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Este mês de setembro de 2019 o Observatório das Migrações (OM) destaca o tema da Imigração, Educação
e Qualificações para assinalar o Dia Internacional da Alfabetização, comemorado anualmente a 8 de
setembro, e cuja celebração constitui uma oportunidade para destacar melhorias alcançadas ao nível das
taxas de literacia e alfabetização no mundo e refletir sobre os desafios que permanecem neste domínio,
nomeadamente para os imigrantes. Neste ano as Nações Unidas comemoram o dia colocando em destaque
o tema da alfabetização e multilinguismo, para se associarem às celebrações do ano internacional das
línguas indígenas, e reconhecerem a importância do debate em torno do multilinguismo na educação e
alfabetização no mundo globalizado de hoje e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). A alfabetização é, pois, uma componente-chave dos ODS da Agenda 2030 das Nações
Unidas, adotada por líderes mundiais em setembro de 2015, sendo no objetivo 4 sobre Educação e
Qualidade defendido o acesso universal à educação de qualidade e a oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida.
Nesta newsletter OM apresenta-se uma breve revisão do enquadramento institucional em Portugal do
tema Imigração, Educação e Qualificações. Destaca-se também alguma bibliografia sobre o tema,
integrando tanto referências internacionais como nacionais, e ainda estudos publicados por este
Observatório das Migrações sobre o tema ao longo dos anos. Finalmente apresentam-se, sumariamente, os
principais dados oficiais internacionais e nacionais acerca do tema.
Este mês o OM coloca em destaque o seu mais recente volume 64 da Coleção Estudos OM – Inclusão e
Desempenho Académico de Crianças e Jovens Imigrantes: O Papel das Dinâmicas de Aculturação, com
coordenação de Rita Guerra e Ricardo Rodrigues, e lança um novo Poster Estatístico OM sobre o tema
Imigração, Educação e Qualificações.
Continue a partilhar 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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Enquadramento institucional: imigração, educação e qualificações
Considerando o crescimento e a diversificação dos fluxos migratórios para Portugal, o sistema educativo
português tem desenvolvido um conjunto de iniciativas em torno das questões da diversidade cultural em
contexto educativo, atendendo à multidimensionalidade do conceito.
Em 1986, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro) assinala na alínea d) do
artigo 3º a necessidade de ‘assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e pelos
projetos individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos diferentes saberes e
culturas’, embora tal não possa ainda ser considerado como uma referência direta à presença de crianças
estrangeiras ou filhas de imigrantes no sistema educativo. Em 1988, aquando da definição das Escolas de
Intervenção Prioritária, é feita menção aos alunos de origem etnicamente diferenciada. Em 1989 surge a
primeira iniciativa de apoio pedagógico complementar em função da origem e em 1990 é lançado o Projeto
‘A Escola na Dimensão Intercultural’ (PEDI), iniciativa da então Direção Geral do Ensino Básico e Secundário
dirigida a alunos de origem cabo-verdiana e a alunos ciganos do 1º ano de escolaridade.
Em 1991 o Despacho Normativo n.º 63/91, cria o Secretariado Coordenador dos Programas de Educação
Multicultural (adiante Secretariado EntreCulturas) enquadrado no seguinte contexto: ‘Verificam-se, com
preocupante intensidade, problemas de convivência intercultural que se abatem sobre as sociedades
modernas e, até, as nações europeias. Mesmo na nossa sociedade, emergem manifestações de intolerância
e, em alguns casos, de violência física e psicológica exercida sobre minorias étnicas, fruto da exacerbação
de doutrinas redutoras e de grupos extremistas que têm de ser energicamente contrariados. Conscientes de
que tais ações, ainda que esporádicas no nosso país, necessitam não de um comportamento mera ou
predominantemente punitivo, mas sobretudo de uma atuação que vise incentivar a educação cívica e
contribuir para um clima de aceitação, solidariedade, tolerância e respeito pelo direito à diferença que deve
envolver toda a ação educativa’. O Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural foi
criado, na dependência direta do Ministro da Educação e a ele competia ‘coordenar, incentivar e promover,
no âmbito do sistema educativo, os programas e as ações que visem a educação para os valores da
convivência, da tolerância, do diálogo e da solidariedade entre diferentes povos, etnias e culturas’. No
mesmo ano é lançado o Programa Educação para Todos (Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/91),
cujo principal objetivo foi ‘mobilizar vontades e rendibilizar recursos para o efetivo cumprimento da
escolaridade de 9 e 12 anos, criando uma cultura de escolarização prolongada e qualificante, propiciadora,
nas décadas vindouras, da formação de cidadãos melhor dotados para enfrentar, com competência,
responsabilidade e civismo, os desafios postos pelas sociedades modernas’ fazendo menção
designadamente aos ‘pertencentes a minorias étnicas e linguísticas’.
De destacar a recolha de informação estatística sobre a presença de crianças de diferentes origens no
sistema educativo português (Base de Dados Entreculturas), o Projecto de Educação Intercultural
1993/1997 (PREDI), a criação da Associação de Professores para a Educação Intercultural (APEDI) em 1993
e a iniciativa ‘Pelas Minorias’ em 1998. Ainda em 1998 o Decreto-Lei n.º 329/98, de 2 de Novembro ‘regula
o ensino da disciplina de Educação Moral e Religiosa, de diversas confissões religiosas, em regime de
permanência e em alternativa à disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social, e altera o Decreto-Lei n.º
407/89, de 16 de Novembro, relativo ao ensino de Educação Moral e Religiosa Católica’. Já em 2000, o
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Despacho conjunto n.º 1165/2000 (o Ministro da Presidência, o Ministro do Trabalho e da Solidariedade e o
Ministro da Educação) afirma que a ‘ introdução de mediadores culturais nas escolas tem-se revelado muito
positiva para a ligação das famílias com a escola e para permitir o reforço do diálogo intercultural, o
sucesso educativo e a diminuição do abandono precoce do sistema escolar’.
Criada em 1996, a função do Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas (Decreto-Lei n.º 3-A/96,
de 26 de Janeiro), funcionou até 2002 com o apoio de um pequeno gabinete. Em 2002, o Decreto-Lei n.º
251/2002, de 2 de Novembro, cria, na dependência da Presidência do Conselho de Ministros, o AltoComissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) que transforma uma função numa estrutura com
meios humanos e logísticos de atuação permanente mais alargados e cuja missão era ‘promover a
integração dos imigrantes e minorias étnicas na sociedade portuguesa, assegurar a participação e a
colaboração das associações representativas dos imigrantes, parceiros sociais e instituições de
solidariedade social na definição das políticas de integração social e de combate à exclusão, assim como
acompanhar a aplicação dos instrumentos legais de prevenção e proibição das discriminações no exercício
de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica’.
Em 2001 o Secretariado Entreculturas passou para a dependência direta conjunta do Ministério da
Educação e do membro do governo que tinha a cargo as questões da igualdade e da integração de
imigrantes, e em 2004 foi integrado no então ACIME (atual ACM, Alto Comissariado para as Migrações) e
centrou a sua atuação na formação de professores e demais agentes socioeducativos e na produção, edição
e divulgação de instrumentos e materiais pedagógicos na vertente da educação e do diálogo intercultural.
Em 2007, o Decreto-Lei n.º 167/2007, de 3 de Maio aprova a orgânica do Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural, I. P. (ACIDI), que resultou da fusão do Alto Comissariado para a Imigração
e Minorias Étnicas, da estrutura de apoio técnico à coordenação do Programa Escolhas, da Estrutura de
Missão para o Diálogo com as Religiões e do Secretariado Entreculturas. ‘Com esta reestruturação, o
Governo centraliza, num instituto público, as atribuições dispersas por vários organismos, permitindo unir
meios humanos necessários e especializados numa resposta conjunta aos desafios que se colocam,
demonstrando o seu empenho no reforço da institucionalização dos serviços vocacionados para o
acolhimento e a integração dos imigrantes, bem como numa maior eficácia na promoção do diálogo
intercultural e inter-religioso. Culmina-se, assim, um processo iniciado em 1996, com a criação do AltoComissário para a Imigração e Minorias Étnicas, (…), com o objectivo de promover a consulta e o diálogo
com entidades representativas de imigrantes em Portugal ou de minorias étnicas, bem como o estudo da
temática da inserção dos imigrantes e das minorias étnicas, em colaboração com os parceiros sociais, as
instituições de solidariedade social e outras entidades públicas ou privadas com intervenção neste domínio’.
O n.º 1 do artigo 3º define a missão do então ACIDI: ‘colaborar na concepção, execução e avaliação das
políticas públicas, transversais e sectoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das minorias
étnicas, bem como promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões’, fortalecendo assim a
atuação do Secretariado Entreculturas no que respeita à promoção da ‘interculturalidade, através do
diálogo intercultural e inter-religioso, com base no respeito pela Constituição, pelas leis e valorizando a
diversidade cultural num quadro de respeito mútuo (n.º 2, alínea e)).
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Igualmente, o Programa Escolhas, criado em 2001, com a missão de ‘promover a inclusão social de crianças
e jovens provenientes de contextos socio-económicos mais vulneráveis, em particular os descendentes de
imigrantes e de minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social’
(n.º 2, alínea l), embora na sua primeira fase de implementação tenha sido um Programa para a Prevenção
da Criminalidade e Inserção de ‘jovens de bairros problemáticos’ dos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal.
De salientar o papel do Programa Escolhas na promoção de medidas que promovem a educação, a
formação e a qualificação.
Em 2008 foi o Ano Europeu do Diálogo Intercultural e o então ACIDI assumiu-se como o coordenador
nacional das comemorações, cujo objetivo foi a promoção do diálogo intercultural. Pretendeu-se
igualmente que o Ano Europeu do Diálogo Intercultural servisse como ‘instrumento para que os cidadãos
europeus e todos os que vivem na União Europeia, possam adquirir conhecimentos e capacidades que lhes
permitam lidar com um ambiente cultural cada vez mais aberto e complexo’ e conseguisse ‘despertar os
cidadãos europeus para a importância de desenvolver uma cidadania europeia activa, aberta ao mundo,
respeitadora da diversidade cultural e baseada em valores comuns na União Europeia’.
Em 2014 o Decreto-Lei n.º 31/2014, de 27 de Fevereiro vem afirmar que ‘o perfil migratório de Portugal
