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1. Introdução  

 

O presente estudo de Aprofundamento de Diagnóstico foi realizado no âmbito da acção 1 do 

Projecto “ VIAAS – Vias de Interculturalidade na Área do Asilo”, financiado pela Iniciativa 

Comunitária Equal. O Conselho Português para os Refugiados (CPR) é a entidade interlocutora 

deste projecto, tendo como parceiros a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), a Câmara 

Municipal de Loures (CML), o Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar (CFPSA) 

e o Instituto de Segurança Social (ISS).  

 

O VIAAS pretende contribuir para uma mais fácil e efectiva integração dos requerentes de asilo 

em Portugal, tendo como principais objectivos: 

o Constituir e testar uma metodologia de certificação de competências dirigida aos requerentes 

de asilo; 

o Facilitar o acesso à formação profissional, em particular, no sector alimentar;  

o Promover a ocupação dos requerentes de asilo no período em que aguardam resposta ao 

seu pedido de protecção;  

o Experimentar novas vias de valorização da interculturalidade/multiculturalidade; 

o Formar (e-learning) técnicos na área dos refugiados e do direito de asilo; 

o Informar e sensibilizar a sociedade de acolhimento para a problemática dos refugiados.  

 

O Diagnóstico foi elaborado pelos técnicos da Parceria de Desenvolvimento (PD), durante acção 

1. Pretendeu-se desenvolver um processo participativo e partilhado, que incidisse sobre 4 

dimensões em simultâneo: 

o Diagnóstico de necessidades de formação dos refugiados e requerentes de asilo; 

o Diagnóstico de necessidades e perspectivas das empresas, com vista à integração 

dos refugiados no mercado de trabalho;  

o Estudo da oferta formativa existente e formas de reconhecimento, validação e 

certificação de competências;  

o Reforço das competências no Diagnóstico participativo e empowerment da equipa 

técnica.  

 



�

�

�

Apostou-se na recolha das experiências dos vários actores envolvidos. Mais concretamente, dos 

técnicos que trabalham directamente com os requerentes de asilo (técnicos de formação, 

técnicos de serviço social, técnicos de emprego e formação profissional), do próprio público-alvo 

(requerentes de asilo, refugiados, ilegais, etc.), das associações empresarias do sector 

alimentar. Procurou-se envolver directamente os técnicos da Parceria de Desenvolvimento, 

seguindo-se uma metodologia de investigação - acção. Optou-se assim por não contratar uma 

empresa exterior para a realização desta tarefa. 

 

O Diagnóstico apresenta-se como o principal suporte da PD para a concepção do projecto para a 

acção 2, esperando a PD que este contribua para melhor planear a intervenção prevista e para 

registar as necessidades específicas dos diferentes intervenientes. Pretendeu-se com este 

estudo fazer um levantamento dos conhecimentos, competências, recursos, potencialidades e 

debilidades existentes dos requerentes de asilo e refugiados e dos técnicos e instituições.  
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2. Processo de Elaboração do Diagnóstico 

 

A elaboração do Diagnóstico não foi um processo rápido e linear. Foi no entanto, um processo 

extremamente dinâmico, rico em experiências e aprendizagens. Organizar a PD e o seu 

funcionamento, clarificar objectivos e actividades, “compreender” e operacionalizar o que estava 

previsto em candidatura, estabelecer e cumprir um cronograma de trabalho, superar obstáculos, 

tornaram este processo moroso, mas extremamente útil para preparar as actividades a realizar 

na acção 2. 

 

Pretendemos apresentar de forma sucinta, a metodologia seguida, e que nos permitiu atingir, 

pelo menos em grande parte, os objectivos estabelecidos. Começamos por descrever os 

métodos e técnicas utilizados e a forma como foi recolhida e analisada a informação. 

 

Procurámos ainda fazer um balanço crítico do trabalho realizado pela parceria, salientando os 

aspectos menos positivos que, relativamente ao seu funcionamento, consideramos que devem 

ser trabalhados e melhorados na acção 2; por outro lado, sublinham-se as pequenas “vitórias” 

que alcançámos, em termos do relacionamento entre técnicos e entre instituições, e que deverão 

ser potenciadas na acção 2. São evidenciadas também algumas potencialidades e debilidades 

do próprio Diagnóstico, tendo por referência o que nos propúnhamos fazer em candidatura, o 

que planeámos em sede de PD fazer, e o que realmente se conseguiu concretizar.  

   

 2.1. Estratégia e Metodologia 

 

A PD assumiu colectivamente desde o início que o seu principal objectivo seria auscultar e 

fomentar a participação dos diversos actores-chave. Queríamos essencialmente que o 

Diagnóstico espelhasse, na medida do possível, as reais necessidades e potencialidades dos 

requerentes de asilo e refugiados, tendo em conta também, as carências do mercado de trabalho 

e das empresas ao nível da formação profissional e da mão-de-obra. 

 

Como é sabido, o programa Equal introduz todo um conjunto de mudanças na concepção e na 

prática de operacionalização dos projectos.  
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Assim exige-se: 

��Uma parceria com instituições públicas e privadas, em pé de igualdade, tomando as 

decisões em conjunto; 

��Inovação, não como objectivo mas como resultante natural e indispensável no processo de 

realização do projecto; 

��Carácter experimental das acções e sua consequente territorialização; 

��Participação activa e responsabilização das pessoas, das instituições e das comunidades. 

