, verificando-se, em geral, um maior envolvimento dos entrevistados portugueses.
Os resultados apurados neste trabalho de investigação são reforçados pela informação que
é possível retirar dos diagnósticos efetuados por alguns municípios. Assim, no caso da Figueira da Foz, 85,7% dos imigrantes entrevistados afirmaram não participar em atividades
de cariz social, comunitário, recreativo ou associativo e 94% não têm conhecimento de nenhuma associação promovida por imigrantes (2015: 88).
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Quadro 4 – Desenvolvimento de atividades cívico-políticas
Brasileiros

Cabo-verdianos

Sim

Sim

Sim

Contactar um político

0,5%

7,5%

10,0%

Contactar uma autoridade ou funcionário local ou estatal

1,5%

10,5%

11,0%

Colaborar com um partido

0,5%

5,0%

3,0%

-

5,0%

2,5%

2,0%

2,0%

1,5%

Atividade cívico-política

Colaborar com uma plataforma de intervenção cidadã
Usar ou mostrar autocolantes ou cartazes de alguma
campanha política
Assinar uma petição
Participar em manifestações
Boicotar certos produtos
Comprar certos produtos por motivos políticos, éticos
ou ambientais
Doar dinheiro a um grupo ou organização política

Portugueses

-

9,5%

16,5%

0,5%

7,0%

6,5%

-

-

8,5%

0,5%

1,0%

12,0%

-

2,5%

3,0%

2,5%

2,0%

4,5%

Contactar a comunicação social

-

3,0%

2,5%

Contactar um advogado para apresentar queixa
por motivos não pessoais

-

1,5%

-

Participar numa greve

Fonte: Costa, 2012

Em Viana do Castelo, apenas 10,5% dos inquiridos responderam que pertenciam a uma
associação (2015: 22). Enquanto, em Alcanena, 89% dos imigrantes afirmou não pertencer
a nenhuma associação ou grupo da comunidade (2015: 72). Entre os inquiridos em Braga,
65,2% não têm participação associativa e 77,3% não desenvolvem nenhuma atividade de
voluntariado (2015: 28). No Montijo, apenas 15,2% inquiridos afirmaram ter participação
em atividades de natureza associativa (2015: 60). E, em Oeiras, apenas 12% dos inquiridos
pertencem a algum tipo de grupo ou associação (2015: 58).
Deste modo, temos um quadro geral caracterizado por uma reduzida taxa de recenseamento eleitoral entre os estrangeiros e uma baixa participação cívica e política. Para fazer face
a ele, os municípios propõem-se desenvolver três grandes tipos de ações:
a divulgação de informação e a realização de campanhas de sensibilização para o
recenseamento eleitoral (Alcanena, Braga, Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, Lousã,
Montijo, Odemira, Portimão, Seixal);
a promoção de iniciativas de mobilização dos imigrantes para a criação de associações de imigrantes (Alcanena, Figueira da Foz, Lousã, Odemira); e,
o desenvolvimento de iniciativas de capacitação do movimento associativo (Cascais,
Montijo).
l

l

l

Apenas Vila Nova de Gaia considerou que a dimensão da cidadania e da participação cívica
não era uma prioridade estratégica para o município, não tendo apresentado qualquer medida nesta área (Vila Nova de Gaia, 2015: 26).
Em termos de recenseamento e participação eleitoral, os municípios pouco mais podem
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fazer do que divulgação e sensibilização. Neste caso, parece sempre preferível as ações de
contacto direto com as pessoas, em lugar da distribuição de folhetos ou da realização de
encontros que impliquem deslocações para outros locais, assim como parece desejável que
elas sejam efetuadas, em especial, nos períodos que antecedem os atos eleitorais, uma vez
que será mais fácil demonstrar as vantagens do recenseamento eleitoral. Naturalmente,
estes esforços locais terão de ser complementados por iniciativas nacionais.
Em geral, os municípios atribuem uma grande importância à existência de associações de
imigrantes locais, de tal modo que alguns deles pretendem mesmo influenciar a sua criação. Percebe-se a intenção, nomeadamente, de facilitar a criação de dinâmicas de participação e envolvimento e de encontrar interlocutores para as instituições, mas, se a existência
de associações é importante, parece preferível que o seu surgimento resulte, sobretudo, da
dinâmica das pessoas interessadas, uma vez que esse será um fator determinante para o
sucesso da criação e funcionamento das associações.
Depois é necessário ter em conta que, pelo menos nas fases iniciais do processo migratório, as pessoas poderão mais facilmente criar associações étnicas do que associações
de imigrantes que envolvam pessoas de diferentes origens geográficas. Como as primeiras podem desempenhar diversas funções necessárias para os seus membros, como a
interação com pessoas com hábitos e práticas culturais semelhantes ou a manutenção da
identidade cultural (Albuquerque et al., 2000: 18-19), o interesse e o envolvimento das pessoas é mais facilitado. Por sua vez, nas associações de imigrantes é mais difícil a partilha
de laços comuns pelos seus membros, pois a condição de imigrante não parece suficiente
para estabelecer essa união e identidade, embora possa servir para a mobilização para uma
causa concreta comum. A isto acresce o facto de muitos municípios não terem um número
particularmente elevado de imigrantes e as pessoas estarem dispersas territorialmente,
o que dificulta a criação e a manutenção de uma dinâmica associativa, por falta de ‘massa
crítica’. Estas dificuldades podem ser ilustradas com o exemplo da criação e atividade de
uma associação de imigrantes no Montijo:
“[...] em 2008, foi criada, com o apoio da autarquia, a Associação de Imigrantes de Montijo (ASSIM). Esta era uma associação constituída por pessoas de onze nacionalidades
diferentes e tinha como objetivos defender e promover os direitos e interesses dos
imigrantes e seus descendentes [...] Atualmente, a ASSIM não está em funcionamento e
alguns aspetos foram apontados para tal projeto associativo tivesse terminado: o facto
de reunir em si pessoas de origens diferentes, o que poderá ter dificultado o sentimento
de pertença e a partilha de experiências [...] o facto de a associação se localizar num
bairro social.
“A atual inexistência de tecido associativo imigrante alimentou alguma discussão, em
particular no grupo de discussão inteiramente participado por pessoas imigrantes. Não
fica clara a vontade de criação de uma nova associação, até porque no dizer de algumas
destas pessoas “os imigrantes não têm tempo para isso” [...]. (Montijo, 2015: 61-62)”
O nível reduzido de participação torna necessário que os municípios procurem criar outros
espaços e momentos alternativos de participação para as associações e para as pessoas
(preocupação que não se coloca exclusivamente com os imigrantes) e que encontra poucas
soluções nos planos locais consultados.
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No caso de Oeiras, o município pretende implementar “um modelo de governança local” que
acompanhe as questões da imigração, propondo-se dinamizar uma plataforma ou um grupo
de trabalho para a integração dos imigrantes (Oeiras, 2015: 69). Aliás, durante o processo
de preparação dos planos de integração, vários municípios procederam à constituição de
órgãos consultivos, como aconteceu, por exemplo, com Portimão que criou o Conselho Municipal para a Integração do Imigrante (Portimão, 2015: 9).
Outros municípios pretendem envolver os imigrantes em procedimentos consultivos já
existentes, como é o caso dos orçamentos participativos. Neste caso, a Amadora propõe-se
desenvolver três ações de sensibilização junto das associações para que elas divulguem
junto dos imigrantes a possibilidade de participarem no orçamento participativo com a
apresentação de ideias e de votos (Amadora, 2015: 33). Em Cascais, pretende-se promover
a sua divulgação de modo a conseguir que 10% dos participantes em cada sessão do orçamento participativo sejam imigrantes (Cascais, 2015: 84).
Noutra linha de intervenção, os municípios de Viana do Castelo e de Braga pretendem desenvolver iniciativas que promovam o voluntariado entre os imigrantes.
Em Sintra, propõe-se a realização de dois processos de consulta sobre assuntos de interesse de todos os munícipes, não sendo claro se estes são processos dirigidos preferencialmente aos imigrantes ou se são dirigidos a todos os munícipes pretendendo-se apenas que
neles exista uma participação significativa de imigrantes (Sintra, 2015: 21).
No caso de Odemira, pretende-se incentivar e acolher opiniões, testemunhos e propostas
de imigrantes, disponibilizando-se para o efeito um endereço de e-mail da autarquia (Odemira, 2015: 180).
Por sua vez, o município de Cascais quer fomentar a igualdade de género no movimento
associativo imigrante, através da criação de um plano para a igualdade construído em conjunto com as associações de imigrantes, com vista à adoção de estratégias de atração das
mulheres para o movimento associativo (Cascais, 2015: 85). Quanto ao Montijo, quer realizar um debate anual sobre a igualdade de género e a participação das mulheres na esfera
público e dos homens na esfera privada (Montijo, 2015: 82).
Por fim, embora se proponha apenas realizar ações de sensibilização para os direitos
políticos dos imigrantes, Lisboa quer promover o aumento desses direitos através da elaboração de uma recomendação para ampliação do direito à participação política (Lisboa,
2015: 98).
Considerações Finais
Embora promovidos por estímulo externo, e com alguns condicionamentos de conteúdo,
a aprovação dos planos locais de integração para os imigrantes representa um primeiro
esforço meritório para a implementação de estratégias locais que potenciem a integração
social dos imigrantes residentes nos municípios portugueses.
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Este esforço é tanto mais meritório quanto se sabe que o estabelecimento de uma política
local de integração dos imigrantes encontra diversas limitações, não só em termos de recursos, mas também porque é condicionada por opções políticas nacionais, nas quais os
municípios nem sempre têm possibilidade ou hipótese de participar e que nem sempre têm
em devida conta as dinâmicas locais.
De igual modo, o envolvimento dos imigrantes na participação política, nomeadamente em
eleições locais, está dependente de opções político-constitucionais que fazem com que parte da população imigrante fique automaticamente excluída, por efeito do princípio da reciprocidade. Por isso, alguns municípios expressam a vontade de desenvolver processos de
advocacy junto do poder político nacional no sentido de alterar esta situação e promover o
alargamento dos direitos de cidadania dos imigrantes.
A evolução futura da política de integração local dos imigrantes, nomeadamente com a
libertação das amarras de programas europeus de financiamento, mostrar-nos-á a consistência política da intervenção sugerida pelos planos locais agora apresentados. Poderemos
ver com maior clareza, nessa altura, em que medida os planos de integração são capazes
de responder à especificidade dos problemas e dos desafios locais, evitando a mera reprodução de respostas e soluções ‘nacionais’, as quais frequentemente têm um caráter mais
abstrato e geral.
No que respeita, em concreto, à participação política e cívica, e tendo em conta as limitações
legais existentes e a baixa taxa de participação apurada, os municípios precisam de se envolver mais na procura de soluções alternativas e inovadoras de participação que possibilitem
um maior envolvimento de todos os residentes nos assuntos locais, e não só dos imigrantes,
criando condições para o desenvolvimento de uma cidadania que seja capaz de fortalecer os
laços de união e ligação entre as pessoas e, por essa via, promover a integração.
Em relação aos imigrantes, essas soluções deverão ir bastante mais além da participação
de associações em órgãos consultivos étnicos. Efetivamente, é necessário que as pessoas
tenham a perceção de que podem participar na tomada de decisões (e não apenas serem
ouvidas) e que o interesse pela sua participação não está limitada a assuntos étnicos. Quer
as associações de imigrantes, quer os imigrantes, devem poder participar em todos os
processos de decisão, pois isso é também um indicador de integração.
Por fim, a implementação de estratégias e políticas locais duradouras e consistentes poderá
também contribuir para um aprofundamento da investigação sobre o local, assim como o
desenvolvimento de um quadro conceptual que tenha em conta as especificidades locais da
intervenção, servindo como referência genérica não só para essa intervenção, mas também
para a sua avaliação.
Notas
1
O primeiro PII foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de maio, e o segundo PII
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2010, de 17 de setembro.
2
Neste caso, pretendia-se que, em 2007, 30 associações tivessem sedes atribuídas pelos municípios e que esse
número aumentasse 10% nos anos seguintes.
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Para isso, foi estabelecida uma meta de 35 conselhos consultivos a serem criados durante a vigência do PII1.
Isso seria conseguido com a realização de 22 estudos de diagnóstico.
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 12-B/2015, de 20 de março.
6
Parece que mais corretamente deveria ser designada por ‘objetivo(s)’.
7
Ou seja, aqueles que não são titulares da nacionalidade de um dos países membros da União Europeia. O
conceito de “nacionais de países terceiros” tem, pois, um âmbito mais restrito, uma vez que os nacionais de
países membros da União Europeia, embora sejam estrangeiros (ou seja, não têm a nacionalidade portuguesa),
são dele excluídos e beneficiam de uma proteção jurídica mais favorável, nomeadamente, em matéria de entrada
e permanência em território português.
8
O FEINP foi criado pela Decisão n.º 2007/435/CE, do Conselho, de 25 de junho de 2007 (JO, n.º L 168, de 28
de junho, p. 18). O regime jurídico português relativo ao financiamento de ações elegíveis para apoio consta,
atualmente, da Portaria n.º 270/2013, de 20 de agosto.
9
Todos os planos locais de integração consultados e utilizados neste artigo estão disponíveis online. Isso só não
sucede com os planos locais de Loulé, Loures e São Brás de Alportel, e o plano intermunicipal de Torres Vedras,
Óbidos e Lourinhã.
10
“Não tenho informações sobre se posso ou não votar (imigrante senegalesa)” – Diagnóstico local de Cascais (2015:
47); “Nos grupos de discussão com pessoas imigrantes, mais do que desinteresse por este processo ficou claro a falta de
informação sobre as eleições em Portugal e, sobretudo, sobre a possibilidade de participarem” – Diagnóstico local do
Montijo (2015: 59).
11
Ou estabelecendo condições diferentes, como a determinação de períodos
de residência menores para os lusófonos.
12
Este trabalho de investigação, intitulado, “Cidades Multiculturais e Integração Política dos Imigrantes na Área
Metropolitana de Lisboa”, foi apoiado pelo ACIDI/Observatório da Imigração e o trabalho de campo foi realizado
em 2008/2009.
13
Para maiores desenvolvimentos, cf. Costa (2012: 265 e ss).
14
No caso dos portugueses, 59,5% dos entrevistados afirmaram estar bastante interessados ou muito interessados
pela política do município.
3
4
5
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n Australia´s immigration, settlement and multicultural
programme: good practices for Portugal’s Plano Estratégico para as Migrações
O programa de imigração, instalação e multiculturalidade da Austrália: boas práticas para o Plano Estratégico para as Migrações português
Valerie Thomas*

