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NEWSLETTER
Observatório das Migrações
Introdução # 31
O Observatório das Migrações (OM) assinala o Dia Europeu das Línguas, 26 de setembro, dedicando esta
newsletter ao tema da imigração e línguas.
A comemoração desta data resulta de uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa (COE)
(Recomendação 1539 (2001)) e da Comissão Europeia. O Dia Europeu das Línguas foi celebrado pela
primeira vez em 2001, Ano Europeu das Línguas. Os objetivos deste dia são consciencializar o público em
geral para a importância do plurilinguismo, preservar e valorizar a diversidade linguística e cultural
existente na Europa, e fomentar a aquisição de segundas e terceiras línguas, de modo a aumentar a
participação cívica e democrática na Europa. Também a UNESCO enfatiza a importância da diversidade
linguística e do plurilinguismo, considerando-os partes integrais dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030, sobretudo no que atende às sexta e sétima metas elencadas no contexto do
Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e
equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Nesta newsletter do OM apresenta-se uma breve síntese de como as ciências sociais têm assumido a
concetualização do tema da imigração e línguas e as questões-chave no seu estudo, destacando-se
algumas referências bibliográficas internacionais e nacionais neste domínio. No que respeita ao caso
português, é apresentado ainda um breve enquadramento legal e institucional quanto às medidas de
integração desenvolvidas nesta área em Portugal e elencam-se alguns trabalhos promovidos em Portugal,
nomeadamente publicados por este Observatório das Migrações acerca do tema.
Continue a partilhar connosco as suas novidades académicas através do email om@acm.gov.pt e
acompanhe-nos
no
sitio
www.om.acm.gov.pt
e
na
página
do
Facebook
https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes
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1. Questões conceptuais na problemática da imigração e línguas
A aprendizagem da língua das sociedades de acolhimento pelos imigrantes tem sido identificada como uma
dimensão importante de integração (e.g., Ançã e Ferreira, 2007; Batoréo, H. J., 2008; Beacco e Byram,
2007; Cabete, 2010; Matos, 2016). É de notar, no entanto, o caráter bidirecional da integração, afirmado na
própria definição adotada pela UE: “A integração é um processo dinâmico e bidirecional de adaptação
mútua de todos os imigrantes e residentes nos Estados-Membros” (14615/04 (Presse 321)). Neste
contexto, tal significa que há que ter em conta não apenas a aquisição da língua de acolhimento por parte
dos imigrantes e seus descendentes, mas também movimentos de sentido inverso. Ou seja, é também
interessante a aquisição de línguas de imigrantes por parte de membros das sociedades de acolhimento,
nomeadamente na medida em que esta aquisição leve ao desenvolvimento de boas práticas de integração
(c.f., Grupo de Alto Nível sobre o Multilinguismo, 2007, p. 11). Simultaneamente, no que respeita à
aquisição da língua de acolhimento em contexto escolar é importante que se vá ao encontro dos imigrantes
por outras vias, como a publicação de informação na sua língua de origem, o recurso a intérpretes, e o
recurso a mediação intercultural (De Coster, 2009, p. 7).
Na literatura sobre imigração e línguas é comum serem distinguidos vários tipos de língua. Antes de mais, a
língua materna, que é a primeira que uma dada criança aprende e que em princípio permanecerá para si
uma referência identitária. É também comum ser referida a língua de acolhimento, que será a língua da
sociedade destino de um processo migratório. Vários trabalhos mencionam ainda a língua de herança, que
diz respeito a uma diáspora e representa um passado, recente ou ancestral, que é visto como uma riqueza
a preservar e respeitar (Grosso, 2010, p. 74; Griani, 2017, pp. 30-31, 38).
A presença – real ou idealizada – de apenas uma língua implica que se fale em monolinguismo. A
coexistência de línguas implica que se fale em, pelo menos, bilinguismo e, possivelmente, de
multilinguismo ou plurilinguismo. Num contexto de imigração, o bilinguismo poderá ser subtrativo ou
aditivo, conforme a aquisição da variedade linguística utilizada no país de acolhimento conduza ou não à
perda da língua mãe (Beacco e Byram, 2007, p. 59). Em termos do pensamento sobre integração, o
monolinguismo e o bilinguismo subtrativo estarão associados a modelos ou práticas que enfatizam a
assimilação das populações imigrantes. É de notar que na literatura sobre imigração e línguas não são
salientes as categorias que na tipologia de preferências de aculturação da sociedade de acolhimento
(Bourhis et al., 1997) corresponderiam a segregação (monolinguismo na língua mãe) e a exclusão
(silenciamento). As alternativas nas quais os trabalhos tendem a incidir são sobretudo a integração
(bilinguismo) e a assimilação (monolinguismo na língua de acolhimento).
É também de referir que é possível distinguir entre plurilinguismo e multilinguismo, embora nem todos os
autores o façam. Assim, o termo plurilinguismo referir-se-ia à competência individual de utilização de mais
de uma língua, enquanto o termo multilinguismo seria utilizado para significar que em determinados
territórios se encontram presentes várias línguas (e.g., Beacco e Byram, 2007, p. 10; Gonçalves, 2011, p.
26). Outros autores não fazem esta distinção e falam apenas em multilinguismo (e.g., Grupo de Alto Nível
sobre o Multilinguismo, 2007, p. 6).
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Apesar da sua relevância, a diversidade linguística em contexto de imigração era até recentemente um
campo pouco estudado. Contudo, ao longo das últimas décadas têm ocorrido desenvolvimentos no sentido
de um maior conhecimento e reconhecimento desta diversidade, incluindo, em determinados países, a
colocação de perguntas acerca das línguas faladas em inquéritos e recenseamentos da população
(Casanova, 2008, pp. 8-9). Um relatório do Conselho da Europa que examinou a situação em 37 países
concluiu que 19 haviam incluído uma ou mais questões sobre língua nos seus recenseamentos da
população e 9 haviam colocado tais questões em inquéritos nacionais (Ó Riagáin, 2002, p. 9). Ainda assim, a
generalidade das estatísticas não inclui as línguas faladas e a melhor aproximação possível a esse tema é
frequentemente por via da nacionalidade. Mas o significado desta difere muito entre países, sendo comum
encontrar pessoas com a nacionalidade de um país que não falam a(s) respetiva(s) línguas, ou pessoas que
falando essa(s) língua(s) não detêm a nacionalidade. Observa-se ainda a possibilidade de se identificarem
crianças bilingues, descendentes de casais mistos ou biculturais, de diferentes países e com diversas línguas
maternas. Acresce que os falantes de outra(s) língua(s) que não as nacionais de algum país são
frequentemente ignorados pelas estatísticas. Por conseguinte, ainda que os dados possam ser indicativos
de padrões e tendências observáveis entre os imigrantes, esconderão, todavia, o que se passa ao nível do
uso de línguas regionais e minoritárias (Ó Riagáin, 2002, pp. 21-22).
Em termos de paradigmas teóricos, a questão do bilinguismo pode ser melhor compreendida recapitulando
a sua relação com a pesquisa sobre desenvolvimento cognitivo. Até à década de 1960 o consenso
estabelecido era de que o bilinguismo e o desenvolvimento cognitivo estariam negativamente associados.
Porém, as pesquisas nas quais se baseava este consenso eram deficientes na medida em que não tinham
em conta nem os efeitos do estatuto socioeconómico, nem o nível de fluência na segunda língua. De 1962
(c.f. Peal e Lambert, 1962) em diante, um conjunto de pesquisas com alicerces metodológicos mais sólidos
tem vindo a produzir consistentemente o resultado oposto: as pessoas bilingues têm maior flexibilidade
mental, bem como melhor performance académica e resultados mais favoráveis em testes de inteligência
do que pessoas monolingues com características socioeconómicas equivalentes (Portes e Hao, 1998, p.
270-271). Constata-se inclusive que o desenvolvimento da língua materna favorece a aprendizagem da
língua de acolhimento, pelo que “quanto mais a escola valorizar, apoiar e desenvolver as línguas e as
culturas dos grupos minoritários, particularmente daqueles que se encontram mais marginalizados
socialmente, melhor será a sua integração escolar e mais fácil se tornará a aprendizagem da Língua
Portuguesa” (Matos, 2016, p. 27).
Em Portugal decorreu um projeto com uma metodologia de tipo experimental, baseado no estudo
comparativo e longitudinal das diferenças entre uma turma experimental bilingue e uma turma de controlo
monolingue, tendo sido demonstrada a existência de diferenças significativas a favor da turma bilingue
(Mateus, 2011, pp. 20-21; Mateus, Pereira e Solla, 2012). Contudo, esta mudança para um paradigma
favorável ao bilinguismo não acontece de forma automática, universal ou sincrónica, pelo que mesmo no
princípio do atual milénio era ainda possível encontrar em Portugal pais e educadores que assumiam que
“só rejeitando a língua materna [as crianças] poderão aprender convenientemente a língua do
acolhimento” (Marques, 2006 cit. in Batoréo, H. J., 2008, p. 2).
Porém, a tendência geral é claramente para o reconhecimento da importância das línguas maternas o que
tem induzido a uma evolução na definição de políticas neste domínio. Atualmente a maioria dos países
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europeus apoia a aprendizagem por parte dos alunos imigrantes das respetivas línguas maternas (De
Coster, 2009, p. 17). Na maioria dos casos esta oferta é organizada e financiada pelo sistema educativo do
país de acolhimento, mas há outras soluções, tais como as que resultam de acordos bilaterais com os países
de origem, ou mesmo de financiamento pelas missões diplomáticas desses países (De Coster, 2009, p. 20).
Outra razão da ênfase na língua materna (ou de origem) dos imigrantes é o facto de esta facilitar o eventual
“retorno” aos países de origem das suas famílias (e.g., Casanova, 2008, p. 16; Matos, 2016, p. 27), como
resulta aliás explícito do texto da Diretiva do Conselho, de 25 de Julho de 1977, relativa à escolarização dos
filhos dos trabalhadores migrantes (77/486/CEE). Esta Diretiva é, aliás, apenas um ponto saliente num
contínuo de reflexão e produção normativa das instituições europeias sobre o assunto que se prolonga até
aos nossos dias, operando consistentemente com base numa ideologia pluralista que incentiva o
multilinguismo e o plurilinguismo (Gonçalves, 2011, p. 26) e levando à introdução de políticas concretas de
língua inclusivas e que procuram promover a aprendizagem de todas as línguas, inclusive as regionais ou
minoritárias, migrantes e as principais línguas do mundo (Grupo de Alto Nível sobre o Multilinguismo, 2007,
p. 5). Atendam-se ainda a outros exemplos de orientações europeias neste domínio: a Resolução do
Parlamento Europeu sobre a integração dos imigrantes na Europa, através de escolas e de um ensino
multilingues (2004/2267(INI)); o guia para o desenvolvimento de políticas da língua na Europa produzido
sob o patrocínio do Conselho da Europa, cujo objetivo declarado é o desenvolvimento de uma abordagem
comum à política da língua (Beacco e Byram, 2007); ou ainda a Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões Multilinguismo:
uma mais-valia para a Europa e um compromisso comum (COM(2008) 566 final), que pretende “sensibilizar
a opinião pública para o valor e as oportunidades oferecidas pela diversidade linguística na UE e incentivar
a eliminação das barreiras ao diálogo intercultural”.
Em Portugal, a mudança de paradigma tem sido impulsionada, por um lado, pela mudança demográfica na
composição da população escolar que tornou irrealistas abordagens assentes no pressuposto de
monolinguismo e, por outro, pela transposição de diretrizes de organismos internacionais (Pereira, 2005;
Batoréo, H. J., 2008, p. 2; Mateus, 2011). O documento orientador do Português Língua Não Materna
(PLNM) no Currículo Nacional deixa bastante clara a linha oficial no que respeita a imigração e línguas,
prevendo a apresentação, pelas escolas, de programas de aprendizagem da língua materna e da cultura de
origem dos alunos oriundos de outros países e declarando que: No quadro de uma política de integração
que rejeita a assimilação, a condição de alunos falantes de outra língua ou de outra variante do português
não deverá ser encarada, a nível curricular e de práticas escolares, como um problema de difícil resolução,
mas criar expectativas positivas, tendo presente que é necessário que a escola seja um espaço facilitador de
aprendizagens interculturais activas e democráticas (Perdigão, 2005, pp. 5-6).
Com este reconhecimento científico e político da utilidade da diversidade linguística, poder-se-ia pensar
que o seu futuro estaria assegurado. No entanto, a literatura sustenta que a diversidade linguística se
encontra ameaçada, quando devia ser preservada, tanto por o monolinguismo beneficiar de uma certa
inércia ideológica que muitas vezes dita que a diversidade linguística seja meramente tolerada e não
realmente promovida (Beacco e Byram, 2007, p. 25); como porque em alguns países se observa a um
retrocesso, no sentido de serem abandonadas medidas ativas de promoção das línguas de origem (e.g., De
Coster, 2009, pp. 18-19). Mas é preciso ter em conta que em contexto de acolhimento de imigrantes não
são apenas as sociedades de acolhimento a provocar diretamente a supressão das línguas maternas. Alguns
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imigrantes ou descendentes de imigrantes suprimem as suas próprias línguas maternas por opção,
procurando assim evitar a discriminação que antecipam virem a sofrer em função do seu uso, chegando
mesmo a recusar transmiti-las à próxima geração por terem a perceção que essa opção as poupará de
terem experiências de desvantagem social na sociedade (e.g., Portes e Hao, 1998, p. 269; Casanova, 2008,
p. 9, 12, 14). Ora, este desaparecer da língua de origem é, contudo, um custo tanto para a sociedade como
para os indivíduos. O problema em matéria de imigração e línguas não seria assim o de uma potencial
fragmentação da paisagem linguística (como se teme em alguns contextos), mas sim o do desperdício de
recursos inerente ao abandono do bilinguismo (Portes e Hao, 1998, p. 270). Nesse sentido, dada a sua
importância, antes de mais económica e cultural, alguns autores referem que seria interessante preparar a
opinião pública para a adoção de medidas que evitem a perda das línguas trazidas para a Europa pelos
imigrantes (e.g., Beacco e Byram, 2007, p. 49).
Alguns estudos têm mostrado que a língua de origem dos primeiros imigrantes tende a desaparecer no
espaço de uma a três gerações, dependendo de vários fatores conjunturais (e.g., Portes e Hao, 1998, p.
269; Casanova, 2008, pp. 9-10). Por exemplo, num estudo relativo a estudantes imigrantes de segunda
geração no sul da Califórnia e no sul da Flórida observou-se que, na maioria dos grupos definidos em
função das nacionalidades de origem, o conhecimento do inglês e preferência por essa língua eram quase
universais, sendo que apenas uma minoria era fluente nas línguas dos seus pais (Portes e Hao, 1998, p.
269).
Outros fatores podem ainda favorecer ou condicionar o plurilinguismo. O envolvimento ativo dos pais
pode, em particular, ser fundamental na transmissão de uma língua de herança (Iachimovschi, 2016). A
nível escolar, este envolvimento pode estar condicionado à partida pela fraqueza das competências
linguísticas recíprocas entre pais/encarregados de educação e professores/escola (Zhao, 2017). Nesse
sentido, há estudos que referem a existência de três tipos de medidas que promovem a comunicação entre
as escolas e as famílias imigrantes: publicação de informação na língua de origem, recurso a intérpretes, e
mediação intercultural (De Coster, 2009, p. 7).
O bilinguismo varia significativamente, segundo as características das famílias, entre grupos definidos pelas
nacionalidades de origem, e em função do contexto escolar que enquadra os processos de aculturação. O
melhor resultado de retenção do bilinguismo diz respeito a crianças com pais de estatuto socioeconómico
alto que permanecem casados e falam a língua de origem em casa. Por sua vez, estudantes “latinos”
tendem a reter o uso do castelhano, enquanto estudantes asiáticos tendem para o monolinguismo inglês.
Por fim, a concentração de “coétnicos” opera de forma diferenciada, nestes dois grupos, sendo a
aceleração da aculturação assimilacionista dos estudantes asiáticos observada em contextos em que se
encontram mais concentrados atribuída pelos autores ao facto de as diversas nacionalidades não falarem
uma língua comum, ao contrário do que acontece com os “latinos” (Portes e Hao, 1998, pp. 270, 280, 287).
Por sua vez, o guia para o desenvolvimento de políticas da língua elaborado sob o patrocínio do Conselho
da Europa chama a nossa atenção para a interseção das questões de género com o tema da imigração e
línguas, referindo em concreto que a exposição das mulheres imigrantes que não trabalham fora de casa à
língua de acolhimento poderá ser fraco (Beacco e Byram, 2007, p. 22).
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A literatura sugere, pois, que na escala temporal relativa às sociedades a diversidade linguística tende a
crescer. Tal ocorre muito em função da imigração protagonizada por falantes de outras línguas que não as
dos países de acolhimento. Paradoxalmente, a literatura sugere também que à escala temporal relativa à
sucessão de gerações das famílias dos imigrantes e seus descendentes a mesma diversidade tende a
desaparecer. Ao nível dos indivíduos funcionarão processos de bilinguismo que poderá ser aditivo ou
subtrativo, dependendo também de fatores específicos às respetivas famílias, tais como o estatuto
socioeconómico ou a convivência com progenitores que permanecem casados. Numa reflexão sobre o
tema da imigração e língua há pois que ter não apenas em atenção a relação entre estes dois termos, mas
também a sua interação com o escalão etário ou a fase do ciclo de vida, uma vez que as implicações não
deixarão de ser diferentes para crianças e pessoas adultas, para estudantes e não estudantes, e para
pessoas ativas e inativas. A Comissão Europeia reconhece, porém, que os alunos do regime geral têm sido
os principais beneficiários das iniciativas que visam promover o multilinguismo e que a nova vaga de tais
medidas tem de apostar na aprendizagem ao longo da vida (COM(2008) 566 final).
É ainda de referir a importância do uso dos meios de comunicação de massas do país de acolhimento na
aquisição da língua de acolhimento (Branco, 2018), sendo que o futuro passará também pela mobilização
de novas tecnologias na aferição da aprendizagem de línguas segundas (Figueiredo, 2013).
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2. Enquadramento institucional e normativo da imigração e línguas
Perspetiva Internacional
Embora a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948) apenas se refira à língua no seu artigo
2.º para afirmar que esta não pode constituir fundamento de distinção na aplicação dos direitos humanos
fundamentais, noutros documentos internacionais verificam-se disposições mais específicas quanto ao
ensino da língua dos países de acolhimento e das línguas maternas.
Em termos do seu posicionamento face às questões da língua, a União Europeia é marcadamente pluralista
e favorece o multilinguismo. O papel da língua nas relações entre povos tem um claro predecessor, fora
ainda do âmbito da migração, na Convenção Cultural Europeia firmada no seio do Conselho da Europa em
1954 (CETS 018). Esta, visando uma união mais estreita e a compreensão mútua, defende uma
aprendizagem recíproca de línguas, história e civilização entre os povos das partes signatárias. Por sua vez,
a Diretiva do então Conselho das Comunidades Europeias, de 25 de Julho de 1977, relativa à escolarização
dos filhos dos trabalhadores migrantes (77/486/CEE), prevê que os Estados-membros garantam, na
escolaridade obrigatória, medidas adequadas tendo em vista a promoção do ensino da língua e cultura
materna aos menores a cargo de migrantes intracomunitários.
Relativamente à recomendação do comité de ministros do Conselho da Europa aos Estados-membros sobre
línguas modernas emitida em 1982 (R(82)18), poder-se-á destacar desde logo o facto de deixar claro o
espírito de reciprocidade que anima esta produção documental, nomeadamente ao estipular que a
aprendizagem de línguas deve capacitar as pessoas não apenas tratar dos seus assuntos quotidianos
quando estiverem noutro país, mas também capacitá-las a ajudar estrangeiros que estejam no país da
pessoa em questão a tratar dos assuntos quotidianos deles. De igual modo, no que respeita explicitamente
aos migrantes e suas famílias, o texto insta os Estados-membros a promover infraestruturas, professores e
cooperação internacional que levem ao desenvolvimento das suas competências nas línguas materna e de
acolhimento.
Volvida década e meia, em 1998, o comité de ministros do Conselho da Europa emitiu nova recomendação
sobre línguas modernas aos Estados-membros (R(98)6). Do conteúdo desta poder-se-á destacar o incentivo
a que os Estados-membros persigam políticas de educação que desenvolvam o respeito dos aprendentes
por outras formas de vida, e promovam a disseminação do plurilinguismo.
Em 2001 é publicada pela assembleia parlamentar do Conselho da Europa a Recomendação 1539 (2001),
que, além de estabelecer a efeméride que serve de pretexto a esta newsletter, esclarece que não são
apenas as línguas europeias que devem ser celebradas, mas as do mundo inteiro, incluindo todas as línguas
e culturas presentes no continente europeu.
Por sua vez, a Resolução do Parlamento Europeu sobre a integração dos imigrantes na Europa, através de
escolas e de um ensino multilingues (2004/2267(INI)) afirma o direito das crianças filhas de imigrantes,
independentemente do estatuto legal das suas famílias, à aprendizagem das línguas maternas e de
acolhimento.
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Em 2005 a Agenda Comum para a Integração (COM(2005) 389 final) veio estabelecer o enquadramento
para a integração de nacionais de países terceiros na União Europeia, sugerindo formas de operacionalizar
o disposto nos Princípios Básicos Comuns (14615/04 (Presse 321)). O quarto destes princípios estipula,
adotando e reforçando os termos estipulados nos pontos 11 e 12 do artigo 19.º da Carta Social Europeia
revista de 1996 (CETS 163), que: O conhecimento básico da língua, da história e das instituições da
sociedade de acolhimento é indispensável para a integração; proporcionar aos imigrantes a possibilidade de
adquirir esse conhecimento básico é essencial para lograr uma integração bem-sucedida (COM(2005) 389
final).
Esta orientação para os Estados-membros era complementada ainda pela recomendação de que deve ser
posta a tónica na aquisição da língua e da cultura da sociedade de acolhimento, respeitando-se
simultaneamente a língua e cultura dos próprios imigrantes e dos seus descendentes, enquanto elemento
importante da política de integração (14615/04 (Presse 321)).
A aprendizagem da língua é assumida no contexto europeu como importante não apenas no país de
acolhimento, como também nos países de origem dos imigrantes, como forma de preparar a integração no
país de destino. Conforme é realçado na Agenda Comum para a Integração será também necessário:
Reforçar a vertente de integração nos procedimentos de admissão, por exemplo através de ações que
antecedam a partida, como a distribuição de pacotes informativos e cursos de língua e de educação cívica
no país de origem (COM(2005) 389 final).
É também de referir que na primeira Comissão Barroso existiu uma pasta do multilinguismo, autonomizada
da pasta da educação e cultura, tendo estado a cargo do comissário Leonard Orban. O principal foco desta
pasta foi a promoção das línguas como meios de fomentar a mobilidade dos trabalhadores e a
competitividade das empresas.
O Comité de Ministros dos Estados-membros do Conselho da Europa adotou, em fevereiro de 2008, uma
recomendação sobre a promoção da integração de crianças migrantes que reconhece a desvantagem
competitiva inerente a não ter por língua mãe a língua de instrução do país de acolhimento, propondo
neste âmbito uma série de medidas, desde logo ao nível pré-escolar, para obviar a esse facto
(CM/Rec(2008)4). Esta preocupação recebeu continuidade na versão revista da Agenda Europeia para a
Integração dos Nacionais de Países Terceiros de 2011 (COM(2011) 455 final), em que se refere que as aulas
de línguas para os pais, em articulação com a orientação escolar, aconselhamento e acompanhamento
escolar dos filhos, são exemplos de ações úteis.
Um estudo comparado de 2014, acerca de medidas e programas desenvolvidas por Estados-membros para
uma melhor integração de nacionais de países terceiros (Pascouau, 2014), torna evidente como a União
Europeia integra diferentes abordagens nesta vertente. Se alguns países têm assumido o conhecimento da
língua (tal como outras condições) como um dos requisitos obrigatórios de integração pré-partida ou à
entrada no país (e.g. Holanda, França, Alemanha, Reino Unido e Áustria), também há outros Estadosmembros, que numa posição intermédia, têm definido programas com esquemas informativos nos países
de origem dos imigrantes, integrando também guias de introdução à língua do país de acolhimento (caso
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da Áustria, Bélgica Flamenga, República Checa, Dinamarca, Grécia, Noruega e Suécia). Verifica-se ainda
outra distribuição de países da União Europeia quanto à oferta de programas de aprendizagem da língua já
no país de acolhimento como requisito obrigatório (e.g. Bélgica, Bulgária e Dinamarca) ou voluntário (e.g.
Espanha, Finlândia, Grécia, Itália, Portugal, República Checa e Suécia) para os imigrantes residentes. Assim,
resulta deste estudo a identificação de duas dicotomias de países a partir de quatro situações possíveis: (1)
medidas pré-partida de aprendizagem da língua de acolhimento como requisito obrigatório à migração; (2)
cursos de língua à chegada como requisito obrigatório à integração; (3) cursos voluntários de língua de
acolhimento à chegada; e (4) países que não impõem nem facultam cursos de língua de acolhimento -,
evidenciando a diversidade europeia e a situação de Portugal por comparação aos demais Estadosmembros.
Portugal não está claramente entre os Estados-membros que desenvolve programas de ensino da língua
como um requisito à entrada e à integração dos imigrantes no país. Surge antes no grupo de países da
União Europeia em que a aprendizagem da língua é uma disposição de integração no país de acolhimento e
de caracter voluntário para os imigrantes (Oliveira e Gomes, 2017: 108-111), sem prejuízo do domínio da
língua portuguesa ser um requisito para momentos de transição do estatuto legal do migrante,
nomeadamente para a autorização de residência permanente e o estatuto de longa duração, e para o
acesso à nacionalidade portuguesa (c.f. Cabete, 2010, pp. 48-52).
Mais recentemente (em 2016), o Plano de Ação sobre a Integração de Nacionais de Países Terceiros
(COM(2016) 377 final) definido ao nível europeu, refere que ainda a existência de medidas de formação
linguística que antecedam a partida dos imigrantes pode acelerar a sua integração no seu futuro ambiente
de acolhimento, tendo a Comissão se comprometido a apoiar os Estados-membros no lançamento de ações
deste tipo. O mesmo documento refere que a aprendizagem da língua é considerada crucial e, uma vez no
país de destino, a formação relativa a este aspeto deve ser iniciada o mais cedo possível. Em termos
concretos, a Comissão compromete-se a 1) providenciar avaliação e aprendizagem online através do apoio
linguístico Erasmus+ e 2) apoiar eventos de aprendizagem entre pares relativos à avaliação linguística. Por
outro lado, a Comissão encoraja os Estados-membros que acolham trabalhadores imigrantes a fornecerem
formação linguística e apoia os países nesta oferta.
O conjunto da produção normativa internacional sobre este tema é bastante mais vasto, tendo sido só
facultados aqui alguns destaques que podem ser aprofundados, em particular no que diz respeito ao
contexto europeu, em Gonçalves (2011).
Abordagem Nacional
Os programas que Portugal promove para a aprendizagem da língua portuguesa como forma de integração
são voluntários e disponibilizados em território português – o Português como Língua Não Materna (PLNM)
e o Português para Todos (PPT). Complementarmente promove (também com carácter opcional) a
aprendizagem da língua portuguesa enquanto aproximação à diáspora portuguesa no mundo, ou como
forma de cooperação para o desenvolvimento e de promoção do interesse de Portugal no Mundo.
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Embora antes de 2001 o ensino do português para estrangeiros propriamente dito fosse sobretudo
assumido pelo terceiro setor, o Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural
(EntreCulturas), havia sido criado em 1991 com atribuições no âmbito do estudo da diversidade linguística
no sistema educativo português (alínea j) do número 5 do Despacho Normativo 63/91, de 13 de março).
As primeiras referências oficiais ao Português como língua não materna e língua de acolhimento surgem
em 2001, ano em que Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, estipula no seu artigo 8.º que: As escolas
devem proporcionar atividades curriculares específicas para a aprendizagem da língua portuguesa como
segunda língua aos alunos cuja língua materna não seja o português. Neste âmbito, o Ministério da
Educação desenvolveu em 2001 na região de Lisboa os primeiros projetos-piloto de ensino do PLNM, tendo
posteriormente regulamentado a disciplina através do Despacho Normativo n.º 7/2006, de 6 de fevereiro
(Ensino Básico) e do Despacho Normativo n.º 30/2007, de 10 de agosto (Ensino Secundário). Desse modo
foram estabelecidos os princípios de atuação e as normas orientadoras da sua implementação,
acompanhamento e avaliação, com o intuito de promover uma resposta às dificuldades sentidas pelos
alunos, nomeadamente os recém-chegados ao sistema educativo nacional. Este enquadramento viria ainda
a ser reforçado pelo Despacho Normativo n.º 12/2011, de 22 de agosto, que definiu que os alunos para
quem o português não é língua materna devem frequentar o PLNM, equivalendo a carga horária da
disciplina à disciplina de Português. O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, assume ainda a integração
da disciplina PLNM quer no currículo básico quer no currículo do secundário. Deste modo, no ensino básico
esta disciplina passa a partir de 2012 a constituir-se como disciplina do curriculum, tal como já sucedia no
ensino secundário, deixando de funcionar apenas no âmbito do apoio ao estudo ou apoio educativo.
Em 2005, o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 de dezembro, focado no funcionamento do
processo de reconhecimento de habilitações estrangeiras dos ensinos básico e secundário português, havia
também consagrado o apoio pedagógico aos alunos que desse modo ingressassem no sistema educativo
português, nomeadamente na aprendizagem da língua portuguesa.
A oferta do ensino do português para adultos estrangeiros surge também em 2001, com a criação do
primeiro programa nacional Portugal Acolhe (assumindo o ensino da língua juntamente com outras
dimensões de formação), da responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Este
programa viria a ser substituído em 2008 pelo programa Português para Todos – PPT (Despacho n.º
18476/2008, de 10 de julho), sob a responsabilidade do que é hoje o Alto Comissariado para as Migrações
(ACM, IP), enquanto organismo intermédio do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), com a
criação de duas naturezas de cursos: (1) cursos de português para falantes de outras línguas e (2) os cursos
de português técnico, ambos para cidadãos imigrantes e os seus descendentes com situação regular em
Portugal e com idade igual ou superior a 15 anos nas escolas da rede pública e idade igual ou superior a 18
anos nos centros de formação do IEFP.
Os cursos de português para falantes de outras línguas enquadrados pelo PPT obedecem às diretrizes
emanadas do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, certificando os níveis A2, de
utilizador elementar, e B2, utilizador independente, correspondendo ambos os níveis a uma carga horária
de 150 horas de formação de acordo com os referenciais de formação. Embora os cursos sejam voluntários,
a certificação do curso do PPT de nível A2 é um dos requisitos para efeitos de acesso à nacionalidade, à
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autorização de residência permanente ou ao estatuto de residência de longa duração (conforme a Portaria
n.º 1262/2009, de 15 de outubro). Estes cursos do PPT operacionalizam-se desde 2008 através da DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares, com as respetivas direções de serviços regionais e escolas da rede
pública, e do IEFP, através dos centros de gestão direta e gestão participada ou centros protocolares.
Por sua vez, os cursos de português técnico procuram disponibilizar aos imigrantes já com algum domínio
do português (nomeadamente com nível de certificação de A2) um aprofundamento de competências e
proficiência de língua portuguesa orientadas para várias atividades económicas (e.g. comércio, hotelaria,
cuidados de beleza, construção civil) com o intuito de facilitar a sua inserção no mercado de trabalho
português. A seleção destas atividades económicas reflete as áreas que mais empregavam mão-de-obra
imigrante em Portugal, sendo o referencial para estes cursos promovido e operacionalizado pelo IEFP
através da sua rede de centros de formação profissional que assegura uma formação de cerca de 25 horas.
Assumindo Portugal que a aprendizagem da língua pelos imigrantes é importante para o seu processo de
integração, os planos de ação para a integração de imigrantes que têm vindo a ser desenvolvidos em
Portugal desde 2007 também têm integrado inúmeras medidas nesta vertente. O primeiro Plano para a
Integração dos Imigrantes (PII) (Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de maio) que
elencou 122 medidas, incluiu medidas de aprendizagem da língua portuguesa como língua não materna,
seja ao nível do mercado de trabalho (medidas 10, 51 e 54), escolar (medidas 31, 33, 44, 52, 55 e 56) ou do
acesso à cidadania (medidas 40 e 109). Este plano também mencionou alguma articulação com a sociedade
civil ao nível da aprendizagem das línguas maternas (medida 53).
O segundo Plano para a Integração dos Imigrantes (2010-2013) (Resolução do Conselho de Ministros n.º
74/2010, de 17 de setembro) reforçou também algumas medidas de intervenção para as áreas da cultura e
da língua. Com um total de 90 medidas, várias das quais orientadas para a aprendizagem do Português
enquanto língua não materna no contexto do mercado de trabalho (medida 7, 10), no contexto escolar
(medida 8), no contexto do acesso à cidadania (medida 9) ou no contexto dos apoios sociais (medida 11,
20). Quanto às línguas maternas, a medida 12 assumiu o incentivo à leitura de obras literárias em várias
línguas no contexto da iniciativa Ler + em vários sotaques.
Mais recentemente, o Plano Estratégico para as Migrações (2015-2020) (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 12-B/2015, de 20 de março) veio dar continuidade a estas intervenções, elencando 106
medidas entre as quais o reforço do ensino da língua portuguesa aos migrantes, crianças e adultos (medida
36) e a consolidação dos programas de aprendizagem do português como língua não materna (medida 37),
a alteração das normas de aquisição do nível de proficiência linguística para dispensa de realização do teste
de nacionalidade (medida 38) e a consolidação do mecanismo de realização da prova de conhecimento da
língua portuguesa para efeitos de aquisição da nacionalidade (medida 39), integrando todas estas várias
ações concretas.
Noutra vertente, como forma de promover a aprendizagem da língua portuguesa enquanto aproximação à
diáspora portuguesa no mundo ou como forma de cooperação para o desenvolvimento, Portugal tem
promovido também uma rede de ensino do português no estrangeiro. Entre as diferentes atribuições do
Camões, I.P. encontra-se a divulgação, promoção e ensino da língua e da cultura portuguesa no
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estrangeiro. No domínio da língua, o Camões I.P. desenvolve três programas: (1) Programa Português no
Mundo; (2) Programa Português Língua de Herança e (3) Programa Educação para Todos, que abrange o
ensino do português como “língua segunda” e o “português como língua estrangeira”. A intervenção deste
instituto na vertente destes programas tem procurado estimular o interesse de Portugal no Mundo,
apostando na divulgação e aprendizagem da língua portuguesa tanto com o objetivo de aproximação às
comunidades portuguesas emigradas, como de promover a política de cooperação para o
desenvolvimento.
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4. O tema da imigração e línguas nas coleções do OM
O Observatório tem vindo, desde a sua génese em 2002, a contribuir para aprofundar o conhecimento da
diversidade linguística em Portugal e da relação entre a aprendizagem do português e a integração dos
imigrantes, através da publicação de alguns estudos e da sistematização e análise de dados estatísticos e
administrativos que aqui se recorda:
Coleção Estudos