tem vindo novamente a alterar-se de forma significativa. Deparamo-nos com novos fenómenos migratórios,
mais complexos e com maior diversidade de fluxos. Existem novos problemas, decorrentes do
envelhecimento ou exclusão social das anteriores vagas. E há um contexto crescente de mobilidade de
pessoas, em migrações circulares, económicas e de consumo que exigem estratégias articuladas. Acresce
ainda que as políticas migratórias devem também ser entendidas à luz da nossa integração europeia, do
espaço da lusofonia, que nos confere laços especiais com nacionais de países terceiros, e do fenómeno
emigratório de portugueses para o estrangeiro que se tem registado’. Fruto da necessidade de adequar a
orgânica do então ACIDI a esta nova realidade, o artigo 3 º define a missão e as atribuições do Alto
Comissariado para as Migrações, I. P. (ACM): ‘colaborar na definição, execução e avaliação das políticas
públicas, transversais e setoriais em matéria de migrações, relevantes para a atração dos migrantes nos
contextos nacional, internacional e lusófono, para a integração dos imigrantes e grupos étnicos, em
particular as comunidades ciganas, e para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias e
religiões’. O Decreto-Lei afirma a necessidade de ‘aprofundar as políticas de integração dos imigrantes
atuais e futuros e dos respetivos descendentes, tenham ou não adquirido nacionalidade portuguesa. Deve
continuar a desenvolver iniciativas que reforcem sentimentos e atitudes de consideração mútua, confiança
e cooperação na sociedade portuguesa. E deve ainda, em reforço, responder às necessidades de uma
estratégia de identificação, captação e fixação de perfis migratórios nacionais e estrangeiros, sem descurar
as responsabilidades de um Estado de Direito em proteger incondicionalmente a segurança e dignidade
humana de qualquer migrante’.
No seguimento do trabalho iniciado pelo Secretariado Entreculturas, a Deliberação n.º 1772/2016 procede
à criação do Núcleo para o Diálogo Intercultural (NDI) do Departamento de Apoio à Integração e
Valorização da Diversidade na dependência hierárquica do Alto-Comissário para as Migrações do ACM, que
‘assegura a promoção dos direitos e interesses dos imigrantes, seus descendentes e grupos étnicos, de
modo a contribuir para a sua plena integração e inserção’. Entre a sua missão destaca-se a conceção de
materiais de sensibilização e formação para a valorização da diversidade, e o apoio no desenvolvimento de
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projetos pedagógicos na área da integração a nível nacional e internacional. Ora, sendo a escola um dos
parceiros do ACM no que diz respeito à promoção da interculturalidade, o NDI disponibiliza atualmente os
seguintes recursos e iniciativas dirigidos a escolas:
Rede de Escolas para a Educação Intercultural (REEI): rede de estabelecimentos de educação e ensino
público e particular, envolvidos na transformação da escola, da sua organização e na sua abordagem
pedagógica, visando o sucesso educativo de todas as crianças e jovens da educação pré-escolar ao ensino
secundário. A REEI aprofunda e acompanha as escolas participantes na iniciativa Selo Escola Intercultural
através da realização de encontros regionais, ações formativas, financiamento e partilha de boas práticas e
de recursos. A REEI é uma iniciativa promovida conjuntamente com a Direção-Geral da Educação (DGE) do
Ministério da Educação e Ciência (MEC) e a Fundação Aga Khan, lançada em outubro de 2016.
Selo Escola Intercultural: visa distinguir as escolas que se destacam na promoção de projetos com vista ao
reconhecimento e à valorização da diversidade como uma oportunidade e fonte de aprendizagem para
todos/as. É uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Educação (DGE) do Ministério da Educação e
Ciência (MEC) e do ACM (iniciada em 2012), que se constitui como um contributo para o trabalho da escola
na formação pessoal e social de crianças, jovens e adultos, bem como da cidadania ativa, indispensável à
construção de ‘sociedades democráticas que respeitem a diversidade cultural e linguística’.
Kit Intercultural Escolas: visa disponibilizar às escolas, e a todos os profissionais do setor da educação, um
conjunto de materiais em torno da temática da interculturalidade, que foram sendo concebidos e
divulgados pelo Secretariado ENTRECULTURAS e pelo ACM em estreita colaboração com outros parceiros.
Ações de Formação: o ACM disponibiliza vários recursos e oferta formativa (desde 2006) dirigida a
cidadãos, profissionais e entidades que, direta ou indiretamente, estejam ligados às questões da
Interculturalidade e das Migrações. Estes materiais formativos foram criados no âmbito da missão do ACM
que assenta na promoção de uma gestão positiva e enriquecedora da diversidade cultural, através do
diálogo intercultural e inter-religioso, com base no respeito pela Constituição e pela legislação em vigor,
valorizando a diversidade cultural num quadro de desenvolvimento e respeito mútuo.
De forma transversal a toda a administração pública, Portugal também começou a desenvolver planos de
ação para a integração de imigrantes a partir de 2007, contemplando explicitamente medidas na vertente
da educação e qualificação. O primeiro Plano para a Integração dos Imigrantes 2007-2009 (Resolução do
Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de Maio) identificou um conjunto de 120 medidas, distribuídas
por diversas áreas sectoriais verticais e transversais, que assumem como grande finalidade a plena
integração dos imigrantes na sociedade portuguesa e que assentam num conjunto de princípios
orientadores, dos quais se destacam a ‘igualdade de oportunidades para todos, com particular expressão
na redução das desvantagens no acesso à educação (…), rejeitando qualquer discriminação em função da
etnia, nacionalidade, língua, religião ou sexo e combatendo disfunções legais ou administrativas’. O II Plano
para a Integração dos Imigrantes 2010-2013 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2010) destacou a
área da interculturalidade como uma das dimensões de intervenção, tendo entre as 90 medidas e as 17
áreas de intervenção, uma também dedicada a Educação num total de 10 medidas. Mais recentemente, em
2015, definido o Plano Estratégico para as Migrações (PEM 2015-2020) (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 12-B/2015, 20 de março de 2015) com vista à implementação de políticas adequadas à
integração social da população imigrante, mantendo como prioritária a área da educação e da qualificação
profissional, entre outras, para os migrantes.
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No domínio linguístico e no que concerne à aprendizagem da língua portuguesa é de destacar o programa
Português Língua não Materna (PLNM), que consiste na oferta da disciplina no currículo dos ensinos básico
e secundário (prevista nos artigos 10.º e 18.º, respetivamente, do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho,
na sua redação atual). Importa igualmente referir outros programas como o Programa PPT – Português
para Todos, as ações de educação não formal e os recursos como a Plataforma de Português Online, a
Plataforma de Recursos Pedagógicos, o Caderno de Formação – Propostas de Atividades e Exercícios, o
Guia para o ensino do Português Língua de Acolhimento (PLA) no contexto da Educação Não Formal (ENF),
o Referencial “O Português para Falantes de Outras Línguas – O Utilizador Elementar no País de
Acolhimento” e o Referencial “O Português para Falantes de Outras Línguas – O Utilizador Independente no
País de Acolhimento”.
Ora relativamente ao tema das qualificações, o reconhecimento das Qualificações Estrangeiras pode ser
feito através do reconhecimento académico ou do reconhecimento profissional. O reconhecimento
académico é um processo pelo qual uma qualificação académica estrangeira é comparada a uma
qualificação portuguesa relativamente ao nível, duração e conteúdo programático. O reconhecimento
profissional é a autorização por parte de uma autoridade competente (Ministério, Ordem, entre outras)
para o exercício de uma determinada profissão ou atividade profissional regulamentada. Ora, a
equivalência encontra-se regulamentada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho, e é um
processo pelo qual uma qualificação académica estrangeira é comparada a uma qualificação portuguesa,
relativamente ao nível, duração e conteúdo programático, sendo também fixada a área científica da
equivalência concedida. Por outro lado, o reconhecimento é um processo pelo qual uma qualificação
académica estrangeira é comparada a uma qualificação portuguesa apenas em nível e encontra-se
igualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de junho. Por fim, o registo é um novo
regime de reconhecimento de graus académicos estrangeiros de nível, com objetivos e natureza idênticos
aos dos graus de licenciado, mestre e doutor, atribuídos por instituições de Ensino Superior portuguesas,
conferindo aos seus titulares todos os direitos inerentes a estes graus académicos. Este novo regime de
reconhecimento encontra-se regulamentado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro.
Por outro lado, os cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em território nacional podem formalizar
um pedido de equivalência nas escolas da respetiva área de residência em território nacional. Ora, o
processo de equivalência/reconhecimento de habilitações, estudos e diplomas de sistemas educativos
estrangeiros encontra-se legislado pelo Decreto-Lei n.º 227/2005, de 28 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 9/2006, de 6 de Fevereiro, pela Portaria n.º 224/2006, de 8
de Março, e 699/2006, de 12 de Julho.
Em suma, Portugal tem densificado nas últimas décadas as políticas em torno da educação e qualificações
para os migrantes. O Migrant Integration Policy Index (MIPEX) é uma ferramenta única que mede políticas
para integrar migrantes em todos os Estados Membros da UE, Austrália, Canadá, Islândia, Japão, Coreia do
Sul, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Turquia e Estados Unidos da América (38 países). Um total de 167
indicadores de política (8 áreas) foi desenvolvido para criar uma imagem rica e multidimensional das
oportunidades de participação dos migrantes na sociedade. O índice é assim uma ferramenta útil para
avaliar e comparar o que os vários governos vão desenvolvendo no âmbito da promoção da integração de
migrantes em todos os países analisados. No que concerne às políticas na área da educação, em 2014
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Portugal tinha 62 pontos (num total de 100 pontos), indicando uma política ‘levemente favorável’, e
encontrava-se em sexto lugar sendo precedido da Suécia com 77 pontos, da Austrália com 76, da Nova
Zelândia com 66, da Noruega com 65 e do Canadá igualmente com 65.
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Tema da Imigração, Educação e Qualificações nas Coleções OM
O Observatório tem vindo, desde a sua génese em 2002, a contribuir para aprofundar o conhecimento
sobre a imigração, a educação e as qualificações, através da publicação de estudos e da sistematização e
análise de dados estatísticos e administrativos que aqui se destaca:

Coleção Estudos

ESTUDO OM 64: Inclusão e desempenho académico de crianças e jovens imigrantes. O papel das
dinâmicas de aculturação, de Rita Guerra e Ricardo Rodrigues (coord.), Margarida Carmons, João
Barreiros, Cecília Aguiar, Joana Alexandre e Rui Costa-Lopes, julho de 2019: Os autores afirmam a
existência de discrepâncias significativas no desempenho escolar entre as crianças e jovens autóctones e
imigrantes não obstante todo o normativo nacional e internacional ser orientado para a promoção da
igualdade. Este estudo procurou contribuir para o conhecimento dos fatores preditivos que ajudam a
explicar essas diferenças e a delinear políticas públicas e intervenções sociais que fechem esse hiato. O
estudo considerou referências teóricas que enfatizam também os papéis do “bem-estar psicológico (e.g.,
autoestima positiva)” e do “sucesso em tarefas de aculturação (e.g., aprendizagem dos valores da cultura
de origem e de chegada)”, e “testou um modelo teórico que considera o papel explicativo combinado das
preferências de aculturação e da perceção de discriminação na integração socioeducativa das crianças e
jovens imigrantes e descendentes de imigrantes”. Estudo OM aqui.

ESTUDO OM 57: Caminhos escolares de jovens africanos (PALOP) que acedem ao ensino superior, de
Teresa Seabra (coord.), Cristina Roldão, Sandra Mateus e Adriana Albuquerque, julho de 2016: O estudo
carateriza a presença dos imigrantes e descendentes de imigrantes dos PALOP no ensino superior e procura
compreender a interação dos múltiplos processos, nas diferentes esferas da vida do jovem, que terão
produzido a sua trajetória até esse nível de ensino. Aborda, deste modo, a questão da diversificação e
reconfiguração social e étnico-nacional dos públicos do ensino superior. Sabe-se pouco sobre os percursos
escolares dos alunos de origem africana e a sua inclusão social no ensino superior, sendo essa realidade
emergente o objeto de pesquisa do estudo "Caminhos escolares de jovens africanos (PALOP) que acedem
ao ensino superior". Qual a estimativa e evolução do número desses estudantes no ensino superior? Que
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tipo de orientações escolares são seguidas no ensino superior, mas também que trajetos escolares
passados (resultados e orientações escolares) estão a montante dessa entrada no ensino superior? Como
se caraterizam as condições socioeconómicas desses jovens e como é que afetam o seu ingresso no ensino
superior? Estudo OM aqui.

ESTUDO OM 54: Processos de admissão e de integração de imigrantes altamente qualificados em
Portugal e a sua relação com a migração circular, de Pedro Góis e José Carlos Marques, abril de 2014:
Sete anos após a publicação de um estudo sobre os imigrantes altamente qualificados em Portugal o ACM
IP promoveu a realização de um novo estudo com o mesmo grupo alvo. O que mudou nestes anos? Para
além de uma mudança significativa na conjuntura socioeconómica que tornara Portugal um país de
imigração (isto é, um país com um saldo migratório positivo) mudaram as Leis de Estrangeiros, a Lei de
Nacionalidade e algumas diretivas da UE sobre imigrantes qualificados (e.g. cartão azul) foram incorporadas
na legislação portuguesa. Mudaram as estatísticas de estrangeiros retratando a evolução da realidade
migratória do país e mudou a estratégia europeia face a este grupo de migrantes altamente qualificados.
No estudo anterior os autores tinham já alargado a noção de imigração qualificada aos estudantes
estrangeiros pós-graduados em Portugal e, neste novo livro, amplificam a visibilidade deste grupo de
migrantes em Portugal. Este estudo pretendeu integrar estas ideias numa reflexão sobre o passado dos
imigrantes qualificados em Portugal e sobre o futuro das políticas migratórias portuguesas em relação a
este grupo de elevado valor acrescentado. Estudo OM aqui.