 

Foi, assim, traçado um plano de trabalho com o respectivo cronograma, e ficou definido que 

tendo em conta o tempo disponível e os recursos humanos existentes, por um lado, e 

principalmente os objectivos que se pretendiam atingir, por outro, se iria privilegiar a recolha de 

informação documental (estudos de Diagnóstico e sobre a oferta formativa, e outros documentos 

diversos) e a realização de entrevistas, reuniões de grupo e individuais, contactos informais 

juntos dos diversos actores-chave.  

 

 

Deste processo de funcionamento devem resultar mudanças, passo a passo, colocando novos 

problemas, obrigando a novas reflexões, a novas aprendizagens. 

 

Esta "filosofia" de intervenção deve ser tomada como tal e não instrumentalizada. O que se 

pretende é que as pessoas, as instituições, os seus agentes sejam "apanhados" nesta outra 

forma de trabalhar e que isso passe a fazer parte do seu quotidiano pessoal, profissional e 

institucional.  

 

 

Construíram-se dois guiões de entrevista, um para os requerentes de asilo e refugiados, e outro, 

para as associações empresariais.  

 

Com o primeiro guião pretendeu-se essencialmente recolher informação, junto dos refugiados 

(requerentes de asilo, refugiados e ilegais), sobre o percurso escolar/formação profissional, 
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sobre o seu percurso profissional e de inserção em Portugal, procurando evidenciar pontos fortes 

e pontos fracos, as competências formais e informais, projectos para o futuro, projectos 

profissionais e de ocupação de tempos livres. Através destas entrevistas, os técnicos queriam 

dar “voz” aos refugiados, ouvir os seus problemas e as suas sugestões, perceber quais são os 

seus interesses, motivações e preocupações.  

 

A partir do segundo guião, dirigido às associações empresarias do sector alimentar, procurou-se 

recolher informação que nos permitisse fazer uma análise, ainda que parcial, das necessidades 

do mercado de trabalho nesta área, e ao mesmo tempo, avaliar a formação profissional existente 

e quais os principais problemas e desafios que se levantam; perceber de que forma está 

organizado o processo de recrutamento no sector, quais as características mais valorizadas 

pelos empregadores, etc.; por último, pretendeu-se percepcionar de que forma as associações 

do sector avaliam a participação de estrangeiros no sector alimentar, que vantagens e 

desvantagens salientam.  

 

Paralelamente, considerou-se indispensável promover reuniões/encontros com técnicos, uma 

vez que no nosso entender, as suas experiências de trabalho com os refugiados e/ou com outros 

públicos desfavorecidos e o seu conhecimento profundo dos problemas que afectam este grupo, 

juntamente com o seu conhecimento das necessidades de formação existentes no país e do 

mercado de trabalho, são uma mais valia para o Diagnóstico.  

 

 

As entrevistas aos refugiados  

 

A selecção dos refugiados a entrevistar foi feita em conjunto pelos técnicos da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa – Serviço de Emergência Social (SCML) e pelos técnicos do Conselho 

Português para os Refugiados (CPR). Inicialmente, estava previsto que as técnicas do Centro 

Distrital da Segurança Social de Lisboa (CDSSL) – Serviço Local de Sacavém/Moscavide, 

freguesia da Bobadela também realizassem entrevistas. No entanto, isso não foi possível, por 

motivos que serão adiante explicitados.  
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Decidiu-se que seriam os técnicos que acompanham os casos individuais (Técnicos de Serviço 

Social, Técnicos de Informação) a realizar as entrevistas, visto que já há uma relação de 

confiança estabelecida entre estes e os utentes. A selecção das pessoas a entrevistar, em sede 

de reunião da PD, teve em conta alguns critérios, com o objectivo de obter a maior diversidade 

possível. Tivemos em consideração as seguintes variáveis/elementos: 

• Situação legal; 

• Idade; 

• Sexo; 

• Local de residência; 

• Nacionalidade; 

• Estado civil e tipo de agregado familiar; 

• Tempo de permanência em Portugal. 

 

Foram realizadas 12 entrevistas individuais, e 1 entrevista colectiva (a dois refugiados). Sabendo 

de antemão que as entrevistas não seriam representativas da população, até porque isso não 

era necessário para os objectivos que a PD pretendia atingir, procurou-se, no entanto, “ouvir” 

refugiados reconhecidos legalmente, ilegais, beneficiários de autorização de residência por 

razões humanitárias, requerentes de asilo que chegaram recentemente a Portugal, etc. Era 

também importante para a PD, entrevistar utentes que estão sozinhos e outros que estão com os 

filhos, na medida em os processos de inserção na sociedade tendem a ser diferentes (ver 

quadro 1). 
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Quadro 1. Alguns Elementos de Caracterização dos Entrevistados 
Entrevistado 

n.º Idade Sexo Local de 
Residência Nacionalidade 

Data de 
entrada em 

Portugal 
Situação Legal Estado Civil Língua 

Comunicação Agregado familiar 

1 48 Masculino Lisboa Zimbabwe 2003 A.R.P. Casado Inglês/ 
Português 

4 (vive com a mulher e 
dois filhos, um é menor) 

2 39 Masculino Lisboa Angolana 2001 A.R.P. Viúvo Português 7 (6 filhos menores a 
cargo) 

3 30 Feminino Lisboa Colombiana 2005 Está em recurso Divorciada Espanhol 1 (tem um filho menor 
mas a cargo da avó) 

4 33 Feminino Loures Albanesa 2002 Ilegal Casada Português 3 (tem dois filhos 
menores) 

5 52 Masculino Lisboa Ruanda 2003 A.R.P. Casado Português 1 

6 30 Masculino Loures Nigeriana 2005 Aguarda decisão 
admissibilidade Viúvo Inglês 1 