Diversidade linguística no sistema educativo português: Necessidades e práticas pedagógicas nos Ensino
Básico e Secundário, de Maria Vieira da Silva e Carolina Gonçalves, Estudo OM 46, abril de 2011: Este
trabalho desenvolvido em escolas públicas da região da Grande Lisboa, mais concretamente no 3º ciclo do
ensino básico e no ensino secundário, articulou-se segundo dois objetivos principais: por um lado, conhecer
e categorizar a diversidade linguística existente no sistema educativo português através do levantamento
das principais dificuldades de aprendizagem sentidas pelos alunos cuja língua materna não é o português.
Por outro, averiguou quais as estratégias e atividades pedagógicas que são promovidas pelos professores,
em sala de aula, no ensino e na aprendizagem da língua do país de acolhimento. Este estudo fundamentouse em questionários aplicados a uma amostra de mais de 800 alunos e 32 professores, identificando-se, ao
nível dos resultados, diferenças significativas na perceção da dificuldade de aquisição de conhecimentos
entre os alunos com ascendência em países de língua oficial portuguesa e os restantes elementos da
amostra. A repercussão do domínio do português noutras disciplinas do currículo é reconhecida pelos
professores mas desvalorizada pelos alunos, levando as autoras a recomendar uma maior articulação entre
todos os docentes no sentido de sublinhar a importância basilar do ensino da língua portuguesa para todo
o contexto escolar. Consulte aqui este estudo.
Coleção Teses