Resumo

This paper examines the policies for the integration of migrants and
new nationals outlined in the Plano Estratégico para as Migrações by
identifying the best practices outlined in Australia’s immigration and
multicultural programme. These programmes are informed by Australian values that recognise and support the rights of Australians to
celebrate, practice and maintain their cultural heritage, traditions and
language within the law and free from discrimination. As a multicultural country of close to 23 million people, Australia has accepted more
than 7.5 million immigrants from all parts of the world. Australia encourages immigration because migrants contribute to its economy and
are an important part of its development and growth. This contribution
of migrants has also been recognised in Portugal. For these reasons
Australia’s best practices could be a useful guide to the development
and implementation of Portugal’s Plano Estratégico para as Migrações.
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Abstract

Este artigo analisa as políticas para a integração dos migrantes e a
integração dos novos cidadãos do Plano Estratégico para as Migrações, identificando as melhores práticas no programa australiano de
imigração e multiculturalidade. Estes programas são informados por
valores australianos que reconhecem e apoiam os direitos dos australianos para comemorar, praticar e manter o seu património cultural, tradições e língua dentro da lei e livre de discriminação. Como um
país multicultural de cerca de 23 milhões de pessoas, a Austrália aceitou mais de 7,5 milhões de imigrantes de todas as partes do mundo.
A Austrália incentiva a imigração porque os imigrantes contribuem
para a economia e são uma parte importante do seu desenvolvimento
e crescimento. Esta contribuição dos migrantes foi também reconhecida em Portugal e por estas razões as melhores práticas da Austrália poderão ser um guia útil para o desenvolvimento e implementação
do Plano Estratégico para as Migrações de Portugal.
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n Australia´s immigration, settlement and multicultural programme:
good practices for Portugal’s Plano Estratégico para as Migrações
Valerie Thomas
Introduction
The objective of this paper is to outline how immigrants to Australia are settled and the process for integrating them into Australian society. A literature review of evaluation reports of
Australia’s settlement and integration programmes managed by government agencies will
highlight the good practices that have evolved over 60 years of successful immigration to
Australia. “Good practice” is a term used in the human services sector to describe high quality or proven evidence-based approaches to working with people. The aim of good practice
models is to help improve service delivery. One objective of the Portuguese government’s
Plano Estratégico para as Migrações (the Strategic Plan) is the integration of migrants into
Portuguese society; therefore, using good practice models is important for the implementation of this plan. By focusing on good practice, this paper offers practical information for the
consideration of Portuguese stakeholders involved in the implementation of the Strategic
Plan in the following areas:
Topic 1 – policies for the integration of migrants; and
Topic 2 – policies for promoting the integration of new nationals.
l
l

Why Australia for good practice?
Australia is a multicultural country of close to 23 million people. It has accepted immigrants
from all parts of the world. The 2011 census data shows that almost a quarter of Australia’s
population was born overseas and 43.1 per cent of people have at least one overseas-born
parent (ABS, 2012). More than 7.5 million immigrants have arrived in Australia since October 1945 and 800,000 of these have been immigrants of the Humanitarian Programme
(refugees and others in humanitarian need) (DIBP, 2013). According to the United Nations
High Commission for Refugees (UNHCR), Australia is the third highest country (UNHCR,
2014) for resettlement of refugees, accepting 14,350 refugees in 2014 (ABC, 2015a). Australia encourages immigration because migrants contribute to Australia’s economy and are an
important part of its development and growth (DIBP, 2011). Migrant contributions have also
been recognised in the Strategic Plan and Portuguese research (Malheiros, 2013; Oliveira
and Gomes, 2015). For these reasons Australia’s best practice could be a useful guide to the
development and implementation of the Strategic Plan.
It is important from the outset to explain that Australia does not have an integration policy per se. The term ‘integration’ in Australia has a controversial history that gave rise to
harmful policies such as the removal of children from Indigenous Australian families to be
assimilated into ‘white’ families and the ‘White Australia Policy’, whereby only immigrants of
‘white’ skin were permitted to migrate to Australia. Instead, Australia is committed to a multicultural policy that recognises Australia’s multicultural composition to be at the heart of
its national identity and intrinsic to its history and character (DIBP, 2011). The multicultural
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policy embraces the shared values and cultural traditions of all Australians and the importance of a ‘fair go’ (DIBP, 2011). It recognises and supports the rights of all Australians to
celebrate, practice and maintain their cultural heritage, traditions and language within the
law and free from discrimination (DIBP, 2011). Australia’s multicultural policies are based
on a political philosophy known as multiculturalism that at its core argues for the inclusiveness of social policies (Leong and Liu, 2013).
Multiculturalism as a political philosophy is a diverse field of thought that grew out of the
liberal-communitarian debate around questions of minority rights and the accommodation
of cultural diversity (Murphy, 2012). These debates started in response to fact situations of
mass migration of people following the Second World War and subsequent crises that saw
the diversity of immigration friendly states such as Australia, Canada and the United States
grow. Today, multiculturalism attempts to find “moral justification for policies that seek to
accommodate different identities, values and practices of both dominant and non-dominant
cultural groups in culturally diverse societies” (Murphy, 2012: 6). In the Australian context,
multiculturalism has greatly influenced social policy, including migration and integration
policy.
Today, integration of migrants to Australia involves two policy programmes. The settlement
programme aims to provide support in the first 6-12 months of a migrant’s arrival because
the needs of migrants are greater at this time. The second is the multicultural programme,
which is an ongoing programme of services and activities for migrants and citizens focusing
on shared values and building social cohesion.
The first part of the paper provides a short overview of Australia’s immigration programme
to contextualise how Australia manages 190,000 immigrants each year. Then the settlement programme is examined to give an understanding of how immigrants are settled in
Australia, followed by a summary of Australia’s multicultural programme. The second part
of the paper provides comments about the Strategic Plan and recommendations for policy
consideration, based on good practices identified from Australia.
All non-Australians intending to settle in Australia are immigrants for the purposes of this
paper. Those immigrants that arrived in the last 6-12 months will be called new arrivals
irrespective of their visa entry and those immigrants who have lived in Australia for 1 year
or more will be called migrants. This naming convention will continue throughout the rest
of the paper.
1. The Australian immigration landscape
1.1. Overview of Australia’s immigration programme
Australia’s immigration website states that its “immigration programme is designed to meet
Australia’s economic and social needs” (DIBP, 2015a). Skilled migrants in particular have
been an important part of Australia’s economic growth, with majority of immigrants arriving through the Skilled Migrant Programme (SMP), filling gaps in the labour market. Like
Portugal, Australia has an ageing population and declining birth rate and so encouraging
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immigration is an important part of its growth strategy and sustainability. Approximately
190,000 places are available for permanent immigration to Australia and 68% of those are
skilled immigrants (DIBP, 2015b). Immigrants arriving in Australia enter under one of four
categories:
Skill/SMP – people that have certain skills, or nominated by particular employers,
have other links to Australia or have successful business or investment skills and
bring sufficient capital to Australia to establish a business or investment of benefit to
the country. There are 128,550 (DIBP, 2015a) places available for skilled immigrants,
which has been at this number for a few years. Skilled entrants have rights to access
free education for their children but are required to have medical insurance to access
the health system.
Family – people with a family relationship to a sponsor in Australia – usually partners, fiancés, dependent children and parents. There are 57,400 (DIBP, 2015a) places
available for family immigrants. Depending on who the sponsor is of the family member indicates what rights to health, welfare and education the family member may
access.
Special eligibility – former residents who had not acquired Australian citizenship
and are seeking to return to Australia as permanent residents. There are 565 (DIBP,
2015a) places for this category.
Humanitarian – people determined to be a refugee or that have some other humanitarian need (DIBP, 2015c). In immigration year 2014/15 around 14,350 immigrants
were recognised under this category and in the previous year (2013/14) 13,768. Humanitarian arrivals have full rights to access free health, welfare and education.
l