7 43 Masculino Loures Albanesa 2002 Ilegal. Aguarda 
resposta do ACIME Casado Português 1 

8 30 Feminino Loures Turca 2003 A.R.R.H. Casada Português 
(pouco)/Turco 

3 (vive com marido e 
filha, já nascida em 

Portugal) 

9 32 Feminino Setúbal/Almada Ucraniana 1997 Ilegal Casada 
(separada) Português 2 (vive com a filha 

menor) 

10 40 Masculino Loures Angolano 2001 Ilegal. Aguarda 
resposta do ACIME Casado Português 

1 (mulher, filha e 3 
sobrinhos estão em 

Angola 

11 30 Feminino Loures Bielorussa 2003 A.R.R.H. Casada Português 3 Pessoas (marido e 
filho 5 anos) 

12 33 Masculino Loures Burundesa 2004 A.R.P. Solteiro Inglês 1 

13  a - Feminino - Congolesa 2000 Cartão de Refugiado Casada Português/ 
Francês 

3 (marido e filha de 5 
anos) 

13 b - Masculino Vila Franca Xira Cubano 2001 Cartão de Refugiado Casada Português 
/Castelhano 

3 (mulher e filha de 19 
anos) 

A.R.P. – Autorização de Residência Provisória 
A.R.R.H. – Autorização de Residência por Razões Humanitárias 
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Os encontros com os técnicos 

 

Foram realizadas duas reuniões de Diagnóstico com os técnicos que trabalham com os 

requerentes de asilo e refugiados. Uma das reuniões foi promovida pelo CPR e pela CML, e a 

outra, pela empresa de consultoria do projecto, a SEIES. Os objectivos a atingir foram 

semelhantes: ouvir os técnicos, recensear os principais problemas sentidos e que na sua opinião 

mais afectam esta população, por um lado, e identificar propostas e soluções para melhorar o 

sistema de acolhimento e integração dos refugiados em Portugal, por outro.  

 

As reuniões revelaram-se extremamente dinâmicas, evidenciado “conflitos” e dificuldades de 

relacionamento entre instituições, e também, pontos em comum. Foram interessantes também, 

do nosso ponto de vista, ao nível das propostas e sugestões. Aos técnicos foi dada a 

oportunidade de falar das suas experiências, positivas e negativas, das dificuldades que sentem 

no trabalho, e também das suas conquistas.  

 

A primeira reunião era dirigida aos técnicos das organizações que trabalham com as instituições 

da PD, ao nível da informação e no âmbito da Rede Alargada, e contou com a participação de 

técnicos das seguintes instituições: 

��Centro Padre Alves Correia (CEPAC); 

��CIC/Projecto Orientar; 

��Centro de Apoio às Vítimas de Tortura Política (CAVITOP); 

��Assistência Médica Internacional (AMI); 

��Serviço Jesuíta aos Refugiados (SJR) 

��Obra Católica para as Migrações (OCM). 

 

A segunda reunião era dirigida aos técnicos das organizações que compõem a PD e que 

trabalham directamente com os refugiados (no atendimento social e jurídico, formação 

profissional, etc.). Participaram nesta reunião: 

��Formador de Informática do CPR; 

��Formadora de Língua Portuguesa do CPR; 

��Técnico de Formação Profissional do CFPSA; 

��Técnico de Informação Jurídica do CPR; 
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��Técnica de Informação Social do CPR; 

��Coordenadora do Centro de Acolhimento do CPR; 

��Duas Técnicas de Serviço Social da SCML. 

 

As associações empresariais do Sector Alimentar  

 

Inicialmente estava prevista a realização de questionários às empresas da área da restauração e 

corte de carnes na região de Lisboa, e em Loures, em particular. Ao mesmo tempo, a PD previa 

realizar alguns questionários a empresas de outros sectores de actividade, nomeadamente 

empresas que ao longo dos anos, têm vindo a empregar um elevado número de imigrantes e 

refugiados (ex.: Emparque, Feira Nova, etc.).  

 

No entanto, e por motivos diferentes, acabou por não ser possível auscultar directamente 

nenhuma empresa. No que concerne às empresas de outros sectores de actividade, a PD por 

falta de tempo disponível e/ou dificuldades em aceder às empresas, foi adiando sucessivamente 

a realização destes questionários, privilegiando sempre o contacto com os refugiados e com os 

técnicos da área.  

 

No que diz respeito às empresas do sector alimentar, a não realização dos questionários foi uma 

opção metodológica. Inicialmente, considerou-se a hipótese de inquirir algumas empresas; no 

entanto, e face ao tempo disponível, optou-se em vez disso por se construir um Guião de 

Entrevista dirigido às associações empresariais. 

 

Foram então entrevistadas as seguintes associações: 

��Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros (ACCCLO); 

��Associação de Restauração e Similares de Portugal (ARESP). 

 

Pretendia-se com estas entrevistas, recolher informação que nos permitisse fazer uma análise, 

ainda que parcial, das necessidades do mercado de trabalho nesta área, e ao mesmo tempo, 

avaliar a formação profissional existente e quais os principais problemas e desafios que se 

levantam; perceber de que forma está organizado o processo de recrutamento no sector, quais 

as características mais valorizadas pelos empregadores, etc.; por último, pretendia-se 
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percepcionar de que forma as associações do sector avaliam a participação de estrangeiros no 

sector alimentar, que vantagens e desvantagens salientam.   