ESTUDO OM 50: Educação e imigração: a integração dos alunos imigrantes nas escolas do ensino básico
do centro histórico de Lisboa, de Maria João Hortas, dezembro de 2013: A chegada de população de
origens diversas à cidade revê-se nos territórios em que esta se fixa pela multiplicidade de usos, práticas e
formas de apropriação dos espaços, mas também pelas dinâmicas que se desencadeiam entre os recémchegados, as populações locais e as instituições que as servem. Nas escolas, inseridas nos bairros que
acolhem populações de origens diversas, a presença de alunos imigrantes e descendentes de imigrantes
assume hoje grande visibilidade e a inclusão da diversidade sociocultural posiciona-se entre os principais
desafios da comunidade educativa. Ao incremento recente do número de estudantes estrangeiros associase, em Portugal, a diversificação das origens, convidando as escolas à reflexão sobre as políticas de
integração definidas e à procura de estratégias facilitadoras da gestão da diversidade, em simultâneo com a
construção de respostas que garantam o ensino e aprendizagem de todos. Estudo OM aqui.
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ESTUDO OM 47: Trajetos e projetos de jovens descendentes de imigrantes à saída da escolaridade básica,
de Teresa Seabra, Sandra Mateus, Elisabete Rodrigues e Magda Nico, abril de 2011: Os resultados
encontrados desconstroem a relação linear entre competências/capacidades e sucesso escolar, trazendo
para a discussão fatores sociais como a origem de classe e a escolaridade dos pais dos alunos como
variáveis explicativas por excelência para o fenómeno em estudo. Perante este diagnóstico pôde constatarse que, entre as dificuldades específicas dos alunos com origem imigrante, estão as do domínio da língua
portuguesa e as baixas expectativas dos docentes em relação aos alunos de origem africana (que
constituem a grande maioria dos alunos descendentes de imigrantes). Neste contexto, as principais
recomendações incidem em três domínios diferentes: aumento do investimento na orientação escolar;
sustentação e reforço das medidas de implementação do ensino do português como língua não materna e
continuidade do tratamento da informação disponível no sistema de informação do MISI, Gabinete do
Ministério da Educação, que recolhe junto das escolas, anualmente, os dados sobre a naturalidade e a
nacionalidade de todos os alunos do sistema educativo e dos respetivos progenitores. Estudo OM aqui.

ESTUDO OM 46: Diversidade linguística no sistema educativo português: necessidades e práticas
pedagógicas no Ensino Básico e Secundário, de Maria Vieira da Silva e Carolina Gonçalves, abril de 2011:
Centrado no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário na área da Grande Lisboa, este estudo visou
contribuir para o conhecimento mais aprofundado sobre a diversidade linguística no sistema educativo.
Procedeu-se ao levantamento das necessidades dos alunos cuja língua materna não é o português, e
averiguaram-se as estratégias e iniciativas promovidas pelos professores. Estudo OM aqui.

ESTUDO OM 24: Estudo prospectivo sobre imigrantes qualificados em Portugal, de Pedro Góis e José
Carlos Marques, novembro de 2007: Os autores começam por salientar que se sabe demasiado pouco
sobre o tipo e número de imigrantes em Portugal, daí a necessidade de mais estudos e de mais dados sobre
este fenómeno. O obstáculo principal ao conhecimento das qualificações académicas dos imigrantes
residentes em Portugal decorre do não tratamento deste tipo de informação pelas instituições do Estado
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português (ex. SEF, IEFP ou INE). Mas a recolha de informação, no momento de acolhimento dos imigrantes
em território nacional ou ao longo do seu percurso educativo, tem também de ser melhorada. Importa,
nomeadamente, conhecer as especialidades ou especializações dos imigrantes para que seja possível
estabelecer planos pessoais de inserção no mercado de trabalho que se adequem a esses perfis
profissionais. Sem informação não se podem construir politicas e, sem políticas estrategicamente
orientadas, não poderá Portugal rentabilizar um capital humano de que carece enormemente. O potencial
deste tipo de imigrantes para o desenvolvimento do país é desmesurado mas, como sempre, só se
traduzirá numa contribuição real se as políticas migratórias forem especificamente desenhadas tendo em
vista o seu aproveitamento. Estudo OM aqui.

Coleção Teses

TESE OM 46: Estudantes internacionais no ensino superior português: motivações, expectativas,
acolhimento e desempenho, de Elisa Alves, dezembro de 2015: Esta Dissertação de Mestrado teve como
objeto de estudo os estudantes que vieram para Portugal para frequentar o 2.º ou o 3.º ciclo do ensino
superior. E, consciente da diversidade de perfis de alunos que é possível encontrar, centrou a sua atenção
nos alunos oriundos de países de língua oficial portuguesa, concretamente nos estudantes nacionais de
Angola, Brasil e Cabo-Verde. A investigação, de carácter qualitativo, concretizou-se através da realização de
um estudo de caso numa instituição de ensino superior (o ISCTE-IUL). Foram realizadas entrevistas em
profundidade a estudantes de ambos os sexos dos países referidos. O foco analítico principal consistiu em
procurar conhecer, de forma aprofundada, o modo como estes estudantes percecionam o seu percurso
académico, com particular destaque para a experiência vivida na instituição de ensino superior. Mas o
modelo de análise contemplou não apenas esta instituição e as condições oferecidas (nomeadamente o
apoio específico que é, ou não, dado a estes alunos), mas também as condições que os alunos encontram,
em termos gerais, na sociedade de acolhimento. Tese OM aqui.

TESE OM 23: A Segunda geração de imigrantes em Portugal e a diferenciação do percurso escolar –
jovens de origem cabo-verdiana versus jovens de origem hindu-indiana, de Sónia Pires, agosto de 2009:
Nesta Dissertação de mestrado mostra-se que a segunda geração de imigrantes tem sido conotada pela
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opinião pública e pelos meios de comunicação social em Portugal como um universo repleto de
marginalidades e incivilidades. Contudo, a mesma considera que se está em presença de um novo conjunto
populacional que preenche hoje a realidade social portuguesa e, pelas características inerentes à sua
composição interna, tem um papel cada vez mais importante na constituição das redes sociais urbanas das
grandes cidades do país. A sua importância pode ser averiguada, por exemplo, ao nível da politização da
questão da imigração em Portugal, nomeadamente no que diz respeito às determinantes dos processos de
legalização de grupos imigrantes que têm entrado em Portugal. Mais do que uns meros apêndices desses
imigrantes, eles são um grupo com uma pluralidade de dinâmicas que os torna uma entidade à parte no
panorama social, político e cultural. Sendo o resultado de uma realidade relativamente recente no país,
eles não são ainda um conjunto populacional com características totalmente definidas ao nível da
incorporação em vários e diversos segmentos da população portuguesa; contudo, uma primeira análise dos
seus percursos escolares de acordo com as diferentes coortes demográficos que os decompõem poderá já
indicar padrões e tipologias de incorporação, ao nível demográfico, profissional, cultural e social. Analisar
os seus processos de evolução no sistema de ensino no País reflete, por outro lado, as origens e modos de
incorporação dos seus pais e, por outro, dá um aperçu de futuras tendências e realidades étnicas em
Portugal. Tese OM aqui.

TESE OM 20: Percursos escolares de descendentes de imigrantes de origem cabo-verdiana em Lisboa e
Roterdão, de Elsa Casimiro, dezembro de 2008: Esta dissertação de mestrado procura evidenciar o
percurso dos estudantes cabo-verdianos em Lisboa e em Roterdão, a sua inserção no país de acolhimento,
os meios de combate ao absentismo e insucesso escolar, as diferenças do sistema de ensino nos dois
países, os apoios e as saídas profissionais. A pesquisa empírica que sustenta a dissertação toma como
objecto de estudo social os estudantes do ensino técnico-profissional de nível 2 no Colégio Pina Manique e
na Nieuw-Rotterdam School e respetivos encarregados de educação. Estes dois elementos foram
analisados numa perspetiva comparativa, procedendo-se à sua contextualização educacional e social. Dos
resultados da investigação ressaltam os processos de reconstrução identitária e de dupla pertença tal como
a relevância da interação com a origem. Tese OM aqui.

TESE OM 18: Integração e escola em populações imigrantes da ex-URSS, de Viktoria Mirotshnik,
dezembro de 2008: Esta Dissertação de Mestrado insere-se na problemática da integração escolar dos
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filhos de imigrantes no país de acolhimento. No pressuposto da insuficiência da abordagem clássica para
entender a complexidade deste fenómeno, a investigação realizada, segundo uma metodologia qualitativa,
propõe-se a apresentar, como alternativa, um quadro teórico assente numa perspetiva de abordagem
sistémica. A partir deste enquadramento a integração é compreendida como um processo de gestão da
realidade social, diversa e heterogénea, e tomada como ponto de partida no estudo da integração dos
imigrantes, provenientes da ex-URSS, em Portugal, particularmente das expectativas formuladas
relativamente aos seus filhos e ao sistema educativo português. Com base na distinção entre diferentes
estatutos socioculturais de origem e de destino, os imigrantes entrevistados foram inseridos em quatro
grupos com vista à exploração das suas representações sobre a escola em geral, a escola portuguesa e a de
origem na perspetiva comparativa, e por fim, das estratégias face à integração escolar dos seus filhos e
expectativas em relação à sua educação. Verificou-se que a condição económica e social dos imigrantes em
Portugal não se reflete numa integração desfavorável dos seus filhos nas escolas. Os resultados mostram
que as representações, expectativas e aspirações dos imigrantes não se apoiam somente nos estatutos
socioculturais pré-migratórios, mas também nos processos de socialização a que foram submetidos. Tese
OM aqui.