l

l

l

Each year the government determines how many visas will be offered under each category
(DIBP, 2015c). The following table shows the number of visas offered over the last five years.

Skill/SMP
Family
Humanitarian

2014/15
128,550
57,400
14,350

2013/14
128,550
61,112
13,768

2012/13
128,973
60,185
20,019

2011/12
125,755
58,604
13,759

2010/11
113,725
54,543
13,799

1.2. Overview of Australia’s settlement programme for new arrivals
Australia’s settlement programme involves a number of government and non-government
stakeholders that deliver a variety of policies and services to successfully settle new arrivals. At the national level the Australian Department of Social Services (DSS) is responsible
for the settlement and multicultural programme, but the services are delivered by regional
government agencies and non-government organisations that are not-for-profit, incorporated and community-based. The DSS collect data and develop policies and guidelines for the
settlement of new arrivals and manage the budget for the delivery of settlement services
for eligible new arrivals, known as Settlement Grants. In 2013/14, 190 grants were given
to 140 organisations to deliver settlement services to eligible new arrivals at a cost of
EUR57.97 (AUD91.29) million (DSS, 2014a).
The National Framework (the Framework) for settlement planning guides the strategic and
coordinated settlement planning at a national level to improve the ability of government
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agency, service providers, community organisations and other settlement stakeholders to
plan for the arrival and settlement of eligible new arrivals (DSS, 2006). The Framework
enables:
The needs of new arrivals to be identified early and services arranged to meet that
need;
Better communication between new arrivals and the service providers;
Outlines the role and responsibilities of stakeholders involved in settlement; and
The development of feedback mechanisms for issues identified.
l

l
l
l

Other aspects of the Framework include terms of reference and membership of the National Settlement Planning Committee and information products the government policy areas
will develop for use by settlement service providers both government and non-government,
such as community profiles of new arrivals eg Bhutanese, Eritrean, Uzbeki. This Framework
provides a useful guide for Portuguese government agencies to scale up its existing structure to manage and coordinate the increase of new arrivals likely to occur in the next two
years as a result of the Portuguese government’s acceptance of 4574 refugees.1 It is understood that Portugal’s existing structures for the reception and settlement of refugees is
based on an intake of 30 refugees per year2 and therefore a significant scaling up of existing
resettlement services will be required for this 150 fold increase.
The settlement programme offers different services to different types of new arrivals. All
immigrants arriving in Australia, or simply thinking about immigrating to Australia, have
access to practical information about living in Australia on the DSS’s website (https://www.
dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/settle-in-australia). The website includes a comprehensive booklet called “Beginning a Life in Australia”, with translations in 37
languages, including Portuguese. Eligible migrants with permanent stay visas, Australian
citizens that do not speak English, and some temporary stay visa migrants may access the
Free Interpreting Service, which includes a priority line for medical appointments, pharmacies and real estate agents. A translation service is also provided to eligible migrants to
assist with understanding documents particularly in the areas of education, employment
and community participation. The Settlement Grants for delivery of settlement services in
areas such as education, housing, employment and health, is only intended for humanitarian migrants and migrants with particular visas. Under the multicultural programme all
migrants may participate in activities aimed at building social cohesion.
Settlement of humanitarian migrants
The focus of the DSS is on successful settlement of humanitarian migrants because they
face the most challenges with settlement in Australia for a variety of reasons such as limited English and education, and health issues. Before arriving in Australia humanitarian migrants are provided with a 5-day course called the Australian Cultural Orientation (AUSCO)
programme, which provides practical advice about travel and life in Australia. The DSS has
contracted the International Organisation for Migration to deliver the AUSCO programme.
On arrival in Australia humanitarian migrants are managed by the DHS’s Humanitarian
Settlement Services (HSS) programme. The aim of the HSS programme is to assist humanitarian migrants in the first 6-12 months to achieve self-sufficiency in the settlement process
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through the assessment and delivery of settlement services on a needs basis (DSS, 2014a).
The HSS programme provides early practical support to humanitarian migrants such as:
Arrival reception and assistance at the airport;
Assistance with finding accommodation provision of an initial food package;
Case management;
Assistance to register with the health system (Medicare) and other related health
services, welfare services (Centrelink), banks and schools; and
Linking with community and recreational programmes (DSS, 2013a).
l
l
l
l

l

Although majority of humanitarian migrants choose to settle in metropolitan areas such as
Australia’s capital cities, about 20% settle in regional and rural areas of Australia. Australia,
like Portugal, is experiencing regional population decline where people are leaving regional
areas for metropolitan areas. Although humanitarian migrants are free to choose where
they want to settle, typically in metropolitan areas near family, friends or other community
members, some are encouraged to consider regional areas. The settlement of humanitarian
migrants in regional areas can have benefits for both humanitarian migrants and receiving
communities, for example:
Maintaining and building capacity in regional areas;
Providing employment opportunities for humanitarian entrants while increasing support for local employers;
Increasing cultural diversity and vitality (DSS, 2013b).
l
l

l

Before settling a humanitarian migrant in a regional area care is taken to ensure there are
suitable conditions, such as existence of suitable accommodation, employment opportunities, health services and opportunities for migrants to connect with and feel safe in a new
home within a welcoming community. Humanitarian migrants have said they like living in
regional areas because it is more peaceful, quiet lifestyle and is a good place to raise children. The DSS has on its website 16 profiles of regional areas and the services available in
each location (https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programmes-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss).
These profiles provide useful information to humanitarian entrants about considering a
regional area to settle in.
Settlement of skilled migrants
Generally, fewer services are available for skilled migrants than humanitarian migrants
on the basis that skilled migrants have more resources and skills to navigate the Australian system. Notwithstanding this, skilled migrants are able to access limited support from
settlement services that are focused on refugee settlement in areas such as understanding
housing contracts, schools and employment for spouses. Australia also has a number of
Migrant Resource Centres, which offer information sources to migrants and legal advice
about employment rights. Skilled migrants are offered more personalised services in regional areas as an incentive to encourage more skilled migrants to work in regional areas.
1.3. Overview of Australia’s multicultural programme
Australia can be described as a settler society in that the nation started as a British co-
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lony, transitioning to an ethnically diverse society as a result of immigration. Australia has
become one of the most ethnically diverse “multicultural” nations in the world (Dandy et
al., 2013). The aim of the multicultural programme is to develop a productive and cohesive
multicultural society through promotion of cultural diversity and multicultural policy advice
and programme design. DSS is responsible for the multicultural programme and EUR10.85
(AUD17.09) million was spent on the programme in 2013/14 on the following activities:
Promoting festivals and events to build stronger community relations and sustainable community partnerships. This is focused around Harmony Day held every year
on 21 March. The DSS supports a Harmony Day website (www.harmony.gov.au) and
makes available information products and materials for schools, local government,
businesses and community organisations to hold a Harmon Day event.
Supporting the Federation of Ethnic Communities’ Council of Australia, which provides advice on ethnic communities to government and supports new and emerging
communities.
Administering the Diversity and Social Cohesion Grant and Multicultural Arts and
Festivals Grants which fund community organisations that encourage diversity, counter stereotypes and foster community harmony.
Supporting community-based organisations that work to combat cultural, racial and
religious intolerance.
Providing research and evidence-based policy advice about multicultural issues and
its challenges. Without good research it is difficult to develop and promote effective
policies to build a productive and cohesive multicultural society.
Providing support to the Australian Multicultural Council, which provides advice to
the government on multicultural affairs policy and programmes.
Ensuring there are no barriers for ethnic communities in accessing government services through encouraging other government agencies to implement the Multicultural Access and Equity Policy and Multicultural Language Service Guidelines.
Supporting a national network of multicultural community liaison officers to monitor
community relations through contact with community groups and individuals (DSS,
2014a).
l

l

l

l

l

l

l

l

Another programme that assists migrants and Australians to integrate into multicultural
Australia is the Countering Violent Extremism (CVE) Programme managed by the Australian Attorney-General’s Department. The CVE Programme aims to build community resilience against violent extremism. Events such as the September 11 terrorist attack and the
Bali Bombings highlight the threat posed by groups and individuals that engage in violence
resulting from radical or extreme beliefs. In Australia the home-grown threat posed by
young people radicalising and engaging in violence in Australia or overseas is increasing.
The recent example of a radicalised Iraqi-Kurdish 15 year old boy in Australia (ABC, 2015b),
shooting at people leaving a police station, and later shot dead by police after refusing to
disarm, highlights the growing problem.
The objective of the CVE programme is to combat the threat posed by home-grown terrorism and to discourage Australians from travelling overseas to participate in conflicts. The
four areas of activity include:
Building strength in diversity and social participation: activities in this area are covered under the settlement and multicultural programmes, and the Living Safe website
l
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l

l
l

provides information and resources to help the public understand, identify and address radicalisation to violent extremism (http://www.livingsafetogether.gov.au).
Targeted work with vulnerable communities and institutions: activities in this area
include:
– Support for communities to help them identify and prevent people from moving
down the path of radicalisation to violence.
– Development of community information resources and training packages, including
tailored packages for educators.
– Work with state and territory governments to develop and implement programmes
to rehabilitate people imprisoned for terrorism related offences, as well as prevent
the radicalisation of other prisoners.
Addressing terrorist propaganda online.
Diversion and de-radicalisation:
– The delivery of early intervention programmes to help people move away from
violent ideologies and reconnect with their communities.
– The Living Safe Together Grants Programme to assist community-based organisations to build their capacity to deliver services to young people (AGD, 2015).