Para falar com as pessoas: Uma análise contextual de apropriações diferenciadas da língua portuguesa
por sujeitos migrantes, de Cristina Sá Valentim, Teses OM 40, dezembro de 2012: Neste estudo, que
resulta de uma tese de Mestrado em Antropologia Social e Cultural desenvolvida na Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é explorada a aprendizagem da língua portuguesa como um
veículo eficaz no processo de integração de imigrantes. A autora recorre a uma abordagem contextual
assente em narrativas de vida de dois sujeitos imigrados, um de origem marroquina e outro de origem
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romena, e mostra como a reaprendizagem de novos capitais culturais como a língua do país de
acolhimento requer um trabalho de negociação perante novas situações interativas habitadas por relações
de poder desiguais. O trabalho integra material recolhido em vários terrenos etnográficos, incluindo as
aulas de Português para estrangeiros do Projeto de Apoio ao Imigrante da Paróquia de São José, na cidade
de Coimbra, e os contextos familiares e laborais dos dois imigrantes, com uma análise das políticas de
integração de imigrantes em Portugal e do papel que o ensino da língua portuguesa a estrangeiros tem
desempenhado nas mesmas. A autora conclui que a aprendizagem da língua portuguesa “implica também
um processo de relocalização de significados, traduzindo não só uma adaptação e reprodução social como
também uma ação reflexiva, estratégica, capacitadora e transformativa dos indivíduos que, enquanto
sujeitos agentes, recriam a sua realidade subjetiva e atuam sobre a realidade envolvente”. Consulte aqui
este estudo.