TESE OM 15: A escola e a escolarização em Portugal. Representações dos imigrantes da Europa de Leste,
de António Sota Martins, dezembro de 2008: Um dos grupos de imigrantes que mais aumentou na década
de 90 foi o dos imigrantes da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia, da Moldávia, da Rússia, da
Roménia e da Bulgária. Para este rápido aumento do fluxo migratório da Europa de Leste para Portugal, tal
como para outros países do Sul da Europa, em muito contribuíram as alterações no mapa político europeu,
resultantes do desmembramento do grande estado soviético, as profundas alterações políticas,
económicas e sociais que tiveram lugar nos antigos estados socialistas e os graves problemas económicos e
sociais que aí se verificaram. Importa, pois, perceber como se tem realizado a integração deste novos
imigrantes na sociedade portuguesa, assim como os resultados das políticas de imigração que têm sido
desenvolvidas pelo estado português. No presente estudo, interessou-nos, particularmente, a forma como
os alunos filhos dos imigrantes da Europa de Leste se têm integrado nas escolas portuguesas, as
representações sociais que estes imigrantes têm da escola e da escolarização em Portugal e a forma como
integram esses processos de escolarização nos seus percursos migratórios e nos seus projetos de vida. Tese
OM aqui.

Coleção Imigração em Números
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“Educação e qualificações”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico anual 2018,
de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em Números, pp. 103-132,
dezembro de 2018: De uma forma geral, os imigrantes tendem a apresentar maiores dificuldades em obter
bons resultados escolares, quando comparados com os nacionais dos países de acolhimento. Não sendo
Portugal exceção neste domínio nota-se, porém, nos últimos anos uma evolução positiva no desempenho
escolar dos estrangeiros matriculados, diminuindo a distância entre alunos estrangeiros e alunos nacionais.
Entre o início da década e o ano letivo de 2016/2017 nota-se uma melhoria do desempenho escolar dos
alunos estrangeiros do ensino básico e secundário, sendo que os alunos estrangeiros melhoraram a sua
taxa de transição/conclusão em cerca de 4 pontos percentuais. Estes resultados encontram-se em
concordância com os mais recentes resultados do PISA (PISA 2015), onde se demonstrou que Portugal foi o
país da OCDE que mais melhorou a performance dos alunos imigrantes nesta última década, sendo
também o país onde mais se reduziu a distância entre os resultados dos imigrantes e dos restantes alunos.
No ano letivo de 2016/2017 cerca de 12% do total de estudantes inscritos no Ensino Superior eram
estrangeiros (cerca de 42 mil), mantendo-se a tendência de crescimento desde o início do século. Os alunos
estrangeiros inscritos no Ensino Superior português aumentaram em +92% face ao início desta década (ano
letivo 2010/2011). Nos anos de referência deste relatório observa-se uma diminuição da procura dos
reconhecimentos, equivalências e registos de graus académicos superiores adquiridos no estrangeiro:
embora entre 2007 e 2016 se verifique um aumento de +57% no número global de equivalências,
reconhecimentos e registo de qualificações, de 2015 para 2016 observa-se uma diminuição de -45%
(passando de 2.315 em 2015 para 1.271 em 2016). Relatório disponível aqui.

“Educação e qualificações”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico anual 2017,
de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em Números, pp. 75-107),
dezembro de 2017: Entre o início da década e o ano letivo de 2013/2014 nota-se uma melhoria do
desempenho escolar dos alunos estrangeiros do ensino básico e secundário, mantendo-se a tendência de
melhoria entre os anos letivos de 2014/2015 e 2015/2016, nos quais os estrangeiros melhoraram a sua taxa
de transição/conclusão em 2 pontos percentuais, ligeiramente mais que os portugueses que melhoraram
em 1,6 pontos percentuais. Acresce que na edição mais recente do PISA (PISA 2015), os alunos de Portugal
melhoraram os resultados em todas as áreas, tendo obtido scores acima da média dos resultados dos
vários países da OCDE em todos os domínios. Relativamente aos alunos imigrantes, Portugal foi o país da
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OCDE que mais melhorou a performance dos alunos imigrantes nesta última década, sendo também o país
onde mais se reduziu a distância entre os resultados dos imigrantes e dos restantes alunos. Relatório
disponível aqui.

“Educação e qualificações”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico anual 2016,
de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em Números, pp. 57-76, outubro
de 2016: Inúmeros estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
revelam que, de forma geral, os imigrantes tendem a apresentar maiores dificuldades em obter bons
resultados escolares, quando comparados com os nacionais dos países de acolhimento. Não sendo Portugal
exceção neste domínio nota-se, porém, nos últimos anos uma evolução positiva no desempenho escolar
dos estrangeiros matriculados, diminuindo a distância no desempenho escolar obtido entre alunos
estrangeiros e alunos nacionais. Entre o início da década e o ano letivo de 2013/2014 nota-se uma melhoria
do desempenho escolar dos alunos estrangeiros do ensino básico e secundário, mantendo-se a tendência
de melhoria entre os anos letivos de 2012/2013 e 2013/2014, nos quais os estrangeiros melhoraram a sua
taxa de transição/conclusão em 0,8 pontos percentuais, ligeiramente mais que os portugueses que
melhoraram em 0,6 pontos percentuais. No ano letivo de 2013/2014 cerca de 9% do total de estudantes
inscritos no Ensino Superior eram estrangeiros (cerca de 33 mil), mantendo-se a tendência de crescimento
verificada na década passada do número de alunos estrangeiros. Desde o início desta década (ano letivo
2010/2011) os alunos estrangeiros inscritos no Ensino Superior português aumentaram em +52,5%.
Relatório disponível aqui.

“Educação e qualificações”, in Monitorizar a integração de imigrantes em Portugal: relatório estatístico
decenal, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em números, pp. 127-152,
dezembro de 2014: Os estrangeiros mostram maior percentagem de população nos níveis de escolaridade
mais elevados quando comparados com os portugueses. Essa tendência não é, contudo, uniforme para
todas as nacionalidades estrangeiras. Segundo os Censos de 2011, as populações estrangeiras residentes
com maior percentagem de pessoas com o ensino superior são os nacionais de Espanha (32%, o que
equivale a mais 20 pontos percentuais que os portugueses), do Reino Unido (22,8%,mais 11 pontos
percentuais face aos portugueses) e da Ucrânia (20,1%, mais 10 pontos percentuais que os portugueses).
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Também no nível secundário e pós-secundário se observa que a maioria das populações estrangeiras
analisadas têm uma maior importância relativa de pessoas com esse nível de escolaridade do que os
portugueses, destacando-se os ucranianos (40,5%, o que equivale a mais 27 pontos percentuais que o
verificado para os portugueses), os ingleses (37%) e os brasileiros (35%, mais 22 pontos percentuais). Na
vertente da educação, o relatório explora ainda os dados disponíveis acerca da integração escolar de alunos
estrangeiros em Portugal. O relatório PISA 2012 indica que o país é um dos exemplos de evolução positiva
entre os 34 países analisados pela OCDE. O país conseguiu melhorar os seus resultados sobretudo na
Matemática, tendo-se aproximado da média internacional. Acresce que Portugal - apesar de se encontrar
entre os países onde mais de 20% dos alunos avaliados pertencem a grupos socioeconómicos mais
desfavorecidos - conseguiu desde 2003 diminuir a distância entre os alunos com piores e melhores
resultados, reduzindo desta forma as desigualdades do sistema escolar. Quanto às qualificações, as autoras
afirmam que nem sempre a distribuição dos trabalhadores estrangeiros pelos grupos profissionais do
mercado de trabalho em Portugal reflete as suas qualificações. Na realidade, em especial a partir da
transição para o século XXI, Portugal começou a ter no seu mercado de trabalho trabalhadores em situação
de sobre qualificação, ou seja, trabalhadores com um nível de competências superior ao requerido pelas
tarefas que desempenhavam. Os dados administrativos da Direção Geral do Ensino Superior dão conta do
aumento significativo do número de reconhecimento de qualificações de nível superior nos últimos anos.
Entre 2002 e 2012 verificou-se um aumento em +482% no número de reconhecimento de qualificações
concedido, passando de 169 para 983 os reconhecimentos de educação de nível superior. Esta evolução
positiva reflete, entre outros fatores, uma mudança na lei do reconhecimento de qualificações e inúmeras
medidas de integração e serviços criados ao longo da última década para combater (essencialmente) o
fenómeno da sobre qualificação dos trabalhadores estrangeiros no mercado de trabalho em Portugal.
Relatório disponível aqui.