2. Australia’s good practices for Portugal’s Strategic Plan
2.1. Policies for the integration of migrants
The Strategic Plan’s objective is to successfully integrate migrants in Portugal. It is not
clear if the Portuguese government’s policy of integration embraces multiculturalism or
not. The author could not find any overt statement in support of multiculturalism in the
Strategic Plan. Portuguese research recognizes that when migrants are successfully integrated they positively contribute to the economy and society.3 However, successful integration was not defined in the Strategic Plan. Integration policies developed within a
multiculturalist framework have at their core a belief that a migrant’s cultural practices can
co-exist with the dominant or national group’s cultural practices. In Australia, government
resources are devoted to promoting Australian values such as a ‘fair go’ and encouraging
migrants to maintain aspects of their cultural practices because this assists the integration
process (Leong and Liu, 2013). A clear policy statement about the values of the nation
assists in orientating new arrivals about the standards and expectations of the receiving
country’s citizens. Success stories of migrants that exemplify these values are promoted,
such as in this year’s Australia Day Honours the story of former child soldier Deng Thiak
Adut. Adut arrived in Australia 10 years ago with very little English, limited education and
trauma issues. Since then, he completed a Law Degree and Master of Laws and is now a
refugee lawyer (ABC, 2016). In his acceptance speech Adut reflects on the Australian values
and a “fair go” and encourages all Australian’s to continue to open their doors and minds
to people like him.4 Such values and stories are important for creating social cohesion and
building nationhood.
The Strategic Plan briefly explains the benefit of good integration policy at part 2.2. – Integração e capacitação that: “[i]mplementation of recognition measures, management and
the valuing of cultural and religious diversity was established to prevent further outbreaks
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of tension based on ignorance and mutual hostility, making good immigrant integration
practices an asset of the country and contributing to social cohesion.”5
The aim of good integration policy in Portugal is about preventing outbreaks of tension that
contribute to social cohesion. Noting the Strategic Plan’s aim to encourage targeted immigration and successful integration, more benefits flow from a value statement about what
it means to be Portuguese, what are Portuguese values that contribute to social cohesion,
that make Portugal a sought after destination for prospective migrants and even returning
Portuguese diaspora.
Recommendation: National values are an important part of social cohesion and nation building and should form a part of the integration process of migrants. It is recommended the
Strategic Plan and other materials provided to migrants to Portugal include a clear statement about Portuguese values and what it means to be Portuguese.
Refugees
The settlement and integration of refugees is the responsibility of the Portuguese Council
for Refugees (Conselho Português para os Refugiados - CPR) and it is not an organisation
listed in the Strategic Plan with a role in integration of migrants. While the omission of
the CPR and refugees as a specific group of migrants may be because there is a separate
strategic plan for refugee integration, refugees are presumably included as beneficiaries of
the Strategic Plan’s policy interventions. If this is the case, there are likely to be additional
barriers for refugees to be successfully integrated, not only because of issues around language and culture but also issues around trauma (CPR, 2014). This paper will not explore
the integration process of refugees because Australian good practice in refugee settlement
is explained earlier. This paper only reviewed the Strategic Plan, so if there exists a strategic plan for the integration of refugees, these two plans should be coordinated. If refugee
integration is captured in Measure 75 of the Strategic Plan concerning the development of a
contingency plan for an influx of humanitarian migrants, then the author is happy to provide
more information once the contingency plan is complete.
The CPR estimates that there are around 300 refugees and 450 humanitarian protection
migrants living in Portugal (CPR, 2014). Portugal is planning to receive 4574 refugees in the
next two years, principally from Syria, and is currently hosting 80 Syrian students in various
Portuguese education institutions.6 Given Portugal’s commitment to receive a 150-fold increase of refugees over the coming two years, policy consideration should be given to the
special integration needs of this group of migrants.
Recommendation: It is recommended that policy consideration be given to the special integration needs of refugees, particularly the 4574 refugees Portugal will receive over the
coming two years.
Wellbeing of migrants
Like the general population, the wellbeing of migrants, and in turn their successful integration into Portugal, is influenced by the quality of employment, housing, education, health
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and welfare services the migrant can access. While it is not suggested that the Portuguese
government is responsible for providing all migrants in Portugal with employment and housing, obviously migrants have a responsibility as well, but such factors affect a migrant’s
ability to integrate. Living in poor accommodation, not having employment, poor health or
children having difficulties in school make migrants particularly vulnerable to social exclusion, at times exploitation, and less likely to participate in society. Australia knows too well
the failures of integration resulting in anti-social behaviour, overrepresentation of minority
groups in prison, riots and the more recent phenomenon of radically-motivated violence (Koleth, 2010). Portuguese policy-makers need to be responsive to the progress or otherwise of
migrant integration and the reception of the migrants by the general Portuguese population.
Measure 6 of the Strategic Plan concerning improving official data collection about the
integration of migrants will assist in the policy agility of Portuguese policy-makers to target activities and use limited resources effectively. However, there is no specific action for
longitudinal research into the integration of migrants across all areas of migrant wellbeing.
The Strategic Plan has research actions in the area of health (Measures 28 and 31), language (Measure 37) and other key areas that affect migration policies (Measure 92), but this
provides insufficient information on which to base policy decisions. Good policy decisions,
particularly with limited resources, are based on evidence. Noting that resources will be
spent on research in the area of health, language, and key areas of migration policy, the
resources used on these studies could be better targeted with one study that encompassed
more research questions. A broader study might be more expensive than several small
studies, but the extra cost for significantly more information would be more beneficial.
An example of a good practice in research is the funding of the Building a New Life in Australia: The Longitudinal Study of Humanitarian Migrants. This study aims to better understand the factors that aid or hinder the successful settlement of humanitarian migrants in
Australia, and to provide an evidence base to inform policy and programme development
(AIFS, 2015). This longitudinal study will employ annual data collections over five years
to trace the settlement journey of humanitarian migrants from their arrival in Australia
through to their eligibility for citizenship. Three broad research questions guide the study
(AIFS, 2015)7 and from these questions data will be collected in the following topics: family
composition and demographics; housing and neighbourhood; English language proficiency;
education and training; employment and income; immigration experience; health, self-sufficiency; community support; personal resources and life satisfaction; and perceptions of
life in Australia. The DSS manages the policy around the study and the two contractors
completing the research and data collection.
Recommendation: It is recommended that the various studies into migrant integration be
consolidated into one large study completed over time and with questions that affect all
areas of migrant wellbeing. There does not appear to be a differentiation in the Strategic
Plan between migrants who are new arrivals and migrants who are established in Portugal and did not participate in any integration programmes. Nor does there appear to be a
differentiation between migrants arriving voluntarily for employment, education or familial
purposes or those arriving seeking asylum such as refugees. The Australian settlement and
multicultural programmes recognise the different needs of migrants entering the country.
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This differentiation is important because limited government resources should be targeted
to areas of greatest need but also recognising that migrants are a diverse group of people
and so one policy intervention may not be effective with certain groups of migrants.
Recommendation: Noting that new arrivals have greater needs than established migrants,
and skilled migrants need less support than refugees, it is recommended some consideration be made about the needs of different types of migrants to better focus limited government resources.
Access to information
Providing information, particularly online resources, is another relatively inexpensive intervention that provides migrants with information about their rights and responsibilities in
areas such as employment and housing. The High Commission for Migration (Alto Comissariado para as Migrações – ACM) is an excellent source of information for migrants, covering
most topics that affect a migrant’s wellbeing. The website should continue to be developed
and updated regularly to reflect the changing nature of issues affecting a migrant’s life and
the diversity of issues that comes with different waves of migrants. For example, with the
new waves of migrants from Syria there will undoubtedly be an increased need for information about the local mosques, Halal food and education of the population about the religious
practices of Muslims.
Recommendation: It is recommended that the ACM website be updated regularly, particularly in anticipation of the needs of future waves of migrants such as those from Syria.
Languages other than Portuguese and English
Language is a significant barrier for the integration of migrants and where the migrant’s
language skills are low, embarrassment and shame can inhibit the migrant’s ability to engage with government services and integration generally. The ACM website contains useful
information for migrants but only in Portuguese and English. Noting the particular barriers
associated with language and the risk of social isolation, information for migrants online
particularly the ACM and the Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminacão Racial
(CICDR), should include translations in other languages. The Observatório das Migrações
(OM) contains useful information about groups of migrants that are exploited, information
about employment rights should be offered in the languages of particularly vulnerable
groups.
Recommendation: It is recommended that those agencies that work with migrants (ACM,
CICDR, OM) include additional languages to Portuguese and English on their sites.
Community Profiles
The idea of a community profile is that it explains the typical background of groups of new
arrivals. In Australia community profiles are developed by the DSS and provided to the
agencies that deliver services to refugees. Private companies also develop profiles for busi-
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nesses intending to work with particular ethnic groups.8 The information in community profiles gives service providers an understanding of the lives of refugees and assists in better
targeting settlement services. Noting the likely increase of Syrian migrants to Portugal, a
profile of Syria could assist those involved in the settlement and integration of Syrian migrants to be more sensitive to cultural difference or simply a greater understanding of the
circumstances for Syrian migrants. The DSS has developed over 100 community profiles9,
including one for Portugal and Syria.
Recommendation: It is recommended that community profiles of existing and soon to arrive
migrant groups be developed and distributed to stakeholders involved in the integration of
migrants.
Ethnic Councils
A best practice arising from an evaluation of the settlement services for refugees was that
refugees appreciated advice from people from their own country (Taylor-Neumann and Balasingam, 2009: 14). In Australia, migrant groups are encouraged and supported to represent their community in the form of ethnic councils. The Federation of Ethnic Councils has
a representative from each ethnic council to advise government, business and community
organisation about issues affecting their communities (FECCA, 2015). Supporting the formation of ethnic councils who represent and support their community reduces the isolation
migrants may feel. Such councils also encourage its members to participate in mainstream
society and to share their culture and raise any particular issues around integration. Portugal has a similar body known as the Council for Migrations, which is made up of representatives from the Portuguese speaking countries and then the 3 most numerous ethnic
groups that are not Portuguese speaking.10 This Council plays an important role in advising
on issues affecting migrants and directing research or policy interventions to improve the
integration of migrants. The Strategic Plan could include a measure that encourages and
supports migrant groups, who do not already have an ethnic council representing them,
to form such a council and develop policies to assist their community with integration into
Portuguese society.
Recommendation: It is recommended that each migrant group be encouraged and provided
training and resources to establish an ethnic council of their own.
Integrating migrant communities through municipalities
The Strategic Plan recognizes the valuable role municipalities play in integrating migrants