 

Estava ainda previsto “ouvir” os sindicatos do sector, mas por indisponibilidade de tempo dos 

seus responsáveis, isso não foi possível. Apesar das várias tentativas de agendamento da 

entrevista, não foi possível realizá-la em tempo útil. De qualquer forma, a PD gostaria de realizar 

a entrevista quando for possível, e mais importante do que isso, está a equacionar formas de 

colaboração efectiva com os sindicatos, a desenvolver no decorrer da acção 2.  

 

2.2. A PD e o Diagnóstico – Balanço Crítico 

 

Ao longo da acção 1, a equipa técnica da PD teve a oportunidade de trabalhar intensamente em 

conjunto.  

 

É importante fazer um balanço deste processo a dois níveis distintos: ao nível do próprio 

Diagnóstico, e importa analisar o que foi planeado, e o que se conseguiu fazer, e ao nível do 

funcionamento da PD. Durante a acção 1 surgiram múltiplos problemas que a PD conseguiu em 

grande parte resolver; mas outros permanecem ainda. Aos dois níveis, no entanto, é possível 

destacar aspectos positivos, que provam não só que o Diagnóstico vai ser uma ferramenta 

bastante útil na acção 2 (e já o foi na elaboração da candidatura à acção 2), mas também que 

esta PD saiu reforçada. Há uma maior compreensão das lógicas institucionais dos diferentes 

parceiros e sobretudo, um maior nível de confiança técnica e relacional.  

 

O Diagnóstico 

 

Relativamente ao Diagnóstico, parece-nos inquestionável que este permitiu uma troca de 

experiências muito grande entre as instituições que compõem a parceria, e em particular, os 

técnicos da equipa. Diferentes tipos de “saberes” foram postos ao serviço do projecto. Numa 

equipa, onde estão presentes técnicos com experiências de trabalho muito diversas, 

provenientes de organizações muitos diferentes, foi possível potenciar isso, e assim enriquecer o 

trabalho realizado (principalmente ao nível dos métodos e técnicas a utilizar).  
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Em segundo lugar, houve claramente um aumento das competências dos técnicos. A PD alargou 

os seus conhecimentos não só ao nível da problemática dos refugiados, mas também ao nível 

das metodologias de projecto e de intervenção. Para isso contribuiu também, com especial 

destaque, o CFPSA. A entrada de um novo parceiro numa parceria que já vinha de um projecto 

EQUAL anterior, “Acolhimento e Integração de Requerentes de Asilo”, com um papel 

determinante na área da formação profissional e muito “ligado” ao mercado de trabalho, veio 

trazer novas competências (e saberes) à PD. Progressivamente está a desafiar a PD a entrar em 

novos campos onde nunca tinha trabalhado (formação profissional, mercado de trabalho, sector 

privado). Claro que se estabeleceu uma relação de dois sentidos, e nessa medida, também o 

CFPSA tem vindo a alargar o seu “horizonte”, ganhando competências e conhecimento noutras 

áreas, mais ligadas à intervenção social, e em particular, na área dos refugiados. Houve um 

claro empowerment da equipa técnica do projecto. 

 

As conclusões que se apresentam, resultam também da dinâmica gerada. As 

recomendações/sugestões resultam da participação e contributo activo de vários requerentes de 

asilo e refugiados, dos técnicos que trabalham nesta área e das associações empresariais do 

sector alimentar. Isso ressalta ao nível das propostas que se apresentam e ao nível da 

candidatura que vamos apresentar à acção 2 (por oposição ao que tínhamos apresentado na 1ª 

versão da candidatura, antes de ter início o projecto). São uma resposta concreta às suas 

necessidades e problemas. A candidatura apresentada é neste contexto também, mais 

realista, procurando-se dar resposta às diferentes necessidades manifestadas e aos 

problemas concretos que são vividos pelos diferentes actores-chave.  

 

No entanto, e apesar de considerarmos que o resultado final é francamente positivo, houve 

alguns aspectos que não correram como esperávamos, tendo ficado aquém do planeado e do 

desejado.  

 

Tínhamos estabelecido como objectivo, trabalhar em 4 domínios em simultâneo: diagnóstico de 

necessidades de formação dos refugiados e requerentes de asilo; diagnóstico de 

necessidades e perspectivas das empresas, com vista à integração dos refugiados no 

mercado de trabalho; estudo da oferta formativa existente e formas de reconhecimento, 
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validação e certificação de competências; reforço das competências no Diagnóstico 

participativo e empowerment da equipa técnica. 

 

No que se refere ao Diagnóstico de necessidades e perspectivas das empresas, as actividades 

desenvolvidas revelaram-se insuficientes. Não foi possível realizar questionários junto de 

empresas que tradicionalmente empregam um elevado número de imigrantes e refugiados. 

Como refere a SEIES, a PD ainda não conseguiu relacionar-se com o sector empresarial, 

trabalhar em conjunto com este, tal como desejava. Privilegiou-se sempre a auscultação aos 

refugiados e aos técnicos que intervém nesta área, e na impossibilidade de fazer tudo em tempo 

útil, optou-se por trabalhar o que já se conhece melhor.  

 

Ainda a este nível, a reflexão das metodologias a utilizar, juntamente com os constrangimentos 

de tempo e de ordem diversa, levaram a PD a optar por não contactar directamente empresas do 

sector alimentar; em vez disso, realizaram entrevistas às associações empresariais do sector 

(ARESP e ACCCLO). Não foi possível também envolver os sindicatos, por não terem 

manifestado disponibilidade em participar no estudo. Estes aspectos terão que ser trabalhados 

na acção 2.  