Discussão sobre o estatuto da língua portuguesa em imigrantes dos PALOP em contexto de
reconhecimento, validação e certificação de competências, de Carmen Godinho, Teses OM 37, dezembro
de 2011: Esta dissertação de Mestrado em Ensino de Português Língua Segunda e Língua Estrangeira
pretende contribuir para a descrição do estatuto da língua portuguesa em processos de reconhecimento de
competências em imigrantes oriundos dos PALOP. A génese deste trabalho prende-se com o
reconhecimento das dificuldades na expressão escrita e oral do português europeu manifestadas por esta
população aquando do alargamento, em 2006, da rede de centros de reconhecimento, validação e
certificação de competências a escolas e centros de formação profissional em todo o país. O estudo
encontra-se estruturado em duas secções, sendo na primeira desenvolvido um enquadramento teórico dos
conceitos de linguagem e comunicação como áreas essenciais de competência num processo de
reconhecimento e o estatuto da língua portuguesa nos imigrantes que atravessam esse processo; e na
segunda apresentado um estudo empírico alicerçado em questionários aplicados a 31 imigrantes dos
PALOP e entrevistas a 4 formadores dos centros de reconhecimento da Área Metropolitana de Lisboa. Na
conclusão, a autora apresenta diversas sugestões de boas práticas que incluem, por exemplo, o
reconhecimento do estatuto de língua não materna como parte integrante das realizações linguísticas
destes candidatos e a implementação de ações de formação especificamente adaptadas às necessidades
destes imigrantes. Consulte aqui este estudo.
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Migrações #14, Artigo “A importância dos media e da língua de acolhimento na integração de imigrantes:
a comunidade portuguesa de Macau”, Inês Branco (2017), pp. 79-103: Este artigo analisa os usos dos
media – étnicos, mainstream e transnacionais – por imigrantes, nomeadamente na comunidade
portuguesa de Macau, durante o processo de integração. Tanto na ligação ao país de origem como na
adaptação à sociedade de acolhimento a língua assume um papel crucial. O artigo tem por base uma tese
de doutoramento e assenta numa base empírica composta por vinte e nove entrevistas em profundidade,
com posterior análise de conteúdo individual e transversal, cingindo-se a autora aqui às principais
conclusões. Consulte aqui este artigo.