and the first measure is to define local strategies for municipalities to integrate migrants.
Each municipality has an action to plan how it will integrate migrants in its zone. It is unknown how this measure will be implemented but best practice from municipalities in Australia emphasise the importance of municipal staff either completing training about how to
work with migrants or recruiting experts in the municipalities to work in this area (Centre
for Multicultural and Community Development, 2008). Measure 10 addresses in part the
need to provide officers in the health and school sector with training about how to work
with migrants and Measure 40 concerns intercultural training in schools, both of which
are necessary. However, intercultural training needs to be broadened to all officials that
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work with migrants. Noting that municipalities are responsible for welcome and integration
of migrants in the Strategic Plan, there should be appropriately trained staff to work with
migrants. This training is an immediate priority because 50 municipalities are required to
develop activities to welcome and integrate migrants over the period 2015-2020.
Recommendation: It is recommended that appropriate training be provided to municipalities to assist them to work effectively and understand the migrants in their zone.
Majority of migrants in Portugal, like in other countries with a migrant history, tend to
settle in capital cities that have more opportunities and resources for successful integration. Portugal, like most developed countries, is experiencing urban migration of working
age people, whereby working age people in regional areas are moving to cities in search
of better opportunities (Jacinto and Ramos, 2010). Businesses in regional areas have difficulties finding employees, particularly in the agriculture area; however, given the right
incentives, migrants could play a useful role in settling in regional areas. In Australia
municipalities and migrant support services encourage regional settlement by providing
a more personalised service to migrants than would normally be the case in the city. The
Australian visa system also incentivizes skilled migrants, particularly doctors, nurses, teachers and engineers to consider working in the regions. In some cases municipalities or
businesses in regional areas may actively advertise though Australia’s online visa system
for migrants to work in the region.11 Refugee settlement in regional Australia has also
been evaluated over the years to benefit both regional areas and refugees who desire
a quiet lifestyle (DSS, 2015a). Good practice in Australia shows that migrants settle well
where there are strong linkages between the settlement services, municipalities, business and community services such as schools, childcare and health centres (Centre for
Multicultural and Community Development, 2008). The Strategic Plan does not have any
specific measures encouraging migrants to settle outside of large cities such as Lisbon or
Porto. Measure 62 encourages migrant students to study in Portugal and this could link up
with regional universities to encourage migrant students to consider a university outside
of Lisbon or Porto. Measure 24 is aimed at providing better information to migrants about
the cycle of season agricultural work so that migrants can make better decisions about
where to work according to availability in the particular season, which could encourage
migrants to settle in regional areas also. Settling any large influx of migrants in regional
areas could also form a useful part of contingency planning for large migratory influxes
as outlined in Measure 75.
Recommendation: It is recommended that some consideration be made as to the benefits
of encouraging new arrivals to settle in regional areas of Portugal as part of regional development.
Employment
Migrants in Portugal are a diverse group with a range of educational levels and experience.
Portuguese statistics of migrant demographics reveal that approximately 12.7% of university-educated migrants are employed in professions that do not require a university education; that number for Portuguese is 1.7% (Oliveira and Gomes, 2015). Measure 41 of the
Strategic Paper addresses the problem of migrants not using their skills in employment
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by encouraging an easier system for recognising foreign education. However, there also
needs to be better communication from either businesses themselves or relevant business
sector councils about the current and future gaps in the Portuguese labour market. The
resources involved in recognising foreign skills and then discovering an over-supply in the
labour market for that skill can be a source of frustration. Another useful measure identified
in the Strategic Plan encourages and supports migrant entrepreneurship (Measure 35).
This measure should also include information about the business climate in Portugal for
example some statistics about the number of businesses that start and fail, consumer profiles, market information about particular business sectors. Migrants are likely to be more
vulnerable, particularly those opening their first business, in a difficult business climate
such as Portugal. Other employment measures for migrants should include employing migrants in the migrant integration sector itself. A good practice from Australia supports and
promotes refugees to work in integration services in municipalities and in non-government
organisations (DSS, 2015b). Refugees in Australia are integrated using a case management
technique and often these case managers are refugees who have been trained to assist
the integration of other refugees. Also migrants or refugees could be supported to become
translators and linguists in the ACM’s interpreter service.
Recommendation: It is recommended that:
1. relevant employment information about what gaps exist in the labour market and the
current state of the business climate is available to migrants; and
2. migrants and refugees be supported to receive necessary training to be employed in
service areas that deliver services to other migrants and refugees.
2.2. Policies for promoting the integration of new nationals
It is important to note that the granting of citizenship to a migrant does not signal the end
of the integration process. Cultural change and/or adaptation are a psychological process
that occurs over the life of a migrant, and their children, and involves generation change
(Leong and Liu, 2013). As such, government action needs to respond to the changing needs
involved in the integration cycle and offer ongoing support for successful integration into
society. The Strategic Plan outlines several useful measures to promote the integration of
new nationals, such as the Portuguese-born children of migrants or migrants who have taken up Portuguese citizenship. Two good practices from Australia around supporting young
migrants or Australian-born children of migrants could be usefully implemented in Portugal
as well. As mentioned earlier in the paper radicalisation of young people in Australia is a
growing problem and the government has been focusing on anti-radicalisation programmes to counter violent extremism. Although the radicalisation of young people in Portugal
is not identified as an issue, policy-makers should consider carefully the integration needs
of future waves of migrants, particularly the 4574 migrants expected to arrive over the
next two years. The Countering Violent Extremism Programme has developed through its
grants scheme several actions with young Muslims in sports where the coaches are social
workers; a similar idea is identified in the Strategic Plan at Measure 52. The second good
practice from Australia is the use of young community leaders speaking in schools about
their migrant experience12. This practice is similar to that outlined in Measure 57, except that
the focus should be broadened to identify a young leader from each of the different migrant
groups in Portugal not only those from Cabo Verde.
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Recommendation: It is recommended that:
1. some consideration be made about the needs of the incoming young people of the
4574 refugees, to ensure their initial isolation from other people their own age is not
exploited by radical ideology or does not create anti-social behaviour; and
2. develop and train a young leader representative from each of the migrant groups in
Portugal to speak in schools about their background and obstacles overcome.
Conclusion
The policies for the integration of migrants and for promoting the integration of new nationals in the Strategic Plan is a good guide for directing government action that builds social
cohesion in Portugal and encourages migrants to use their potential for the benefit of the
nation. The Strategic Plan could benefit from identifying some guiding principles and values
that underpin this government action. For example, Australia’s integration programme is
guided by a belief in multiculturalism. This belief in multiculturalism is connected with
national values, which explain to prospective migrants what it means to be Australian. All
government materials on websites and provided by government agencies to prospective
migrants explain that Australia’s multicultural policies embrace shared values and cultural
traditions of all Australians, instilling the idea of a “fair go”. Noting Portugal’s pledge to
receive 4574 refugees over the coming years, which will see a natural increase over the
next 10 years as migrants bring family members and have children, now is a good time to
reflect and articulate on what it means to be Portuguese and what are Portuguese values.
European governments are retreating from multiculturalist political philosophy because
it is believed by those governments to have failed to prevent social problems of ‘ghetto’
neighbourhoods, radically-motivated violence and poor education, employment and health
indicators for migrants or children of migrants (Murphy, 2012). Australia too has suffered
these social problems and has not retreated from its multicultural policy but has responded
with more focussed policy interventions that continue to embrace multiculturalism. In a
globalised world and in a Europe where borders are open to encourage ease of movement
of people working, trading and socialising, the fact is that prosperous Europe will become
more and more diverse. History has shown that forcing migrant populations to assimilate
into an idea of what it means to be “Australian” or “Portuguese” rarely works and in democracies such as Australia and Portugal it is arguably undemocratic.
This paper has attempted to explain some of Australia’s best practice in immigration and
integration and the benefits of its multicultural policy. Promotion of immigration, multiculturalism and embracing different cultures has provided social and economic benefits for
Australia. Portugal intends to encourage targeted immigration and through the measures
identified in the Strategic Plan, it too should benefit economically and socially like Australia.
Immigration involves the movement of people and integration involves migrants embracing
the new country and citizens welcoming such migrants. Such social policy is not an exact
science and so the Strategic Plan needs to be agile in identifying early where programmes
are not effective and exploiting opportunities as they arise. The author acknowledges that
such agility is not easy in a climate of limited government resources such as in Portugal.
It is therefore critical that the measures in the Strategic Plan use international good prac-
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tice – there is no need to reinvent the wheel (!) – and evidence based decision-making of
the data Portugal has already collected and will continue to collect over time. This paper
has focused on the best practices of Australia’s multicultural programme such as the Countering Violent Extremism programme, the development of ethnic councils, encouraging
settlement in regional areas, access to languages other than English and refugee settlement to highlight those that could be useful for Portugal’s Strategic Plan.
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This article examines Portugal as a state of relocation within the context of the provisional Council decisions on the relocation of applicants
for international protection. It suggests that the EU cannot effectively
manage unfolding migration realities without an adequate relocation
mechanism. What is more, the Treaties provide a legal basis for such
measures through the principles of solidarity and burden-sharing in
the field of asylum. Portugal has committed to partaking in the relocation effort by welcoming a number of asylum-seekers that will alter its traditional balance of applications. Portuguese asylum law has
been molded most recently by the Union asylum acquis, but the relatively low numbers of asylum-seekers have not tested extensively
the substantive and procedural safeguards of the legal framework in
the field. The current relocation scheme offers scope for development
as Portugal will be ultimately responsible for assessing the asylum
claims of incoming applicants.
relocation, asylum-seekers, Portugal, EU
Neste artigo propõe-se examinar Portugal como um estado para a
recolocação no contexto das decisões provisórias do Conselho Europeu, relativas à recolocação de requerentes de proteção internacional. Sugere-se que a UE não pode gerir eficazmente as atuais realidades de migração sem um mecanismo de recolocação adequado. Mais:
os acordos oferecem uma base legal para tais medidas, por meio
de princípios de solidariedade e de partilha de encargos relativos ao
asilo. Portugal comprometeu-se a tomar parte nos esforços de recolocação, recebendo um número de requerentes de asilo que alterará
o equilíbrio tradicional de pedidos. A Lei de Asilo portuguesa foi moldada, mais recentemente, pelo acervo da União Europeia relativo ao
asilo, mas os números relativamente baixos de requerentes de asilo
não testaram extensamente salvaguardas substanciais e processuais
do enquadramento legal nesta área. O atual esquema de recolocação apresenta margem para desenvolvimento, uma vez que Portugal
será responsável por avaliar os pedidos de asilo dos requerentes.
recolocação, requerentes de asilo, Portugal, UE
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n Portugal as a State of Relocation under the Provisional EU Relocation Scheme