Boletim Estatístico #3 ‘Estudantes Estrangeiros nos diferentes níveis de ensino’ de Catarina Reis Oliveira
e Natália Gomes, novembro de 2017: Sistematizam-se neste Boletim Estatístico do OM dados
internacionais e nacionais acerca do fluxo imigratório por razões de estudo, os seus impactos nos
diferentes países da OCDE em termos do total de imigrantes e do total de estudantes do país, e os
resultados comparados da performance escolar dos estudantes imigrantes e não imigrantes. A avaliação
desenvolvida pela OCDE (de 2015) do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), que afere o
desempenho escolar das crianças - “não imigrantes” e “imigrantes” - com 15 anos de idade nas ciências,
leitura e matemática, destaca especialmente Portugal como o país que mais reduziu a diferença de
resultados dos dois grupos de alunos, controlando ou não os efeitos do contexto socioeconómico e da
língua falada em casa. Analisam-se ainda outros dados administrativos de Portugal para os três níveis de
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ensino - o básico, o secundário e o superior -, considerando a evolução dos estudantes estrangeiros e, de
forma comparada para os nacionais e os estrangeiros, as taxas de transição e conclusão de estudos em
Portugal. Considera-se, assim, os números da educação adquirida em Portugal por cidadãos de
nacionalidade estrangeira residentes no país nos diferentes níveis de ensino. Boletim Estatístico OM
disponível aqui.

Revista Migrações

Artigo REVISTA MIGRAÇÕES 12: “Educação e sociedade: a realidade da educação/ formação na vida da
imigração brasileira em Portugal”, de Vagner Gonçalves, pp. 113-136, outubro de 2015: Este artigo de
investigação pretende compreender os diferentes tipos de relação que os imigrantes brasileiros
estabelecem com a Educação e Formação em Portugal e as variáveis que interferem nessa relação. Para o
efeito, foi aplicado um inquérito por questionário aos adultos imigrantes brasileiros que procuraram o
Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Casa do Brasil em Lisboa entre novembro/2012 e
agosto/2013.Como principais conclusões destacam-se: a) a relação positiva a nível das representações dos
inquiridos com a Educação ao Longo da Vida; b) intenções e práticas quando relacionadas com o grau de
qualificação dos inquiridos; c) ausência e prática de formação nas organizações onde desempenham suas
atividades profissionais; d) as línguas (em especial inglês), como o tipo de formação de preferência do
grupo estudado. Artigo disponível aqui.
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Destaque Estatístico OM: Qualificações dos residentes na UE28
A União Europeia tem vindo a apostar em políticas de educação e formação como motor de
desenvolvimento, coesão e integração da população imigrante. Os benefícios associados à imigração
podem também, neste campo, traduzir-se através do envolvimento e valorização das competências que a
população imigrante disponibiliza para o mercado de trabalho e no fomento da sua participação ativa
através do intercâmbio de valores culturais junto dos países de acolhimento.
Os fluxos migratórios abrem assim oportunidades para os países da UE que enfrentam problemas de
envelhecimento como resposta para ultrapassar os problemas associados à escassez de mão-de-obra, o
que reforça o papel fundamental das políticas de educação e formação.
É ainda importante sublinhar que o caminho para a integração da população imigrante não se resume
apenas a identificar o quadro de competências e a forma como podem ser desenvolvidas e utilizadas. O
caminho envolve a promoção e o bem- estar social da população imigrante, reconhecendo os benefícios da
imigração, apoiando a sua participação no mercado de trabalho, apoiando a valorização das suas
competências e contribuindo para a criação de um clima de bem- estar e sentimento de pertença junto das
comunidades de acolhimento.
Neste destaque são analisados alguns dos indicadores estatísticos para a educação, definidos no quadro da
Declaração de Zaragoza, adotada em 2010 pela UE com o propósito de avaliar e acompanhar as políticas de
integração da polulação imigrante, de forma harmonizada e coerente em todos os Estados-membros. Os
dados analisados têm como base a informação estatística mais recente divulgada pelo Eurostat em maio de
2019. Os indicadores estatísticos encontram-se desagregados de acordo com dois grandes grupos da
população: nativa (população que nasceu e vive no mesmo país de transmissão dos dados) e população
imigrante que vive num país da UE28, diferente do local de nascimento, o qual poderá ser um país da UE28,
ou de fora do espaço europeu. Os resultados apresentados permitem uma avaliação da situação na União
Europeia e nos respetivos Estados-membros. É evidenciada a posição de Portugal neste contexto, o qual se
destaca positivamente em todos os indicadores de integração apresentados neste domínio.

Sabia que em 2018 cerca 34,8% da população imigrante extracomunitária com entre 25 e 54 anos, tinha
atingido apenas o ensino básico, resultado que traduz o dobro do verificado para a população nativa nos
países da UE28?
Na última década (2008-2018) a UE28, no seu conjunto, registou progressos significativos no domínio da
educação. A percentagem da população com 25-54 anos, que apenas concluiu o ensino básico (nível
máximo de ensino alcançado) tem vindo a recuar face ao aumento da população com níveis de qualificação
mais elevados. Esta tendência é comum a todos os grupos da população, nativa ou imigrante. Contudo
subsistem ainda grandes disparidades entre a população que nasceu e reside em países da UE28
(população nativa) e a população imigrante, quer proveniente de países da UE28, quer de países fora da
UE28.
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A análise por grupos da população coloca em evidência os contrastes que existem entre a população que
nasceu num país da UE28 e fora da UE28. Cerca de um terço da população que nasceu fora da UE28
(34,8%) completou no máximo o nível de ensino básico. O mesmo indicador era de 21,3% para a população
que nasceu num país da UE28 diferente daquele onde vive e de 17,4% para a população que nasceu e
reside no mesmo país da UE28. Estes resultados sugerem que a população que nasceu fora da UE28 é mais
suscetível de vir a alcançar níveis de qualificação inferiores, quando comparada com a população que
nasceu na UE28.
Evolução da população com 25-54 anos que completou no máximo o nível de ensino básico, na UE28
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Na União Europeia, a análise dos níveis de ensino de acordo com os grupos da população, indica que a
população nativa se distribui maioritariamente pelos níveis de ensino superior (35,6%) e secundário (47%),
em detrimento do nível básico (17,4%). Pelo contrário, na população imigrante com país de nascimento
fora da União Europeia, o nível de escolaridade básico é aquele que tem maior expressão (34,8%),
seguindo-se o secundário (34%) e o superior (31,2%). O grupo da população imigrante com país de
nascimento na União Europeia, representa um grupo da população com características distintas: a
percentagem de pessoas com ensino superior é mais elevada (37%) do que na população nativa (+2,6pp) e
apresentam igualmente uma percentagem elevada de pessoas com nível de ensino secundário (41,6%).
Estes dados confirmam que neste grupo da população os perfis mais qualificados são mais propensos à
migração para outros países da UE, o que possivelmente poderá estar relacionado com melhores
oportunidades de trabalho.
População com 25-54 anos de acordo com o nível de ensino e o país de naturalidade, na UE-28, em 2018 (%)

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt

24

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
25

100

%

90
80

35,6

31,2

37,0

70

Ensino superior (ISCED 58)

60
34,0

50
40

47,0

41,6

30

Ensino Básico (ISCED 1-2)

20
10

Ensino secudário e pós
secundário (ISCED 3 - 4)

34,8
17,4

21,3

0
Pop. Nativa

Pop. Imigrante nascida Pop. Imigrante nascida
na UE 28
fora da UE 28
Fonte: Eurostat