 

Menos positivo foi também o facto de não ter sido possível realizar entrevistas aos utentes do 

Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa – Serviço Local de Sacavém/Moscavide, 

freguesia da Bobadela. No início da candidatura, e porque os objectivos do projecto não se 

enquadravam no âmbito das competências dos serviços centrais do ISS, estes solicitaram ao 

Centro Distrital de Lisboa que assumisse o projecto. No entanto, e apesar dos vários esforços 

desenvolvidos pelo ISS, ainda não foi possível ultrapassar esta situação, não havendo ainda 

uma resposta definitiva a este pedido.  

 

Ao nível prático, isso acabou por criar uma certa indefinição e “condicionar” a participação deste 

parceiro no projecto. Ao nível da elaboração da candidatura à acção 2, há uma certa indefinição 

relativamente ao papel que o ISS (Serviço Central ou Distrital) poderá vir a assumir na acção 2. 

 

Considera-se negativo também o facto da PD só ter conseguido envolver o Centro de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências da SCML, no final do projecto. A 
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sua participação numa fase mais inicial do projecto teria sido, provavelmente, mais rica para o 

Diagnóstico. No entanto, a PD tentou corrigir este aspecto, envolvendo este serviço na 

elaboração da candidatura à acção 2.  

 

Ao nível do levantamento dos recursos de lazer e culturais da zona de Loures, a PD considera 

que também aqui, será necessário encarar esta actividade de forma mais aprofundada durante a 

acção 2. A PD efectuou um recenseamento dos recursos locais existentes, recolhendo contactos 

e apresentando alguns dos serviços que são prestados pelas associações/colectividades que 

nos pareceram mais dinâmicas. No entanto, não foi possível promover contactos directos com as 

associações e explorar formas de colaboração específica destas associações com o projecto, e 

vice-versa. Esta impossibilidade deveu-se ao facto de serem muitas associações e 

colectividades existentes no Concelho, e ao facto de no início de cada ano lectivo muitas destas 

alterarem as suas actividades. 

 

O Funcionamento da PD  

 

As actividades desenvolvidas na acção 1, e em particular a organização do estudo de 

Diagnóstico, originaram problemas na PD. No entanto, gostaríamos de sublinhar que ao nível do 

funcionamento da PD, há vários aspectos positivos que devem ser afirmados e potenciados nos 

próximos dois anos.  

 

A entrada de um novo parceiro – Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar – foi 

extremamente benéfica para a parceria que já vinha do projecto Equal anterior. Em primeiro 

lugar, porque trouxe consigo novos saberes e competências e veio abrir os horizontes da PD 

para novas áreas de intervenção. Parece-nos importante evidenciar que o CFPSA integrou-se 

rapidamente na parceria graças ao forte empenho da instituição e dos seus técnicos; pois não é 

fácil para um novo parceiro entrar numa parceria que já tem uma “história”. Importante é 

certamente também, a grande sensibilidade que têm demonstrado os técnicos do CFPSA para 

problemática dos refugiados – uma problemática que até há pouco tempo lhes era 

desconhecida.  
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Por outro lado, parece haver uma certa consolidação do trabalho da parceira. No projecto 

anterior, a entrada tardia de um parceiro (a SCML só entrou para o projecto seis meses antes do 

final da acção 2), acabou por gerar uma certa confusão, principalmente para os técnicos desta 

instituição, que apanharam o “comboio” quase no fim do seu percurso. Como chegou a dizer 

uma das técnicas “ quando perceberam o que era o projecto, este já tinha chegado ao fim”. Já 

neste projecto, tudo tem sido diferente. E deve-se destacar o forte empenhamento das técnicas 

da SCML no projecto, e também dos técnicos das outras instituições, onde todos têm, após 

muita reflexão e discussão conjunta, uma perspectiva mais global do projecto e uma visão mais 

clara do que é um projecto Equal, e do que se pretende com este projecto em concreto. 
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3. Caracterização do Público-Alvo (Requerentes de Asilo) 

 

A presente caracterização do público-alvo do projecto (requerentes de asilo) tem por base o 

Estudo para o Diagnóstico e Avaliação do Processo de Acolhimento dos Requerentes de Asilo, 

realizado pela GEOIDEIA, no âmbito do Projecto de Iniciativa Comunitária EQUAL – 

“Acolhimento e Integração de Requerentes de asilo”, em Portugal. Este estudo incide sobre o  

período temporal de 1974 a 2001. 

 

Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), desde 1974 a 2001, a 

evolução do número de requerentes de asilo revela um padrão muito irregular, com dois picos 

muito acentuados. Um em 1979-80 e outro em 1993. 

 

Esses dois momentos mais salientes são o resultado de diversas circunstâncias. No primeiro 

caso – 1979-80 - há uma ligação estreita com os conflitos internos nas ex-colónias, por um lado 

e, por outro com a emergência da primeira legislação sobre asilo. 

 

O segundo pico — 1993 — deve relacionar-se, sobretudo, com as profundas transformações na 

Europa de Leste que fizeram chegar à Europa Ocidental grandes contingentes de pessoas à 

procura de asilo. A Portugal, nesse período, chegaram principalmente romenos. 

 

A travagem registada a partir de 1994 prende-se com a revisão da legislação que aumentou as 

restrições à concessão do estatuto de refugiado. 

 

É muito reduzida a parcela dos requerentes de asilo que obteve o estatuto de refugiado. Desde 

1993 até 2001, o estatuto foi apenas concedido a 112 pessoas (o que ponderado pelo número 

de requerentes no mesmo período, equivale a 2,7%), originárias de um leque diverso de países, 

entre os quais se destaca a Libéria, Angola, a República Democrática do Congo, Ruanda e 

Guiné Bissau. 