Rositsa Atanasova
Introduction
Relocation has become the cornerstone of the current Union effort to implement the principles of burden-sharing and solidarity within the Common European Asylum System. Despite the divisive nature of the issue, these notions stem from the Treaties and could ground
tangible legal obligations. Contemporary Portuguese asylum law has been shaped to a
great extent by the effort to transpose the EU asylum acquis within the domestic legal order. Weaknesses in the substantive and procedural frameworks persist, in particular with
regard to vulnerable applicants. The relatively low number of applications for international
protection that the country receives has allowed it to approach their treatment from its
vintage point as a leader in the integration of migrants. Such practices, however, overlook at
times the specific needs of asylum-seekers. I argue ultimately that while relocation makes
applicants vulnerable to the shortcomings of the asylum system in the state of relocation,
it pressures the socio-legal framework to become more sensitive to the issues entailed in
asylum claims.
Theoretical Approach
The present inquiry proceeds from an in-depth legal analysis of the measures that establish
a mechanism for the internal relocation of asylum-seekers within the European Union. The
scheme is provisional and as such it functions alongside the Dublin rules without abrogating them or modifying them substantively. I rely on the analysis advanced by Peers (2015)
who argues that the relocation mechanism has a legal basis in the EU Treaties. On that
view, Article 80 TFEU reflects the burden-sharing principle of international law, set out in
the preamble to the Geneva Convention, and postulates that Union policies in the field of
asylum “shall be governed by the principle of solidarity and fair sharing of responsibility.”
Given the inadequacy of purely financial contributions to alleviate the migratory pressures
on the most exposed Member States, then, the mandate to share responsibility could ground an obligation to participate in some kind of relocation mechanism.
By examining Portugal as a case-study, the article seeks to elucidate the tensions inherent
in the current conceptualization and implementation of the relocation framework. While
attempting to alleviate the adverse effects of the Dublin system, most notably, the provisional measures rely on and reinforce its logic. Applicants remain, in other words, vulnerable to the deficiencies in the asylum-granting process of the Member State of relocation,
rather than the Member State of first entry. On this point, I engage with the recent study
of Carrera and Guild (2015) who have shown that many Member States continue to show
significant and systematic deficiencies in terms of reception conditions as well as judicial
and administrative capacities. The nationality hurdle in the new scheme, ultimately, creates
a presumption of eligibility for subsidiary protection and I argue that it is not clear on those
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terms whether Member States are free to find that the applicant’s claim is unwarranted or
whether he or she could be granted refugee status instead.
Legal Framework of the Relocation of Asylum-Seekers Within the EU
In September 2015 the EU adopted two decisions on the relocation of asylum-seekers within the Union. Both measures are provisional and in force for a total of two years. They aim
to alleviate the exceptional migratory pressures experienced by frontline Member States
in accordance with the principle of solidarity that Article 80 TFEU renders applicable in
the area of border checks, asylum and immigration. The two decisions are based on Article 78(3) TFEU, which confers an “emergency power” on the Council to adopt provisional
measures on a proposal from the Commission for the benefit of the concerned Member
States. The European Parliament is only consulted regarding measures adopted under Article 78(3), whereas it acts in its ordinary capacity of joint decision-maker for the purpose of
other asylum legislation. Ultimately, Article 78(3) should be considered within the terms of
Article 78(1), which stipulates that the Union shall develop common policy on asylum, which
guarantees third-country nationals adequate international protection in compliance with
the principle of non-refoulement and other provisions of the Geneva Convention.
The first Council Decision provides for the relocation of persons who have arrived on the
territory of Italy or Greece from September 16, 2015 until September 17, 2017, or from
August 15, 2015 onwards (Article 13)13. The measure applies to asylum-seekers who have
applied for international protection in either of those states and for whom that state would
normally be responsible for considering the application under the Dublin rules14. Relocation, therefore, is a process substantively distinct from resettlement, which refers, in
both EU and international law, to admitting people directly from their country of origin or
neighboring states. For the purposes of the decision, applicants are asylum-seekers who
have already been finger-printed by Italy or Greece pursuant to the Eurodac Regulation15.
The Dublin rules continue to apply alongside the Decision and might exceptionally trump
relocation in the name of family reunification, special protection of unaccompanied minors,
or the discretionary clause on humanitarian grounds.
The measure envisions that over the course of two years 24 000 asylum-seekers would be
relocated from Italy and 16 000 from Greece. According to the preamble of the Decision, these numbers correspond to 60% and 40% respectively of the total number of third-country
nationals “in clear need of international protection” (para. 22). Relocation would, thus, apply
solely to nationalities whose applications for international protection reach a threshold of
75 % success rate based on the latest available Eurostat quarterly data for first instance
decisions. The most recent statistics indicate that when both refugee status and subsidiary
protection are taken into account, only Syrians, Iraqis and Eritreans would be eligible for
relocation16. While such a mechanism creates a strong presumption that the application will
be successful, the Member State of relocation becomes responsible for examining the case
under the Dublin rules following the applicant’s move to the territory of that state.
Member States would receive relocated asylum-seekers from Italy and Greece on the basis
of optional commitments. The Council ultimately agreed on the relocation of 32 256 peo-
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ple, thus falling short of the 40 000-person goal, with the remaining 7 744 asylum-seekers
to be distributed by the end of 2015 (Justice and Home Affairs, 2015). The Decision postulates that Italy and Greece will select the asylum-seekers for relocation giving priority
to “vulnerable applicants” within the terms of the EU Directive on reception conditions1.
Member States of relocation may express preference for applicants on the basis of specific qualifications and characteristics, such as language skills or any demonstrated family,
cultural or social ties, which could facilitate their integration into the host country. Article
5(4), however, makes clear that the preference option is non-binding. The Member States
of relocation must ultimately accept the applicants nominated by Italy and Greece and may
refuse relocation only on grounds of national security, public order or where a third-country
national is excluded from being eligible for international protection under the terms of the
EU Qualification Directive2.
The measure requires Italy and Greece to inform applicants of the decision to relocate them,
but asylum-seekers may only appeal a transfer decision if it threatens to breach their fundamental rights. Notably, there is no requirement that applicants consent to the relocation
or the choice of a destination, nor can they request it. To ensure the efficiency of the relocation mechanism asylum-seekers will not be allowed to move freely between Member States following relocation in accordance with the Dublin rules. To discourage such irregular
“secondary movements” the Member States of relocation should not issue applicants with
national travel documents and could impose on them reporting obligations. The Decision
envisions that the harmonization of reception conditions would further deter asylum-seekers from moving to another Member State. Once applicants become beneficiaries of international protection, they could be subject to forced return to the Member State of relocation
if they overstay on the territory of other states of the Union and refuse to return voluntarily.
The second Council decision on relocation follows the structure of the first one, but with
some notable substantive differences3. The second Decision applies to the relocation of 120
000 asylum-seekers in addition to the initial 40 000. Under this measure, however, the intake commitments are not voluntary, but rather based on specific numerical values set out in
the Annex to the Decision. Most Member States consented to the values, but Hungary, Romania, the Czech Republic and Slovakia voted against the measure. The Decision ultimately
creates a binding obligation even for those Member States as it required a qualified majority
of ministerial votes in Council to pass. The opposing states lament the use of mandatory
quotas to distribute asylum-seekers within the Union, but so far only Slovakia has taken
steps to challenge the legality of the decision before the CJEU (Rettman, 2015).
Following the evolution of the situation on the ground, the second Decision presents an
altered distribution of relocation. Due to the increased migratory pressures on Greece over
the summer, the measure envisions that 50 400 applicants would be relocated from Greece,
but only 15 600 from Italy. The remaining 54 000 asylum-seekers were originally intended
to come from Hungary, but the country has declined participation in the scheme so as not to
appear a frontline state for migration. The additional 54 000 applicants under the Decision
will, therefore, be relocated either from Italy and Greece in accordance with the proportions outlined above, or from other Member States subject to the changing realities on the
ground (Article 4(2)). In either case the Council will have to approve a proposal from the
Commission with regard to an alternative distribution scheme.
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The preamble to the second Decision stipulates that within three months of its entry into
force a Member State may request a delay of the relocation of up to 30% of its assigned
applicants. Such temporary suspension of the relocation is permissible in “exceptional circumstances”, such as extreme migratory pressures, provided that the Member State “gives
duly justified reasons” compatible with the fundamental values of the Union (para. 27). The
preamble, nevertheless, reveals a much greater concern regarding the “secondary movements” of applicants and authorizes the use of detention should alternative measures prove inadequate. The terms of the decision ultimately extend to applicants who have arrived
on the territory of Italy and Greece after 24 March 2015.
The Legal Basis for a Relocation Mechanism in EU Law
The intensifying migratory pressures on frontline Member States necessitate and justify a
sustainable relocation mechanism. As Peers contends, the objectives of the relocation policy are within the terms of the EU Treaties (2015). He points out that Article 80 TFEU reflects
the burden-sharing principle of international law, set out in the preamble to the Geneva
Convention, and postulates that Union policies in the field of asylum “shall be governed by
the principle of solidarity and fair sharing of responsibility.” Infrastructural challenges in
the frontline Member States have shown that financial contributions alone are insufficient
to alleviate the disproportionate burden on their asylum and social systems. In that regard