Sabia que em 2018 a percentagem de mulheres imigrantes em idade ativa na UE28 com ensino superior
era maior do que a dos homens imigrantes em iguais circunstâncias, verificando-se a situação contrária nos
níveis de escolaridade mais baixos?
Em 2018, a percentagem de mulheres em idade ativa que completou o ensino superior era mais elevada do
que a percentagem de homens quer na população imigrante quer na população nativa. Na população
imigrante extracomunitária (nascimento fora da UE28) a percentagem de mulheres com nível de ensino
superior era de 32,4% e a percentagem de homens era de 30%. Na população imigrante intracomunitária
(nascimento na UE28) a percentagem era superior, respetivamente 39,7 % para as mulheres e 34,1% para
os homens. Na população nativa as taxas da população com ensino superior completo para a população
feminina e masculina são as mais elevadas, respetivamente 39,0% e 32,2%. É neste grupo da população
nativa que se observa a maior diferença entre os sexos 6,8pp, contra 2,4pp para a população imigrante
extracomunitária e 5,6pp para a população imigrante intracomunitária.
Para os níveis de escolaridade inferiores (básico e secundário), há uma maior proporção de homens do que
de mulheres em todos os grupos da população, tanto nativa como imigrante, sendo também esta diferença
mais acentuada na população nativa.
Repartição da população com 25-54 anos, por nível de ensino mais elevado concluído, país de nascimento e sexo,
na UE28, em 2018 (%)
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Sabia que em Portugal a percentagem de imigrantes em idade ativa com ensino superior é ligeiramente
inferior à média da UE28?
Em 2018, cerca de 30,6% dos imigrantes em idade ativa a residir em Portugal tinham completado o ensino
superior e 38,2% completaram o ensino secundário. Portugal encontra-se acima da média da UE 28, no que
diz respeito à percentagem de imigrantes com ensino secundário, respetivamente, 38,2% e 34% e ocupa a
décima quinta posição entre os países da União Europeia, encabeçado pela Croácia (63,7%) e pela Eslovénia
(60,7%). No que diz respeito ao ensino superior, Portugal está ligeiramente abaixo da média da UE8 (31,2%)
e surge na décima quarta posição entre os países da UE28, relativamente à percentagem de imigrantes
residentes com ensino superior, embora à frente de países como a Bélgica (29,4%), Holanda (27,4%),
Finlândia (26,7%) Espanha (25,7%), Áustria (25,4%), Alemanha (24,8%) Croácia (19,2%) Eslovénia (15,5%)
Itália (13,6%) e Grécia (13,5%) onde a percentagem de imigrantes com ensino superior ainda é menor.
Destacam-se na situação contrária, a Bulgária, Polónia, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido em que mais de
50% dos imigrantes em idade ativa tinha completado o ensino superior.
Análise da população imigrante nascida fora da UE28, com 25-54 anos de idade, de acordo com o nível de ensino
mais elevado atingido, 2018 (%)
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Sabia que a percentagem de imigrantes em idade ativa com ensino superior é em Portugal mais alta que o
verificado para a população portuguesa residente?
Em 2018 a população imigrante em idade ativa que atingiu o nível de escolaridade equivalente ao ensino
superior na União Europeia era ligeiramente inferior à da população nativa (-2,5pp), respetivamente 33,1%
e 35,6%. Contudo, os dados de 2018 revelam que em 12 Estados Membros, incluindo Portugal, a
percentagem de pessoas com ensino superior era mais elevada no grupo da população imigrante face ao
grupo da população nativa. Em Portugal, cerca de 32,9% da população ativa imigrante possui o ensino
superior, em comparação com 28,1% na população nativa (+4,8pp). A Bulgária, é o país da UE28 onde esta
diferença é mais significativa (cerca de 30pp), seguindo-se o Luxemburgo.
Repartição da população com 25-54 anos com nível de ensino superior, por país de nascimento, 2018 (%)
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Destaque Estatístico OM: Residentes no Sistema Escolar na UE28
Sabia que Portugal está entre os países da UE28 com menor taxa de abandono escolar precoce junto da
população imigrante com 18-24 anos?
O abandono escolar precoce afeta particularmente a população imigrante e representava, em 2018, mais
do dobro do verificado entre a população nativa, respetivamente 20,7% e 9,5%. Contudo ao longo da
última década o abandono escolar tem vindo a diminuir e de forma mais acentuada junto da população
imigrante, (-9 pp), o que permitiu reduzir a diferença face à população nativa.
Evolução da taxa de abandono escolar precoce na população com 18-24, de acordo com o país de nascimento, em
2018 (%)
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Fonte: Eurostat

Em 2018, Portugal estava entre os oito países da UE28 com menor taxa de abandono escolar precoce junto
da população imigrante (18-24 anos), 12,8%, e encontra-se muito abaixo (-8,8 pp) da média da UE28, com
20,2%. A Irlanda, com 3,4%, o Luxemburgo com 6,0% a República Checa com 7,6%, o Reino Unido com
8,9%, Dinamarca com 9,9%, a Holanda com 11,1%, a Eslovénia com 11,6% e a Finlândia com 12,7% são os
países da EU28 que apresentaram, em 2018, taxas de abandono escolar precoce inferiores a Portugal. Na
situação contrária, estava a Itália com o valor mais elevado, 35,2%, seguida de Espanha com 32% da
Alemanha com 24,1% que representam os países com uma maior taxa de abandono escolar precoce entre
a população imigrante.
Taxa de abandono escolar precoce na população com 18-24 anos de acordo com o país de nascimento da população
em 2018 (%)
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Fonte: Eurostat. Nota: Representados apenas os países com dados disponíveis

A comparação entre a taxa de abandono escolar precoce na população nativa e na população imigrante
evidencia realidades muito distintas nos países da UE28. Portugal está entre os países que apresenta uma
diferença menor entre a taxa de abandono escolar verificada na população nativa e na população
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imigrante, apenas 1 pp, a par de Malta com 1,7pp. Na situação oposta, encontram-se países como a Itália
(23,2 pp); Espanha (17,1pp); e Áustria (11,5pp), Espanha e Áustria, em que esta realidade atinge de forma
muito diferente estes dois grupos da população. De referir ainda que no Reino Unido, Irlanda e
Luxemburgo, a taxa de abandono escolar precoce da população imigrante é inferior à verificada na
população nativa.

Sabia que Portugal é um dos países da UE28 com menor taxa de jovens imigrantes que não
trabalham nem estudam?
Na última década, a percentagem da população jovem (15-29) que não trabalha nem estuda NEET( Neither
in Employment nor in Education and Training) tem-se mantido relativamente estável independentemente
do grupo populacional, nativo ou imigrante. Nos anos de crise económica, em particular 2012/2013,
observou-se um aumento deste fenómeno, em todos os grupos da população, que voltou a retomar os
valores habituais nos anos seguintes.
Em 2018 a taxa de NEET na União Europeia era de 12,1% na população nativa, de 14,7% na população
imigrante de países da União Europeia e de 21,6% na população imigrante proveniente de países terceiros.
Os dados apresentados evidenciam uma vez mais os contrastes entre os grupos populacionais e em
particular a grande disparidade entre a realidade das comunidades nativas e da população imigrante de
países terceiros.
Percentagem de jovens com 15-29 anos que não trabalha nem estuda, de acordo com o país de nascimento, na
UE28, 2008-2018 (%)
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Fonte: Eurostat