 

No que diz respeito à concessão de autorização de residência por razões humanitárias (Lei 

15/98, Art. 8º, 26 de Março) verificou-se que abrangeu uma proporção mais extensa de 

requerentes de asilo, abrangendo, no entanto, a uma percentagem reduzida — entre 1998 e 
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2001 foi concedida essa autorização a 161 pessoas o que corresponde a 16,0% dos que 

requereram asilo no mesmo período. 

Foi construída uma base de dados pelo CPR entre 2000 e Fevereiro de 2002, com o objectivo de 

se identificarem as principais características e perfis dos requerentes de asilo em Portugal no 

momento da chegada, tendo por base os processos acompanhados por esta entidade. Esta base 

de dados inclui 727 pessoas que entraram em Portugal. 

 

Verifica-se que esta é uma população maioritariamente constituída por homens (86,8%) e por 

jovens (72,5% tem menos de 35 anos). 

 

O perfil etário dos requerentes de asilo tem vindo a ser cada vez mais jovem. Em 1998, as 

pessoas com menos de 25 anos representavam 7,9% do total enquanto que em 2001 

correspondiam a 55,9%. 

 

A origem geográfica destas pessoas é muito diversificada. Predominavam, aquando da 

realização do estudo, os africanos, em especial os Serraleoneses, os angolanos e os nigerianos. 

Actualmente, esta situação tem-se vindo a alterar, sendo notória a tendência para um aumento 

das pessoas originárias de países de leste. 

 

A nacionalidade é um factor de diferenciação essencial na medida em que condiciona fortemente 

os aspectos socioculturais, o percurso, os motivos da vinda para Portugal, etc.. 

 

A evolução de cada um dos grupos relaciona-se, sobretudo, com a situação política, mas 

também sócio-económica dos diversos territórios. Contudo, parece existir também um efeito de 

arrastamento, ou seja, a difusão de informação no país de origem a partir das notícias sobre 

aqueles que saíram. 

 

Mas, há ainda outra ordem de razões a ter em conta, relacionada com a maior ou menor 

permissividade na concessão de vistos por parte das autoridades diplomáticas portuguesas. 

 

As religiões professadas pelos requerentes de asilo são, como seria de esperar, muito variadas e 

estreitamente relacionadas com as suas origens geográficas. No geral, predominam, em 
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parcelas idênticas, os muçulmanos (36,0%) e os católicos (34,7%), sendo também considerável 

a parcela de cristãos não católicos (18,3%), entre os quais se destacam os ortodoxos, mas onde 

estão também significativamente representados os protestantes e as testemunhas de Jeová, em 

ambos os casos oriundos especialmente de Angola e da Nigéria. 

 

O grau de instrução da população requerente de asilo é relativamente elevado e seguramente 

mais elevado que o das comunidades de imigrantes que, até há bem pouco tempo, constituíam a 

larga maioria das populações de origem não comunitária presentes em Portugal (cidadão 

oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa - PALOP). 

 

Os níveis de escolaridade mais elevados surgem nos latino-americanos e, em segundo lugar, no 

grupo dos europeus de leste. Na situação oposta, encontram-se os vários grupos de africanos, 

com excepção dos magrebinos que têm uma escolaridade relativamente alta. 

 

Verifica-se que apenas 12,4% dos requerentes de asilo comunicam aceitavelmente em 

português e, destes, a maioria é angolana. Cerca de 2/3 consegue comunicar em inglês, em 

especial os da África Ocidental, da África Oriental e do Sub-continente Indiano. O francês é 

usado por 23,1%, estando bastante sobre-representado nos magrebinos e também nos da África 

de Sudoeste. 

 

Particularmente crítica é a situação de 1/7 dos requerentes de asilo, que não conseguem 

comunicar em nenhuma das 3 línguas mencionadas anteriormente. 

 

Apesar do estudo realizado pela GEOIDEIA ter sido elaborado no âmbito da Acção 1 do Projecto 

“ Acolhimento e Integração de Requerentes de Asilo e Refugiados”, em 2002 , pensamos que de 

uma maneira geral e no que concerne à caracterização da população – alvo ainda se mantém 

actualizado. 

De 2002 até 2004 foram efectuados junto das autoridades competentes cerca de 352 Pedidos 

de Asilo; no mesmo período, foram atribuídos 19 Estatutos de Refugiado e 36 Protecções 

Temporárias (artigo 8º).  
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4. Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

 

4.1 Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências: 

origem, objectivos e constituição 

 

O ratio por detrás da criação de um Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC) prende-se, em primeiro lugar, com o baixo índice de 

qualificação, escolar e profissional da população adulta portuguesa, o mais baixo da União 

Europeia. Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2000, Inquérito ao Emprego), 

apontavam para um total de 64,2% da população activa portuguesa sem a escolaridade mínima 

obrigatória de 9 anos. (fonte SCML). 

 

Se os índices de qualificação formal da população activa são extremamente baixos, necessário 

será reconhecer a titularidade, para essa mesma população, de conhecimentos adquiridos 

através de outras categorias de aprendizagens que não a formal, tal como: 

 

�� Aprendizagem não-formal, que decorre em paralelo aos sistemas de ensino e formação e 

não conduz, necessariamente, a certificados formais (aulas de arte, ensino privado, etc.); 

�� Aprendizagem informal, que decorre da vivência natural do quotidiano, não sendo 

necessariamente intencional ou reconhecida pelos próprios indivíduos; 

 

Perante este panorama, tornou-se premente, através da criação de um Sistema Nacional de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências pela Portaria 1082-A/2001, de 5 de 

Setembro, identificar e certificar as competências adquiridas pela população activa por via não 

formal e informal. Este processo poderá representar, para os seus destinatários, uma porta de 

entrada para a frequência de novas oportunidades de aprendizagem e formação ao longo da 

vida, munindo-os de competências determinantes na melhoria da sua empregabilidade. 