Migrações #11, Artigo “Decoding behaviour and phonetic constraints in second language learners: new
insight for the structuralism perspective”, Sandra Figueiredo (2013), pp. 213-230: Neste artigo, a autora
apresenta um instrumento eletrónico para avaliar os comportamentos verbais ao nível da consciência
fonológica e das competências linguísticas específicas de aprendentes de Segunda Língua. Trata-se de uma
bateria de testes que permite mapear e caracterizar diferenças fonológicas entre alunos estrangeiros de
Português como Língua Segunda, tendo assim uma potencial função de diagnóstico no atual contexto
educativo e multicultural. A aplicação deste teste permite a construção de um perfil verbal (oral e escrito)
que pode contribuir para o desenvolvimento de atividades pedagógicas capazes de promover um progresso
escolar bem-sucedido nesta população. Consulte aqui este artigo.
Coleção Portugal Imigrante

Cap. 7.1 “Diversidade Religiosa e Linguística - Expressões Culturais Associadas à Presença Imigrante”, in
Diagnóstico da situação da população imigrante em Portugal: características, problemas e
potencialidades, Jorge Malheiros e Alina Esteves (coord.) (2013), pp. 161-170: Este capítulo realça que os
imigrantes não comunitários utilizam a língua portuguesa no contexto de movimentos culturais
complementares. Por um lado, processos de reprodução e manutenção identitária e, por outro,
mecanismos sincréticos que resultam na mobilização da língua mãe e da língua do país de acolhimento. A
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observação permite sustentar que os grupos de imigrantes culturalmente mais distantes, com idiomas mais
distintos do Português e presença mais recente no país, tendem a utilizar de modo dominante a sua língua
de origem no espaço doméstico. Todavia, os grupos que possuem ligações históricas e culturais com
Portugal, falam idiomas mais próximos do Português e têm presença mais antiga no país, combinam mais o
uso da língua materna e do Português no espaço doméstico. O texto analisa a importância que os cursos de
língua portuguesa têm como forma de colmatar défices específicos possuídos por todos os imigrantes não
lusófonos, desenvolvendo o impacto nestas populações dos programas Portugal Acolhe e Português para
Todos (PPT). Aceda aqui a este artigo.
Coleção Imigração em Números

Cap. 7. “Aprendizagem da Língua Portuguesa”, Monitorizar a integração de Imigrantes em Portugal,
Catarina Reis de Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Relatório Estatístico Decenal, Coleção Imigração em
Números do OM, dezembro de 2014, pp. 153-162: Neste Relatório Estatístico Decenal, as autoras
sistematizam e analisam dados estatísticos e administrativos para o período de 2001 a 2012, integrando um
capítulo específico sobre os resultados de dois programas promovidos pelo Estado português de promoção
e aprendizagem da língua portuguesa por estrangeiros e descendentes de imigrantes. Em primeiro lugar,
são analisados os resultados da disciplina de Português como Língua não Materna (PLNM) que dá resposta
aos desafios inerentes à integração no sistema escolar obrigatório e procura ir ao encontro das
necessidades dos alunos que não têm o português como língua materna. Em segundo lugar, analisam-se os
resultados programa nacional Português para Todos (PPT) que é dirigido à população adulta, procurando
estimular globalmente a aprendizagem do português aos níveis básico e técnico. Entre as conclusões desta
análise destaca-se o crescimento, durante o período em análise, do número de nacionais de países
africanos que procuram a disciplina de PLNM, que é, em termos relativos, apenas suplantado pelo
crescimento dos alunos asiáticos inscritos neste programa. Relativamente à iniciativa PPT, que teve início
em 2008, realça-se, por exemplo, o aumento do seu universo de beneficiários, o que surge, em especial nos
últimos anos, em contraciclo com a tendência de retração observada nos fluxos imigratórios para Portugal.
Aceda aqui ao Relatório Estatístico Decenal.