the Commission has put forth a proposal for a Regulation that would establish a permanent crisis relocation mechanism by amending the Dublin rules4. The ultimate objective of
the legislative proposal is to set up a relocation mechanism that would allow the Union to
structurally address crisis situations in the field of asylum.
The current relocation targets, however, remain largely insufficient to relieve the pressures
on Italy and Greece. The Council decisions will certainly address the situation on the ground
to some extent, but their contribution would gradually shrink in percentage terms as more
asylum-seekers from priority countries arrive in Italy and Greece over the next two years.
Peers (2015) explains that while the number of asylum-seekers under the second Decision
will be relocated over the course of two years, those applicants arrived in Italy and Greece
over the course of two months. He further highlights that the more stringent obligation to
finger-print applicants under the decisions might ultimately make Italy and Greece responsible for more asylum-seekers than before under the concurrent application of the Dublin
rules. Applicants with non-priority nationalities remain outside the scope of the provisional
measures and are still subject to the ordinary Dublin procedures.
The rolling out of the relocation scheme has so far faced significant challenges. On one
hand, the Greek Migration Minister has stated that the country is experiencing difficulties
identifying refugees to send to certain Member States who, in his words, have expressed
“racist criteria” of selection (Tagaris, 2015). While Mouzalas refused to name the states
concerned, Slovakia and Cyprus have openly voiced their preference for Christian asylum-seekers. On the other hand, the smooth functioning of the quota system might come under
threat should applicants refuse to go to their assigned Member States of relocation. The
application of the Dublin rules along with current relocation efforts have shown how deeply
problematic it is to force asylum-seekers to move to a country where they do not wish to be.
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In the alternative, both Council decisions opt for sanctions in an attempt to keep applicants
put. The scope of Member State action in that regard, however, is restricted. As Peers points
out, contrary to the preamble of the second Decision, the CJEU has ruled that the Return
Directive does not apply to asylum-seekers (2015)5. Limiting secondary movements is vital
for the success of any relocation effort, but it is exceedingly difficult to enforce as it goes
against the free-movement logic that underlies Union law.
Portugal as a Member State of Relocation within the Current EU Mechanism
Under the current relocation commitments Portugal has pledged to receive a total of 4 775
asylum-seekers. In accordance with the terms of the first Council Decision 1701 applicants
were meant to be transferred to the country from Italy and Greece (Nardelli, 2015). Portugal, however, consented to the initial in-take of 1 309 applicants with the rest to be relocated later on. The Annex to the second Decision, in turn, provides that Portugal will receive
in addition 3 074 asylum-seekers. The mandatory distribution arrangement envisions that
388 applicants will come from Italy and 1 254 will come from Greece. The remaining 1432
applicants were initially meant to come from Hungary, but at the time of writing it remains
uncertain whether they will come again from Italy and Greece or from other affected Member States. Under Article 5(10) of the second Council Decision the relocation process should
be under way no later than 2 months after the Member States of relocation have indicated
the number of applicants that could transferred to their territory.
The most recent Communication from the Commission on managing the refugee crisis
highlights the progress made on the implementation of the Council decisions as an integral
part of the current European Agenda on Migration6. The first relocation of people in clear
need of international protection took place on October 9, 2015 as a flight took 19 Eritreans
from Rome to Sweden. The Commission has asked the Member States to identify national contact points and to send liaison officers to Italy and Greece in order to streamline
the process. Portugal has complied with both requirements, but has not yet notified the
Commission that it possesses the adequate reception capacity to host relocated people7.
All Member States should complete such notification by the end of October when the first
relocations to Portugal are expected to proceed.
Portugal boasts an extensive experience with migration and has developed a comprehensive legal and administrative framework that governs the treatment of immigrants. The
country underwent a wave of emigration until the 1960s and then of immigration between
the 1970s and 2000 (Peixoto, 2004: 2). It is currently experiencing a new phase of emigration
primarily as a consequence of the economic crisis. The Migration Integration Policy Index
(MIPEX), a tool that measures policies to integrate migrants in all EU Member States, however, observes in its 2015 report that despite its struggling economy, Portugal has shown
a firm commitment to migrant integration with strong access to citizenship and anti-discrimination laws (MIPEX, 2015). The introduction of new policies, in turn, have provided
migrants with enhanced support to find jobs and receive training, while making it easier for
migrant families to reunite. The high ranking that Portugal has received reflects the concern
that both governmental agencies and society harbor regarding the effective integrations of
migrants.
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Despite its geographical position and socio-economic markers, Portugal has received a
relatively low rate of asylum claims. According to Eurostat data the number of asylum
applicants registered in the European Union has increased by 44% to reach a peak of 626
000 in 20148. While Germany and Sweden have seen the highest number of applicants for
the period under consideration, the lowest rates were observed in Portugal, Slovakia and
Romania. Portugal has even experienced a 12% annual decrease in the number of asylum
applications as there were 500 applicants for international protection in 2013 and only 440
in 2014. The latter value represents 0.1% of all the asylum applications registered in the
Union in the course of 2014. Portugal thus has less than 0.1 applicants per thousand inhabitants.
The EU relocation mechanisms are bound to alter significantly the traditional paradigm
of asylum seeking in Portugal in terms of both numbers and constitution. Studies have
suggested that the established practice of regularizing the status of workers without documents has offered migrants an alternative venue to asylum procedures (Peixoto et al.,
2009). It is feasible that such an approach has contributed to the relatively low number of
applications for international protection in the country. Under a provisional or a permanent
EU relocation scheme, however, Portugal would become directly responsible for assessing
the asylum claims of the relocated applicants. While immigrants to Portugal have traditionally come from African and Eastern European countries, as well as Brazil, according
to the most recent data the new arrivals will come primarily from Syria, Iraq and Eritrea.
These new migration realities would require a readjustment of both the asylum-granting
and integration processes.
While the MIPEX 2015 report highlights that immigrant residents in Portugal still benefit from the second most favorable integration policies in the developed world, it remains
uncertain how these programs and practices relate to asylum-seekers and beneficiaries
of international protection. Ferreira points out that the high MIPEX ranking speaks to the
commitment of the state and society at large to ensure the effective integration of immigrants, but that it is unclear whether asylum-seekers are equally beneficiaries of government policy (2015: 2). On one hand, a labor-centered conception of migration and integration
policies is bound to ultimately apply to beneficiaries of international protection in terms
of their employment, education, family, health and local requirements. On the other hand,
such an approach might overlook some of the specific needs of asylum-seekers during the
application and integration phases. These concerns are all the more pressing as the current
relocation scheme prioritizes the transfer of vulnerable applicants.
The Portuguese Legal Framework in the Field of Asylum
The Portuguese Constitution contains the basic provisions on asylum in the domestic legal
order to be supplemented by ordinary legislation. Ferreira sees the Portuguese legal framework in the field as a generous one since the Constitution enshrines the right to protection
of political refugees (2015: 3). The Portuguese revolution of 1974 against dictatorship and
the ensuing process of decolonization have shaped the content of the constitutional provisions. Article 33(8) stipulates that “[t]he right of asylum shall be guaranteed to foreigners
and stateless persons who are the object, or are under a grave threat, of prosecution as a
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result of their activities in favor of democracy, social and national liberation, peace among
peoples, freedom or rights of the human person”9. Ferreira argues that the provision establishes a “public subjective right” with both procedural and substantive aspects that could
serve as the basis of claims against public authorities (2015:4). Article 33(9) envisions that
the ordinary law would define the status of political refugee as well as draw a distinction
between asylum and refugee status.
The legal framework on asylum in Portugal thus constitutes an amalgam of international,
European and domestic contributions. The current legislation in the field is the Asylum Act
27/2008 that came into force in 2008 and was subsequently amended in 2014. The primary
concern of the measure is the transposition of the Union asylum acquis into domestic law.
Article 3 of the Asylum Act confers a “right of asylum” on the basis of both the constitutional provision for the protection of political refugees as well as the terms of the Geneva
Convention. Article 7, in turn, transposes into the Portuguese legal order the “subsidiary
protection” under EU law10. The 2014 amendment to the article, however, provides that a
residential permit on the basis of “subsidiary protection” may be granted when “systematic
violation of human rights” in the country of origin impedes the applicant’s return11. As Ferreira notes, such language goes beyond the definition of subsidiary protection under Union
law and slips into the scope of humanitarian protection (2015: 4). The latter is a distinct
legal basis for the provision of international protection and unlike subsidiary protection it
is not an autonomous regime within EU law. Any domestic provision to that effect should,
therefore, proceed from the awareness that entitlement to humanitarian protection relates
to a disparate set of rights.
Portuguese NGOs have criticized the amendment of the Asylum Act for threatening the
rights of asylum-seekers. The main objection to the measure has been the removal of the
obligation on the Aliens and Borders Service (SEF) to consult the Portuguese Refugee
Council (CPR) during the asylum procedure. The amendment deletes Article 29(3) of the
previous version of the Asylum Act to that effect. The CPR, which represents UNHCR in
Portugal, insisted that their intervention in asylum cases should not depend on the will of
asylum-seekers. The organization warned that applicants are vulnerable upon arrival and
might be distrustful of unknown bodies but that they depend on concerned local actors
for the meaningful exercise of their rights (2014: 4). The legislative intervention has thus
decreased the capacity of non-state actors to intervene on behalf of asylum-seekers during
the application process.
A number of problematic areas, in addition, persist in the current version of the Asylum Act,