 

O Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências é promovido 

por uma rede de Centros homónima criada pela Portaria 1082-A/2001, de 5 de Setembro. A 

constituição desta rede deverá incluir, em 2006, um conjunto de 84 Centros (artigo 4º n.º 1). A 
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integração de entidades nesta rede de Centros depende da organização bem sucedida de um 

processo de acreditação, tal como descrito em baixo. 

4.2. Actividades e Serviços dos Centros RVCC 

 

A intervenção dos Centros de RVCC estrutura-se a dois níveis, distintos mas simultaneamente 

complementares: 

 

�� Intervenção ao nível do Meio, nomeadamente o meio interno, correspondente ao próprio 

Centro, e externo, correspondente à Comunidade Local onde o Centro de encontra 

implantado; 

�� Intervenção ao nível do Adulto, através dos serviços de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências. 

 

 

 
 

�

Intervenção dos CRVCC ao nível do meio: actividades estruturantes 

 

As actividades estruturantes dos CRVCC asseguram o pleno funcionamento e manutenção do 

Centro, e incluem, ao nível externo: 
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��Realização de um diagnóstico local: sustenta a estratégia de intervenção do CRVCC numa 

determinada área geográfica, constituindo um censo local de natureza sócio-económica. 

Poderá incluir o levantamento de informação e estatísticas relevantes sobre a caracterização 

da população local, a análise de iniciativas existentes de trabalho com adultos ou a análise da 

receptividade da população-alvo dos Centros; 

 

��Constituição de Parcerias e de Relações em Rede: estruturação inicial, manutenção e 

desenvolvimento de relações com instituições, organizações e pessoas que possibilitem uma 

intervenção eficaz do Centro. Poderão consistir em parcerias institucionais, facilitadoras das 

actividades e serviços dos centros, ou operacionais, através da cedência de espaços, 

equipamentos, recursos humanos, etc. Destaca-se a importância de parcerias inter-centros, 

através da partilha de conhecimentos e de experiências pelos profissionais dos Centros 

RVCC; 

 

�� Promoção e divulgação dos Centros RVCC: a divulgação das actividades do Centro deverá 

ser feita a dois níveis. Em primeiro lugar, ao nível institucional, juntos das diversas entidades e 

meios de comunicação locais e regionais. Depois, junto do público-alvo, através de um Plano 

de Marketing que inclua estratégias de divulgação inovadoras, personalizadas e adequadas a 

públicos pouco escolarizados e com baixos níveis de qualificação profissional (ex.: sessões de 

divulgação em associações locais, escolas, empresas, centros de emprego, etc.). 

 

As actividades estruturantes no meio interno consistem em: 

 

�� Sistema de Informação: assente na concepção e construção de uma base de dados, 

assegura o controlo e partilha de informação nos e entre os diversos Centro RVCC. A 

informação cuja partilha é prioritária inclui materiais e metodologias empregues no processo de 

RVCC, resultados finais, clientes, composição dos júris, entidades locais e outras importantes 

para o conhecimento do seu funcionamento; 

 

��Organização Técnico-Pedagógica: processo a organizar para cada uma das acções - tipo 

que integram o pedido de financiamento, do qual deverão constar documentos de registo 
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relativos à organização e funcionamento do Centro RVCC, relatórios de acompanhamento e 

avaliação, fichas de inscrição dos adultos, etc. 

 

 

 

 

Intervenção dos CRVCC ao nível do Adulto 

 

Os destinatários dos serviços desenvolvidos pelos Centros RVCC incluem todos os jovens 

adultos de mais de 18 anos que não possuam o 9º ano de escolaridade (artigo 2º n.º1 Portaria 

1082-A/2001, de 5 de Setembro). 

 

A missão dos Centros RVCC junto desta população – alvo organiza-se a partir de três eixos 

fundamentais de intervenção: 

 

EIXO DE RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS 

 

Trata-se de um processo de reconhecimento pessoal de competências pelo adulto, assente 

numa lógica de balanço de competências.  

 

Através do aconselhamento e acompanhamento, perseguem-se, nesta fase, os seguintes 

objectivos: 

 

�� Esclarecer os objectivos dos CRVCC; 

�� Identificar as expectativas dos adultos; 

�� Identificar os interesse e competências dos adultos, através de uma análise e reflexão pelos 

próprios sobre o seu percurso pessoal e profissional. Pretende-se identificar, com base no 

Referencial de Competências Chave (disponível em www.dgfv.min-
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edu.pt/frames/ic_edicoes_extra_coleccao_f.htm), saberes e competências que possam vir a 

ser objecto do processo de validação e certificação; 

�� Apoiar os adultos no processo de elaboração de candidatura (dossier pessoal) à validação e 

certificação de competências; 

��Caso o adulto apresente lacunas relativamente ao Referencial de Competências Chave, 

encaminhamento para formações complementares de curta duração adequadas às suas 

necessidades e interesses; 

�� Apoiar o adulto na definição e implementação de projectos profissionais e pessoais. 

 

A fase de reconhecimento de competências não tem uma duração definida de antemão, estando 

dependente das características de cada candidato. De notar que esta fase não é obrigatória, 

podendo o adulto ser dela dispensado caso revele condições de autonomia para tal. 