Cap. 4. “Aprendizagem da Língua Portuguesa”, Indicadores de Integração de Imigrantes, Catarina Reis
Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Relatório Estatístico anual 2016, Coleção Imigração em Números do
OM, outubro de 2016, pp. 77-86: As autoras para além de atualizarem nesta publicação o Relatório
Estatístico Decenal para os anos de referência de 2013 e 2014, com os resultados da disciplina de
Português como Língua não Materna (PLNM) e do programa nacional Português para Todos (PPT), integram
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um novo subcapítulo acerca da divulgação, promoção e ensino da língua portuguesa no mundo como
“língua de herança”, “língua segunda” e “português como língua estrangeira”, da Rede de Ensino do
Português no Estrangeiro promovida pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP. O relatório
evidencia o aumento do universo de beneficiários dos três programas de ensino da língua portuguesa,
promovendo-se a aprendizagem do português em Portugal a cerca de 70 nacionalidades diferentes e no
mundo a oferta chega a 82 países diferentes. Aceda aqui ao Relatório Estatístico Anual.

“Os Imigrantes Querem Aprender a Língua Portuguesa?” in Oliveira e Gomes (2015), Estatísticas de Bolso,
Observatório das Migrações, pp. 36-37: A publicação Estatísticas de Bolso sintetiza os principais dados e
conclusões do Relatório Estatístico Decenal, atualizando os dados para o período de 2001 a 2013,
apresentando-os numa linguagem mais intuitiva, acessível e dirigida ao grande público. Nela se salienta o
aumento da oferta de cursos de língua portuguesa para estrangeiros, bem como o aumento da procura e
do número de beneficiários da disciplina de PLNM e do PPT nos últimos anos. Aceda aqui a edição de
sensibilização estatística do OM.

Posters Estatísticos OM - Aprendizagem da Língua Portuguesa por Estrangeiros, 2017: O poster estatístico
produzido pela equipa do OM relativo à Aprendizagem de Língua Portuguesa por Estrangeiros apresenta de
forma gráfica, acessível e sucinta uma análise dos dados mais relevantes sobre o desempenho da disciplina
de PLNM, do PPT e da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro, com especial incidência no período
2013-2015. Aceda aqui a este e a outros posters de sensibilização estatística do OM.

Posters Estatísticos OM – Imigração e Línguas, 2018: O poster estatístico produzido pela equipa do OM
relativo ao tema imigração e línguas apresenta de forma gráfica, acessível e sucinta uma análise dos dados
mais relevantes sobre a diversidade linguística na Europa. Aceda aqui a este e a outros posters de
sensibilização estatística do OM.
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Continue a acompanhar estas e outras publicações do Observatório disponíveis para consulta e download
gratuito em http://www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om.
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5. Novidades bibliográficas sobre imigração e línguas
Publicações de organizações internacionais
BAÏDAK, N. (coord.): BALCON, M-P.; e MOTIEJUNAITE, A. (2017), Key Data on Teaching Languages at
School in Europe – 2017 Edition. Relatório Eurydice. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias. Há mais de 60 línguas oficiais na Europa. Esta é um continente considerável e
desejavelmente diverso em termos linguísticos, tendo essa diversidade vindo a ser reforçada por afluxos
migratórios recentes. A edição mais recente desta publicação descreve as principais políticas educativas no
que se refere ao ensino e aprendizagem das línguas em 42 sistemas educativos Europeus. De caminho
respondem-se, entre outras, às seguintes questões: Quanto tempo investem os estudantes na
aprendizagem de línguas estrangeiras? Quais são as dez línguas estrangeiras com maior oferta? Os
professores de línguas estrangeiras fazem parte da sua formação no estrangeiro? Quantos estudantes
imigrantes falam a língua de escolarização em casa? E muitas mais. Este relatório pode ser encontrado aqui.
Artigos científicos e capítulos em livros científicos
BRANCO, I. (2018), “Media and the Receiving Country’s Language: The Integration of Nepalese
Immigrants in Portugal”, in KARIM, K. H.; e AL-RAWI, A. (eds.), Diaspora and Media in Europe. Migration,
Identity, and Integration. Londres: Palgrave Macmillan, pp. 147-164. Este capítulo analisa os usos dos
media – étnicos, mainstream e transnacionais – por imigrantes Nepaleses em Portugal para manter os laços
com o país de origem durante o processo de integração. Analisa também como os meios de comunicação
do país de acolhimento são utilizados para aprender a respetiva língua. Os resultados mostram a
importância dos media em fases distintas das vidas dos imigrantes, dependendo do nível de integração na
sociedade de acolhimento. Ao formarem uma nova identidade na qual valores e costumes de culturas
diferentes se juntam, ao adaptarem-se a viver num sítio novo e ao manterem ligações ao passado cultural e
familiar, os imigrantes encontram nos media ferramentas que os ajudam a vencer barreiras chave inerentes
ao processo migratório, em particular a aprendizagem da língua de acolhimento. O livro que este capítulo
integra encontra-se disponível aqui no site da editora.
CHUNG-FAT-YIM, A.; SORGE, G. B.; e BIALYSTOK, E. (2017), “The relationship between bilingualism and
selective attention in young adults: evidence from an ambiguous figures task”, The Quarterly Journal of
Experimental Psychology, 70(3), pp. 366-372. Investigações anteriores mostraram que os bilingues
superam os monolingues numa variedade de tarefas que têm sido descritas como envolvendo a função
executiva (no sentido psicológico de gestão dos processos cognitivos). Mas a natureza do mecanismo
concreto que produz esses efeitos e uma definição clara de função executiva têm vindo a eludir os
investigadores. Em resultado desta incerteza, têm emergido estudos nos quais a esperada diferença de
desempenho entre adultos monolingues e bilingues falha em aparecer. Uma abordagem à clarificação
destes assuntos vem de pesquisas que mostram que as crianças bilingues são mais capazes do que as suas
pares de ver ambas as interpretações de uma figura ambígua. Esta habilidade está mais ligada à atenção
seletiva do que a componentes específicas da atenção seletiva. Este estudo alarga este procedimento aos
adultos, tendo os bilingues participantes, a maioria dos quais eram imigrantes, sido mais eficientes, no
sentido de terem precisado de menos pistas, do que os monolingues a perceber a segunda imagem. O
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artigo, que se encontra aqui, conclui que o resultado tem implicações quanto ao papel da atenção seletiva
nas diferenças de desempenho entre monolingues e bilingues.
MEDVEDEVA, M.; e PORTES, A. (2017), “Immigrant Bilingualism in Spain: An Asset or a Liability?”,
International Migration Review, 51(3), pp. 632-666. Este estudo contribui para o debate que se encontra a
decorrer sobre vantagem bilingue e examina se jovens imigrantes bilingues têm resultados académicos
melhores, similares, ou piores do que um grupo equivalente de monolingues. Usando dados de Espanha,
onde cerca de metade dos imigrantes têm o castelhano por língua mãe, os autores não descobriram
indícios de custos associados ao bilinguismo: os jovens bilingues beneficiaram das suas competências
linguísticas. A sua vantagem, contudo, não se manifestou de forma homogénea em todas as diferentes
medidas de resultados examinadas, mas sim numa trajetória que lhes permite aceder a níveis de
escolarização superiores. O bilinguismo cancelou o potencial efeito negativos das origens étnicas e ampliou
o efeito positivo das ambições parentais. O artigo, que se encontra aqui, discute as implicações destes
resultados para a política e a prática.
THOMAS-SUNESSON, D.; HAKUTA, K.; e BIALYSTOK, E. (2018), “Degree of bilingualism modifies executive
control in Hispanic children in the USA”, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,
21(2), pp. 197-206. Estudos anteriores sobre a função cognitiva de crianças bilingues em idade escolar
evidenciaram melhorias na área do controle executivo (no sentido psicológico de gestão dos processos
cognitivos) face a crianças monolingues da mesma idade. A maioria destes estudos foi feita com crianças de
classe média comparando os seus resultados, como um grupo, com os das crianças monolingues. O
objetivo do presente estudo é determinar se a melhoria cognitiva resultante do bilinguismo é sensível ao
grau de bilinguismo numa amostra de crianças de estatuto socioeconómico baixo. Os resultados
evidenciaram que quanto mais equilibradas eram as competências linguísticas das crianças das duas
línguas, melhores eram os seus desempenhos nas componentes não-verbais da função cognitiva. Estes
resultados apoiam uma perspetiva aditiva sobre o bilinguismo na qual quão maior o equilíbrio entre a
proficiências nas duas línguas, melhor a função cognitiva, independentemente dos antecedentes
socioeconómicos. Este artigo encontra-se aqui.
Livros

GARCÍA, O; JOHNSON, S. I.; e SELTZER, K. (2016), The Translanguaging Classroom: Leveraging Student
Bilingualism for Learning. Philadelphia: Caslon. Esta é uma publicação eminentemente prática que tem por
objetivo mostrar a professores e outros profissionais de educação como utilizar a práticas linguísticas
dinâmicas dos bilingues para assegurar a igualdade de oportunidades nas salas de aula. Trata-se assim de
apoiar os estudantes bilingues na abordagem e entendimento de textos complexos; fornecer aos
estudantes bilingues oportunidades de desenvolver práticas linguísticas para meios académicos; dar espaço
ao bilinguismo e formas de entendimento dos estudantes; e apoiar o desenvolvimento socioemocional dos
estudantes e as suas identidades bilingues. O livro encontra-se disponível aqui no site da editora.
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SHIN, S. J. (2017), Bilingualism in Schools and Society Language, Identity, and Policy, Second Edition.
Nova Iorque e Londres: Routledge. Esta edição revista constitui uma introdução acessível aos aspetos
sociolinguísticos e educacionais que rodeiam o bilinguismo, incluindo o code switching na música popular,
publicidade e espaços online. Também aborda o tema a um nível mais pessoal, incluindo considerações
bem informadas sobre o que significa estudar e viver com múltiplas línguas num mundo globalizado e
conselho práticos sobre a educação de crianças bilingues. Esta nova edição incorpora tratamentos de um
leque mais variado de tópicos, discussões da relevância de conceitos emergentes como superdiversidade
para a compreensão do tema e estatísticas atualizadas. Firmemente alicerçado na análise de investigações
empíricas com crianças e adultos, o texto disponibiliza-se a servir de base a cursos sobre bilinguismo em
curos sobre o ensino de línguas. O livro encontra-se disponível aqui no site da editora.