in particular with regard to vulnerable individuals. The amended version of Article 79(6),
for instance, introduces expert medical exam for determining the age of unaccompanied
minors. As Ferreira contends, the provision raises problematic issues relating to the ability
of child asylum-seekers to give free and informed consent to expert examinations (2015:
20). The amended law further postulates that second appeals against negative asylum decisions will no longer have suspensive effect in certain cases (Article 25(3)). Applicants might,
therefore, be subject to removal pending their appeal proceedings and the CPR cautions
that such practice could lead to a violation of the principle of non-refoulement (CPR, 2013:
10). The amended Asylum Act ultimately extends the range of situations that would trigger
the detention of asylum-seekers for up to 60 days (Arts. 35-A & 35-B). The concern here is
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that the vaguely defined terms of the provision potentially cover all asylum-seekers without
due sensitivity to their vulnerability (CPR, 2013: 6). Rights groups lament in general that the
transposition of the Union measures has led unnecessarily to the subrogation of the more
favorable treatment of asylum-seekers under national law.
Commentators have also taken issue with the procedural guarantees that the domestic
legal order affords to applicants for international protection. Ferreira points out that the
latest statistics indicate 0% success rate at appeal level in Portugal (2015: 6). On that view,
certain insensitivity to the issues entailed in asylum claims trumps the seeming generosity
of the legal framework. The use of country of origin information (COI) reports is particularly
noteworthy in that regard. Given the insignificant number of asylum-seekers in Portugal,
the SEF relies on accounts by other entities that are available online instead of producing
its own COI reports (Ferreira, 2015: 11). Ferreira reviews a number of LGBTI cases and observes that on several occasions the SEF refers to reports that have no bearing on LGBTI
individuals in order to assess the risk of prosecution for the purpose of granting subsidiary
protection (2015: 11). Only two of the decisions under review referred to LGBTI-specific
information and only in one case the report strengthened the case for granting subsidiary
protection. Such practice is particularly worrying as it is prone to overlook the particular
circumstances of applicants, which might qualify them for refugee status instead.
Under the current EU relocation scheme asylum-seekers will be subject to the particular weaknesses of the respective domestic legal order in the field of asylum. The Council
decisions envision that vulnerable individuals will be selected for relocation, but that the
Member State of relocation will be responsible for assessing their claims and granting
the relevant status. The relocation logic, however, suffers from a two-fold weakness. On
one hand, it is not clear whether there is a real possibility to currently screen vulnerable
applicants in Italy and Greece (Webber, 2015). On the other hand, many Member States have
shown significant and systematic deficiencies in terms of reception conditions as well as judicial and administrative capacities. Carrera and Guild argue that the new relocation system
remains anchored in the premises of the much-criticized Dublin system while attempting
to move away from it (2015: 1). The current mechanism further deems that applicants are
“in clear need of international protection” primarily on the basis of their nationality. Such
an approach creates a presumption of eligibility for subsidiary protection and it is not clear
whether Member States are free to find that the applicant’s claim is unwarranted. As discussed in the case of Portugal, the presumption might further lead authorities to conduct
a light-touch review of individual circumstances at the expense of asylum-seekers eligible
for refugee status.
Reception Conditions for Asylum-Seekers in Portugal
Notwithstanding the substantive and procedural shortcomings of the legal framework on
asylum in Portugal, the country offers asylum-seekers reception conditions of a high standard. The CPR endeavors to provide housing for all applicants for international protection
in its accommodation center in Bobadela near Lisbon12. The material base is generally good,
although the CPR has voiced in the past concern over the limited housing capacity of the
facility (“Refugiados lamentam falta de condições do centro de acolhimento”, 2012). Since
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2012 the CPR also manages a specialized center for the accommodation of unaccompanied
minors located in the Belavista Park in Lisbon13. The 2014 amendment to the Asylum Act has
introduced, in addition, the concept of “claimant with special accommodation needs” within
Article 2(1)(ag), which covers people who have suffered, inter alia, torture, rape, sexual or
domestic violence (“Nova Lei de Asilo em Análise”). The reception conditions thus evidence
a nuanced approach towards the accommodation needs of applicants with varying degrees
of vulnerability.
Asylum-seekers in Portugal enjoy the same rights as any other foreign nationals legally
residing in Portugal. Once the SEF deems a request for international protection admissible,
the applicant is issued a provisional residence permit under Article 27 of the Asylum Act and
gains access to an impressive set of socio-economic rights including public services, health
care, education as well as the right to work. Ferreira explains that such generous treatment
is due to the principle of equality between Portuguese citizens and foreigners pursuant to
Article 15(1) of the Portuguese Constitution. Under the provision foreigners and stateless
persons who are legally resident in Portugal enjoy the same rights and are subject to the
same duties as Portuguese citizens (2015: 18). Such practice undoubtedly underpins the
Portuguese success regarding the integration of migrants and explains the drive towards
regularization as opposed to crafting an autonomous regime for foreigners who lack a full-fledged right to reside on the territory of the Member State.
By virtue of the equal-treatment regime, asylum-seekers in Portugal often enjoy a wider
range of rights than applicants in other Member States, but perhaps at the expense of more
specialized services. Ferreira observes that equalization is a positive, but nonetheless initial approach to the treatment of asylum-seekers as their needs might necessitate tailored
assistance (2015: 18). The urgency to differentiate is particularly acute in the fields of health
care, education and social integration. Portugal has taken important steps to diversify health
care through the appointment of cultural mediators of migrant origin in health care centers
and the hiring of migrant medical doctors (Portugal et al., 2007). Such practices attempt to
break away from what De Freitas has termed the “assimilationist model by default”, namely
the non-deliberate lack of policy in the field of migrant health within a framework adapted to
the needs of a relatively homogenous population (2006). Similar diversity-driven initiatives
have also been undertaken in the field of migrant education (Battaglini, 2012). The specific
experiences of asylum-seekers, however, are likely to require a close engagement with
issues related to conflict, violence and displacement in addition to inter-cultural sensitivity.
These new realities would, in turn, pressure the public and non-governmental sectors to
once again fine-tune the provision of basic services.
Relocation and the 2015 Strategic Plan for Migration
The Portuguese Strategic Plan for Migrations 2015-2020 was approved by a resolution of
the Council of Ministers No. 12-B/2015 and entered into force on March 23, 2015. The Plan
consists of 106 measures divided along 5 political priority axes and seeks to advance an
integrated approach to migration, while reinforcing the links between the different institutional actors in key areas, such as attraction, admission, residence, integration, and return.
Relocation most naturally falls within Axis III, which deals with policies coordinating mi-
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gration flows. While the objectives of this axis are directed primarily to the promotion of
Portugal as a migratory destination, it further contains provisions on border management
and return. Measure 75, in turn, stipulates that until the end of 2015 the country will have
a contingency plan, which will make available means and humanitarian responses in the
event of “massive influx of immigrants”.
The relocation commitments that Portugal has made under the two Council Decisions align
closely with the public policy objectives behind Measure 75. Even though Portugal has not
yet notified the European Commission of its reception capacity, the Prime Minister has pledged that the country is practically ready to receive 4 500 refugees (Sanches, 2015). To that
end civic initiatives and public-private partnerships are further seeking to bridge the gap in
the provision of services to applicants for international protection. The Platform for the Support of Refugees (PAR) has emerged as a particularly active and comprehensive network
of civil society organizations for the support of asylum-seekers in the current migration
crisis. PAR has already secured housing for about 85 families or 420 asylum-seekers and
the staff of the receiving institutions are scheduled to undergo training in inter-religious
dialogue, mental health and trauma (Sanches, 2015). The present public-private cooperation ultimately draws on and fulfills the objectives of Axis IV through which the policy maker
aims to bolster the existing network of partnerships with public and private entities in order
to increase the cross-intervention capacity in the implementation of migration services.
Conclusion
The EU, it is suggested, cannot effectively manage current migratory pressures without an
adequate relocation mechanism. The principles of solidarity and burden-sharing in the field
of asylum ground such measures in the EU Treaties despite the political sensitivity of the
issue. As the Dublin system is strained to its limits, the Council decisions on the relocation
of applicants for international protection from frontline Member States offer a much needed, yet modest step in the right direction. In a certain sense, however, the Dublin logic is
perpetuated as asylum-seekers become vulnerable to the shortcomings within the asylum
system in the country of relocation, rather than the country of registration. Any meaningful
effort to strengthen the Common European Asylum System should, therefore, focus equally
on enhancing the reception capacities of Member States.
Portugal has committed to welcoming a share of the relocated asylum-seekers that exceeds the number of applications, which the country receives spontaneously. These altered
realities will undoubtedly put Portugal’s socio-legal framework in the field of asylum to the
test, but also help it address the remaining shortcomings. The Strategic Plan for Migrations and integration approaches at large must, in particular, designates asylum-seekers
as direct and distinct beneficiaries of tailored government policy. In that regard greater
sensitivity to different types and degrees of vulnerability should be developed within the
legal and administrative frameworks for granting international protection and the provision
of public services to applicants and status-holders. Legislating for the increased ability of
rights groups and advocates to intervene on behalf of asylum-seekers at the various stages
of the process, for example, could ensure that both the reception conditions and the judicial proceedings take into account the particular circumstances of the applicant. Such an

Migrações_#13_Dezembro 2016

119

approach could, ultimately, provide a strong incentive for the development of the requisite
expertise as well as secure venues for its effective dissemination through the different
levels of the system.
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