De acordo com os dados publicados pelo Eurostat, os países da União Europeia evidenciam realidades
muito distintas e algumas tendências. Em 2018, todos os países apresentaram taxas de NEET da população
imigrante superiores às da população nativa. Portugal revela uma vez mais um desempenho positivo no
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que diz respeito a este indicador de integração. A percentagem da população em situação NEET era de
9,3% da população nativa e 12,7% da população imigrante. Abaixo de Portugal surge a Holanda, com 10,7%
de imigrantes que não trabalham nem estudam, seguindo-se, a par do nosso país, a Polónia, com 12,2%,
Malta, com 12,3%, Suécia, com 12,4% e a Dinamarca, com 12,6%. A Grécia foi, em 2018, o país da UE28
com maior percentagem de imigrantes que não trabalha nem estuda, seguindo-se a Itália com 34,1%, a
França com 25,4%, Espanha com 24,9%, Bélgica com 24,8%, Eslovénia com 22,4%, Alemanha com 20,5% e
Áustria com 20%.
Percentagem da população jovem com 15-29 anos que não trabalha nem estuda, por país de nascimento, em 2018
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Destaque Estatístico OM: Alunos estrangeiros em Portugal
Sabia que tem vindo a melhorar o desempenho escolar dos alunos estrangeiros no Ensino Básico e
Secundário português?
O Programme for International Student Assessment (PISA) da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) realiza-se a cada três anos, e testa estudantes de 15 anos de todo o
mundo em leitura, matemática e ciências. Os testes são projetados para avaliar quão bem os alunos
dominam as disciplinas principais para se prepararem para situações da vida real no mundo adulto. O PISA
publica os resultados um ano após os alunos serem testados para ajudar os governos a moldar a sua
política educacional. Os estudantes imigrantes são avaliados pelo PISA por comparação com os seus pares
nativos. Assim o PISA mede a diferença de desempenho entre os dois grupos e analisa fatores de contexto,
como a participação e a probabilidade de colocação em escolas com uma grande parcela de estudantes
socialmente desfavorecidos. Os dados têm revelado uma evolução positiva na integração destes alunos
(encontre aqui alguns resultados 2015 para Portugal).
As avaliações promovidas pela OCDE (vd. a mais recente PISA 2015 results. Excellence and Equity in
Education, volume I, Paris: OCDE) revelam que, de forma geral, os imigrantes tendem a apresentar maiores
dificuldades em obter bons resultados escolares, quando comparados com os nacionais dos países de
acolhimento. Importa atender, porém, que as maiores dificuldades ou piores desempenhos escolares não
se associam apenas à condição imigrante, mas sobrepõem-se a condições socioeconómicas distintas de
partida: verifica-se o papel explicativo da classe social e das características dos indivíduos e dos seus
agregados familiares (e.g. género, qualificações dos pais, meio onde residem rural/urbano ou
centro/subúrbio) nas performances escolares, sendo que estas dimensões tendem a suplantar a influência
explicativa que a origem étnica ou cultural pode ter. Os estudantes imigrantes estão frequentemente em
situações de dupla desvantagem pela sua condição de imigrante e pela sua classe social ou privação social
(PISA, 2016: 244).
Não sendo Portugal exceção neste domínio, nota-se nos últimos anos letivos uma evolução positiva no
desempenho escolar dos estrangeiros matriculados, diminuindo a distância entre alunos estrangeiros e
alunos nacionais. Desde o início da década nota-se uma melhoria do desempenho escolar dos alunos
estrangeiros do ensino básico e secundário (melhoraram a sua taxa de transição/conclusão em cerca de 3
pontos percentuais). Na edição mais recente do PISA (PISA 2016) Portugal é destacado como o país da
OCDE que mais melhorou a performance dos alunos imigrantes nesta última década, sendo também o país
onde mais se reduziu a distância entre os resultados dos imigrantes e dos restantes alunos.
Taxa de transição/conclusão dos alunos no Ensino Básico e Secundário, segundo a nacionalidade, em Portugal
Continental, entre os anos letivos de 2010/2011 e 2016/2017
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Sabia que desde o início do século aumentou significativamente o número de estudantes estrangeiros
inscritos no Ensino Superior português?
Desde o início do século tem aumentado o número de estudantes estrangeiros inscritos no Ensino Superior,
que atingiu 13% do total de estudantes no ano letivo 2017/2018, representando cerca de quatro vezes mais
do que eram no início do século (de 13 mil estudantes, quando representavam apenas 3,3% do total de
alunos inscritos, passaram para 49 mil). Este aumento evidencia, entre outras razões, algumas mudanças
no enquadramento legal português com vista à captação de estudantes internacionais para o ensino
superior. No ano letivo de 2017/2018 o ensino superior português integrou alunos de 170 nacionalidades
diferentes, destacando-se os nacionais do Brasil (32,9% do total de estudantes estrangeiros) e os nacionais
de países da União Europeia (32,6% do total de alunos estrangeiros) que têm vindo a aumentar, por
oposição à evolução dos alunos dos PALOP cuja importância relativa tem vindo a diminuir (no ano letivo de
2011/2012 representavam 30%, passando para 19,6% no ano letivo de 2017/2018).
Número de alunos estrangeiros inscritos no Ensino Superior em Portugal, e percentagem de alunos estrangeiros no
total de alunos, entre os anos letivos de 2000/2001 e 2017/2018
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Agenda
9/9
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação

O Observatório das Migrações (OM) promove no Centro de Documentação do ACM, I. P., entre os dias 9 e
20 de setembro de 2019, uma quinzena temática sobre Imigração, Educação e Qualificações para assinalar
o Dia Internacional da Alfabetização (8 de setembro), convidando tod@s @s interessad@s a visitarem o
Centro de Documentação, no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) do ACM, IP,
na Rua Álvaro Coutinho, 14, em Lisboa, entre as 09h30 e as 16h30. Publicações relevantes das Coleções do
OM, entre outras referências bibliográficas do acervo do Centro de Documentação, e dados oficiais acerca
do tema, sistematizados e analisados pela Equipa do OM, estarão disponíveis para consulta e oferta e
estará em destaque o novo volume da Coleção Estudos OM – Inclusão e Desempenho Académico de
Crianças e Jovens Imigrantes: O Papel das Dinâmicas de Aculturação. Não perca! Saiba mais sobre esta
edição das Quinzenas Temáticas OM aqui.

18/9

Conferência da Rede Europeia das Migrações 2019 sobre Migrações, Asilo e Estatísticas
No dia 18 de setembro de 2019 terá lugar a Conferência Anual da Rede Europeia das Migrações em Lisboa,
organizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), sendo esta edição dedicada ao tema das
Migrações, Asilo e Estatísticas. A conferência será desenvolvida a partir de três painéis. O primeiro Painel,
mais académico, será sobre “As estatísticas e a produção de conhecimento no domínio das migrações” e,
sob a moderação de Maria João Valente Rosa (FCSH-UNL), terá a intervenção de João Peixoto (SOCIUSISEG), de Raphael Barlund (REM-Filândia) e de Catarina Reis Oliveira, Diretora deste Observatório das
Migrações, que apresentará o trabalho do OM nomeadamente na vertente do conhecimento produzido
com a Coleção Imigração em números. O segundo painel intitulado “Dos dados operacionais à produção de
estatísticas” terá a moderação de Cláudia Pina (INE) e a intervenção de Maria José Ribeiro (SEF). Finalmente
o terceiro painel, intitulado “As Estatísticas de migração e asilo e a proteção de dados”, terá a moderação
de Maria João Guia (SEF) e a intervenção de João Marques (Comissão Nacional de Proteção de Dados).
Saiba mais aqui.
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Convite à apresentação de propostas de comunicação
Está aberto até 30 de setembro de 2019 um convite à submissão de propostas de comunicação ao IV Fórum
do Instituto Internacional de Sociologia, que se realizará em Porto Alegre, Brasil, dias 14 a 18 de julho de
2020. O comité de pesquisa em sociologia das migrações (RC31) tem previstas vinte e seis sessões sobre
temas tais como: novas tendências nas políticas de imigração e integração, a integração linguística dos
descendentes de imigrantes, ou as preocupações com o envelhecimento e o bem-estar social nas famílias
migrantes e transnacionais, entre muitos outros. A lista completa de sessões pode ser encontrada aqui.
Cada autor pode entregar no máximo duas propostas de comunicação (abstracts) redigidas em Castelhano,
Francês ou Inglês e com um máximo de 300 palavras cada. Mais informações acerca do processo de
candidatura aqui.

16/10

4.ª Conferência Intergovernamental “Alcançar Oportunidades Iguais para Todos(as) Os(as) Migrantes
através da Aprendizagem e da Aferição: requisitos linguísticos e de conhecimento das sociedades para os
imigrantes nos estados membros do Conselho da Europa”
A 16 de outubro de 2019 será apresentado em Estrasburgo o quarto relatório sobre as diferenças na
exigência linguística para efeitos de cidadania, residência ou entrada nos diferentes estados do CdE e a
correspondente oferta de oportunidades de aprendizagem desenhadas especificamente para esse fim e/ou
gratuitas por parte dos mesmos estados. No âmbito da conferência serão abordados temas como a
metodologia e resultados do estudo, o impacto destas políticas na integração dos imigrantes, ou a sua
relação com os direitos humanos, entre outros. Mais informações acerca desta conferência e o seu
programa preliminar podem ser encontrados aqui.
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