WEISSKIRCH, R. S. (ed.). (2017), Language brokering in immigrant families: Theories and contexts. Nova
Iorque e Londres: Routledge. Este volume reúne um conjunto de investigadores internacionais com o
objetivo de partilhar os seus resultados sobre intermediação linguística realizada pelas crianças de
imigrantes em benefício dos seus pais e de outros adultos. Dado o volume dos fluxos migratórios globais, é
importante perceber como é que este trabalho de intermediação pode apoiar a aculturação das famílias
nos países de acolhimento. Os diversos capítulos incluem apanhados da literatura existentes, visões de
diversas disciplinas, os potenciais benefícios e inconvenientes da intermediação, e os contextos que podem
influenciar a intermediação. Com base nas descobertas mais recentes, os autores teorizam como a
intermediação linguística pode funcionar e quais os resultados para os que a protagonizam. O livro
encontra-se disponível aqui no site da editora.
Dissertações de mestrado
GRIANI, S. (2017), Línguas, Encontros e Identidades: as Dinâmicas do Plurilinguismo e a Comunidade
Italiana em Portugal. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (dissertação de mestrado).
Esta dissertação efetua uma primeira descrição do perfil socioprofissional e linguístico da atual comunidade
italiana em Portugal, investigando a sua integração no país de acolhimento e a sua relação com a língua
portuguesa. Esta dissertação encontra-se disponível aqui no repositório da universidade.
ZHAO, N. (2017), O Ensino de PLNM no Ensino Básico a Alunos Chineses Recém-chegados a Portugal: um
Estudo de Caso. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (dissertação de mestrado). Esta
dissertação conclui haver uma atitude positiva e aberta à língua e à cultura chinesas no acolhimento dos

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
alunos dessa proveniência. Contudo esta não chega, só por si, para ultrapassar dificuldades concretas que
importa conhecer. Ao nível dos materiais pedagógicos disponíveis, tanto a qualidade como a quantidade se
afiguram insuficientes para as necessidades dos alunos. Outra dificuldade resulta da raridade das
oportunidades que estes alunos têm de contactar com a língua portuguesa quando se encontram fora da
escola. O pouco uso do Português em contexto familiar e pouco conhecimento do mesmo pelos pais é aliás
um condicionamento à partida do seu envolvimento com a trajetória escolar dos filhos. Do mesmo modo, a
vasta maioria dos professores carecerá também das competências linguísticas em Mandarim ou Cantonês
que sustentariam eventuais tentativas suas de contactar e envolver a família. Esta dissertação encontra-se
disponível aqui no repositório da universidade.
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6. Oportunidades para investigadores

Inscrições: Conferência internacional: “Crise de governabilidade? A política de governança da migração
na América Latina e na Europa” (2018)
No âmbito da conferência internacional “Crisis of Governability? The politics of migration governance in
Latin America & Europe”, a ter lugar nos dias 3 e 4 de outubro de 2018, em Buenos Aires, na Argentina,
iniciativa do Migration Policy Centre (MPC), do Regional Office of the IOM in South America, e da University
of Lanus, estão abertas, até ao dia 17 de setembro de 2018, as inscrições para participação no encontro. A
conferência que reunirá académicos, especialistas e formuladores de políticas, da Europa e da América
Latina, pretende debater a questão relativa à forma como a governação das migrações se está a moldar e é
moldada pelas políticas nas duas regiões, tendo como objetivo fomentar a investigação, que vá para além
da identificação de macrotendências de políticas migratórias e que se foque em questões maiores das
políticas migratórias, a governança e a governabilidade e a criação de um espaço de diálogo e intercâmbio
entre estas regiões. Os interessados em participar no encontro deverão inscrever-se aqui, podendo solicitar
mais informações através deste e-mail.

Candidaturas: “2nd Training School of COST Action CA16111 ETHMIGSURVEYDATA”
No âmbito da COST Action CA16111 (International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network,
ETHMIGSURVEYDATA), a Faculty of Sociology and Social Work – University of Bucharest e o
Research Institute of the University of Bucharest promovem, nos dias 26 e 27 de outubro de 2018, a “2nd
Training School of COST Action CA16111 ETHMIGSURVEYDATA”, convidando todos os interessados a
candidarem-se até ao dia 17 de setembro de 2018 (12:00 noon (CET). A iniciativa visa formar uma nova
geração de investigadores interessados na integração de minorias étnicas e migrantes (EMM), com dados
de pesquisa, através de ferramentas de identificação e análise de dados de investigação existentes, e
através da apresentação de potenciais dificuldades no planeamento e análise de dados. Os interessados
deverão consultar aqui todos os requisitos e demais condições de candidatura, podendo solicitar mais
informações através deste endereço.
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Inscrições: “ITCILO-IOM courses on migration and development”
O International Training Centre of the ILO (ITCILO), em parceria com a International Organization for
Migration (OIM), têm aberto até ao dia 21 de setembro de 2018, o período de inscrições para os cursos
“Governing migration at local Level” e “Mainstreaming migration into policy planning”, a terem lugar de 29
de outubro a 2 de novembro de 2018, em Turim, Itália. Trata-se da primeira edição em que dois cursos
decorrem simultaneamente no campus da ITCILO em Turim, permitindo que cursos distintos, embora
ligados tematicamente, sejam enriquecidos através de sessões plenárias e conjuntas, proporcionando uma
oportunidade única de aprendizagem e partilha de conhecimento para os participantes de ambos os
cursos. O curso “Governing migration at local Level” visa reforçar as competências dos agentes/atores
diretamente envolvidos nas políticas locais de integração de imigrantes, a fim de melhor gerir o potencial
da imigração e prestar respostas adequadas. Este curso da IOM-ITCILO terá por base o “My JMDI Toolbox”,
um conjunto de módulos de formação projetados no âmbito da Joint Migration and Development
Initiative (JMDI). O curso “Mainstreaming migration into policy planning (A9011125)”, iniciativa da
ITCILO/IOM destina-se a todas a partes interessadas nas questões da imigração, baseando-se nos mandatos
e na experiência individual e conjunta destas instituições, visando reunir profissionais de diferentes áreas
políticas e contextos em torno da questão da imigração e políticas setoriais. O curso visa ainda aumentar a
capacidade dos participantes de melhorar a coerência das políticas por meio de mecanismos de
participação múltipla. Os interessados no curso “Governing migration at local Level” deverão inscreverse aqui, devendo os interessados no curso “Mainstreaming migration into policy planning (A9011125)”
inscrever-se aqui. Mais informações podem ser obtidas através deste endereço.

Chamada para painéis: 7ª Conferência Bianual da Rede Afroeuropeans: “In/Visibilidades Negras
Contestadas”
No âmbito da 7ª Conferência Bianual da Rede Afroeuropeans: “In/Visibilidades Negras Contestadas”, a ter
lugar de 4 a 6 de julho de 2019, no ISCTE-IUL, foi alargado até ao dia 30 de setembro de 2018, o prazo para
apresentação de propostas de painéis. A Comissão Organizadora da conferência procura contribuições em
forma de painel que abordem uma ou mais das seguintes temáticas:
- A Europa Negra e suas Interseções;
- Afroeuropeus nas Artes e na Mediasfera;
- Ativismos, Resistências e Políticas Públicas na Europa do Capitalismo Tardio;
- Cidades Negras. Espaço Público, Racismo, Culturas Urbanas e Segregação;
- Descolonizando o Conhecimento sobre a Europa Negra, a Diáspora Africana e a África;
- Teorizando a Negritude e a Europa Racial;
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Entre 1 de novembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019 decorrerá o prazo para submissão de comunicações.
Mais informações sobre a conferência encontram-se disponíveis aqui, podendo ser solicitadas mais
informações através deste endereço.

Candidaturas: “Post-Doc in Migration and Employment”
No âmbito do projeto “Global Labor in Rural Societies”, da iniciativa do Norwegian Research Council,
a Norwegian University of Science and Technology (NTNU) e a University of Gloucestershire têm aberto, até
ao dia 1 de outubro de 2018, um período de candidaturas para recrutamento de um(a) investigador(a) de
pós-doutoramento, para colaboração no projeto durante dois anos. Os candidatos devem ser detentores
de um doutoramento em sociologia, antropologia, geografia, planeamento/política pública, estudos
laborais, estudos rurais, ou numa área relacionada, devendo ser fluentes em inglês. Competências
linguísticas na língua espanhola, polaca e/ou norueguesa são valorizadas. Os requisitos de candidatura e
demais condições de admissão encontram-se disponíveis neste endereço, podendo solicitar mais
informações aqui. Os interessados deverão sumeter a sua candidatura aqui. Mais informações sobre o
projeto “Global Labor in Rural Societies” disponíveis neste link.

Candidaturas: Programa de Trabalho Anual de 2018 do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração
(FAMI)
A Comissão Europeia tem aberto até ao dia 31 de janeiro de 2019, um período para apresentação de
candidaturas no âmbito das atividades previstas no Programa de Trabalho Anual de 2018 do Fundo para o
Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), designadamente ações para desincentivar a migração irregular e
ações relacionadas com a integração de nacionais de países terceiros nas sociedades dos EstadosMembros. O presente convite à apresentação de candidaturas visa financiar projetos em cinco
áreas prioritárias:
1. Redes de integração local e regional
2. Projetos na área da migração legal, com países terceiros
3. Apoio às vítimas do tráfico de seres humanos
4. Proteção de menores migrantes, incluindo menores não acompanhados
5. Envolvimento das comunidades da diáspora nas ações de sensibilização
Cada candidatura apresentada ao abrigo do presente Convite deve abordar apenas uma das prioridades
supra mencionadas. Podem ser beneficiários deste financiamento organismos públicos, organizações sem
fins lucrativos e organizações internacionais, entre outros.
As candidaturas referentes às áreas prioritárias 1. e 2. devem envolver uma parceria de pelo menos três
entidades distintas, de pelo menos dois Estados-Membros beneficiários do FAMI. As candidaturas
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referentes às áreas prioritárias 3., 4. e 5. devem incluir uma parceria de pelo menos duas entidades
distintas, de pelo menos dois Estados-Membros beneficiários do FAMI. Para a prioridade 5. pelo menos
uma das duas entidades deve ser uma organização da diáspora.
Mais informações podem ser encontradas aqui.
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Agenda:

Diálogos OM: Migrações e Saúde em Portugal”
O Observatório das Migrações (OM) promove no próximo dia 14 de setembro de 2018, pelas 14:30, no
Auditório do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) de Lisboa, a segunda edição
dos Diálogos OM, dedicada ao tema “Migrações e Saúde em Portugal”, para assinalar os 40 anos do Serviço
Nacional de Saúde. Nesta sessão será lançado o Caderno Estatístico OM #2 “Migrações e Saúde em
Números: o caso português”, da Coleção Imigração em Números, de Catarina Reis de Oliveira, Diretora do
Observatório das Migrações, coordenadora da Coleção Imigração em Números e responsável pelo estudo, e
Natália Gomes, investigadora do OM e coautora do estudo, bem como o mais recente estudo OM, Estudo
62 “Atitudes e representações face à saúde, doença e acesso aos cuidados de saúde nas populações
imigrantes”, da Coleção Estudos OM, de Sónia Dias (coord.). O programa do encontro conta, na sessão de
abertura, com as intervenções da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, e do Alto-comissário para as
Migrações, Pedro Calado, prosseguindo com a sessão dedicada ao tema “Migrações e Saúde em Portugal”,
moderada pela Diretora do Observatório das Migrações, Catarina Reis Oliveira. O encontro conta ainda com
intervenções com comentários aos Estudos do OM, pelo Presidente da AJPAS – Associação de Intervenção
Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde, António Carlos Silva, pela Chefe de Missão da OIM –
Organização Internacional das Migrações em Portugal, Marta Bronzin, e pela Presidente do IGOT – Instituto
de Geografia e Ordenamento do Território, Maria Lucinda Fonseca.
Participe!

3.ª Conferência Internacional "techLING’18: Languages, Linguistics and Technology"
No âmbito da 3ª Conferência Internacional "techLING’18", sob o tema "Languages, Linguistics and
Technology", a ter lugar de 2 a 4 de outubro de 2018, na Universidade Autónoma de Lisboa (UAL),
encontra-se aberto até ao dia 15 de setembro de 2018, o período de inscrições para a conferência. O
“techLING” é uma conferência internacional dedicada às sinergias entre linguística / linguística e tecnologia,
que se concentra no impacto de ferramentas tecnológicas no processamento de idiomas, baseando-se em
quatro eixos temáticos: Tradução e Interpretação (Eixo 1); Ensino de línguas (Eixo 2); Processamento da
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linguagem natural (Eixo 3) e Psicolinguística / Análise linguística forense (Eixo 4). A conferência conta como
oradores convidados, com a presença de Andreia Rauber (Gestão de projetos linguísticos da Google,
atualmente na Nuance Communications, Alemanha), Manuel Dias (Analytics Lead da Microsoft, Portugal),
Carlos Fernandes da Silva (Neuropsicólogo e Perito em Psicoterapia Cognitiva e Comportamental, da
Universidade de Aveiro, Portugal), António LaFuente (MediaLab Prado, Espanha), entre outros especialistas
que dinamizarão sessões plenárias e painéis temáticos. A iniciativa é uma organização conjunta do Centro
de Estudos Humanísticos da UMinho (CEHUM), da UAL e das universidades de Bolonha (Itália) e Corunha
(Espanha), numa iniciativa anual itinerante entre as quatro instituições. Os interessados na conferência
deverão inscrever-se aqui. Mais informações disponíveis aqui.

Conferência Internacional: A importância das migrações para a Agenda 2030: Compacto Global para uma
Migração Segura, Ordeira e Regular
No âmbito da Conferência Internacional: “A importância das migrações para a Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável: Compacto Global para uma Migração Segura, Ordeira e Regular”, a ter lugar
no dia 1 de outubro de 2018, na Universidade Autónoma de Lisboa (Sala 58), encontra-se aberto o período
de inscrições para participação na conferência. O encontro, coordenado pela Professora Doutora Constança
Urbano de Sousa, "pretende reunir vários especialistas em Migrações de diferentes áreas científicas
(economia, sociologia, ciência política, direito), analisar o contributo das migrações internacionais o
Desenvolvimento Sustentável, refletir sobre a política europeia de imigração e o seu impacto na regulação
das migrações internacionais e fazer uma análise crítica dos princípios orientadores e objetivos do
Compacto Global, com especial enfoque no seu contributo para a realização da Agenda 2030 para um
Desenvolvimento Sustentável, bem como contribuir para a divulgação, em Portugal, desta iniciativa das
Nações Unidas. Pretende-se, igualmente, com a publicação das intervenções prestar um contributo para
esta discussão, que se quer global e esclarecida." O programa da conferência conta, na sessão de abertura,
com as intervenções do Presidente da Cooperativa de Ensino Universitário (CEU), António de Lencastre
Bernardo, do Reitor da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL), José Amado da Silva, do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
prosseguindo com três painéis temáticos dedicados aos temas “A relevância das migrações para o
desenvolvimento” (painel 1); “Os dilemas da política europeia de imigração” (painel 2); e “O Compacto
Global para uma migração regular, segura e ordeira” (painel 3). A conferência destina-se a estudantes de
várias áreas (direito, ciências sociais, economia, relações internacionais); jornalistas; membros de
associações que atuam na área das migrações e direitos humanos, funcionários e dirigentes de
departamentos da Administração Pública central e local com responsabilidades na área da regulação dos
fluxos migratórios e integração de imigrantes; investigadores e docentes universitários, sendo de inscrição
gratuita, mas obrigatória. Os interessados em participar na conferência deverão inscrever-se aqui.
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International Metropolis Conference 2018: Global Migration in Turbulent Times
Encontram-se abertas as inscrições para a edição 2018 da Internacional Metropolis Conference, a ter lugar
em Sydney, na Austrália, de 29 de outubro a 2 de novembro de 2018. A conferência, que pretende
constituir uma plataforma de diálogo e de debate em torno das políticas, das práticas e da investigação na
área das migrações, é nesta edição organizada pela Settlement Services International (SSI), em parceria com
a Australian Multicultural Foundation (AMF) e a Multicultural NSW (MNSW), tendo como tema
central “Global Migration in Turbulent Times”, e como subtemas, os seguintes:
- Enterprise, Innovation and Employment – catalysts for social change?
- Enterprise, Innovation and Employment – catalysts for social change?
- Migration and Mobility – the dynamic shifts in the Asia-Pacific region
- Displacement and asylum – new dimensions driving an old phenomenon
- Visible and powerful – migrant voices in a connected world
- Conflicting agendas? National, local, regional and global responses to the governance of migration
- Religious diversity – a bridge or a barrier to belonging?
- Migration and inequality – complex challenges under the microscope
- Australia a multicultural paradise – myths and realities
Os interessados em participar no encontro devem inscrever-se aqui. Mais informações disponíveis no site
da conferência.