 

EIXO DE VALIDAÇÂO DE COMPETÊNCIAS 

 

Acto formal, realizado por uma entidade devidamente acreditada, de que depende a atribuição 

de uma certificação com equivalência escolar e/ou profissional aos saberes e competências 

adquiridas pelos adultos ao longo da vida.  

 

Esta certificação está dependente dos conhecimentos e competências demonstradas pelo adulto 

em quatro áreas de competência chave, identificadas pelo Referencial de Competências Chave 

da ANEFA e ilustradas na imagem seguinte: 
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De acordo com o Referencial acima mencionado, cada uma das quatro áreas de competência 

chave encontra-se categorizada em três níveis diferentes de certificação, que são o nível Básico 

1, Básico 2 e Básico 3. 

 

O processo de validação é composto por 4 fases: 

�� Preparação da candidatura; 

��Organização da candidatura; 

��Avaliação da candidatura; 

��Resultados da candidatura. 

 

No que toca à avaliação da candidatura, esta é realizada por um Júri de Validação, 

constituído pelos formadores das áreas que integram o Referencial de Competências Chave, 

pelo profissional do RVCC que acompanhou o adulto na fase de Reconhecimento (intervenção a 

título consultivo) e por um avaliador externo. 

Relativamente aos resultados do processo de validação de competências, este poderá resultar: 

��No reconhecimento das competências adquiridas pelo adulto ao longo da vida, creditadas de 

forma completa relativamente às quatro áreas de competência chave e aos níveis B1, B2 e 

B3 do Referencial de Competências Chave da ANEFA. Tal terá por resultado o registo da 

validação em causa na Carteira Pessoal de Competências Chave do adulto, e a emissão de 
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um certificado legalmente equivalente aos diplomas dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, 

em sede da certificação de competências; 

��No reconhecimento das competências adquiridas pelo adulto ao longo da vida, creditadas de 

forma parcial relativamente às quatro áreas de competência chave e aos níveis B1, B2 e B3 

do Referencial de Competências Chave da ANEFA. Tal terá por resultado o registo da 

validação das respectivas unidades de competência na Carteira Pessoal de Competências 

Chave do adulto; 

�� Ser-lhe proposta a participação em acções de formação de curta duração baseadas no 

Referencial de Competências Chave, por forma a ultrapassar as lacunas reveladas durante a 

fase de avaliação da candidatura e validar as unidades de competência em falta. 

 

EIXO DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Consiste no processo que confirma as competências adquiridas pelo adulto em contextos 

formais, não formais e informais, e que constitui o acto oficial de registo das competências 

sancionadas após reconhecimento e validação. 

Tal é feito através do seu registo na Carteira Profissional de Competências Chave do Adulto e, 

sempre que tal se justificar, através de emissão de certificado legalmente equivalente aos 

respectivos ciclos do Ensino Básico. 
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5. A Formação no Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar 
 

Como é do conhecimento geral, o turismo constitui uma das principais actividades económicas a 

nível mundial e em Portugal é uma actividade estratégica para a consolidação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável, assente na melhoria da competitividade e da qualidade do 

emprego.  

 

A actividade turística emprega, estima-se, cerca de 10% da população activa em Portugal. A 

restauração (que inclui restaurantes, cafés, bares, cantinas e similares) representa cerca de 90% 

das empresas e emprega mais de 70% do pessoal ao serviço do sector do turismo. Caracteriza-

se por uma elevada fragmentação, em que a dimensão média não vai além dos 4 a 5 

trabalhadores por estabelecimento (sendo um deles o proprietário ou gerente).  

 

É um sector caracterizado pelo recurso a mão-de-obra semi e não qualificada, pouco 

escolarizada (42% do pessoal ao serviço possui apenas o 1ª ciclo do ensino básico e apenas 

25% possui formação superior) e com uma altíssima rotatividade.  

 

Estudos recentes, sugerem que a formação para o sector da Hotelaria e Restauração constitui 

um factor estratégico para a urgente e necessária melhoria da qualidade dos recursos humanos 

e consequentemente para o aumento da competitividade das empresas. Daí a necessidade de 

uma crescente aposta na formação e qualificação dos recursos humanos do sector, investindo 

na efectiva adequação da oferta formativa ao perfil da procura e da orientação das acções de 

formação para o reforço da competitividade e para inovação e apostando também na formação 

contínua. 

 

Da análise do documento “ Inquérito às necessidades de formação profissional das empresas 

2000/2002”, editado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade, apontam-se quais as 

principais necessidades de formação profissional identificadas nas empresas: 

 

• Cerca de 29300 trabalhadores do Sector de Preparação e Confecção de Alimentos e Bebidas 

e similares, necessitam de formação profissional a curto e médio prazo; 
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• A nível continental, 33,1% das empresas de Alojamento e Restauração, denotam 

necessidades de formação profissional a curto e médio prazo; 

• 70,4% dessas empresas, pretendem suprimir as necessidades de formação, formando o seu 

próprio pessoal; no entanto, 66,8% encara também a possibilidade de simultaneamente 

recorrer ao recrutamento de pessoal com formação. 

 

O Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar (CFPSA) numa análise a dados 

disponibilizados pela Associação de Restauração e Similares de Portugal (ARESP) em 2004, 

concluiu que estes dados apontam para a necessidade de incrementar de, forma considerável, o 

número de acções de qualificação nas áreas de: Cozinha, Pastelaria e Mesa. No que se refere 

às carências sentidas ao nível dos trabalhadores qualificados, estas apresentam-se a diversos 

níveis, a saber: Atendimento, higiene e segurança alimentar, informática, cozinha tradicional 

portuguesa, decoração na restauração, decoração em pastelaria, chocolates, sobremesas, 

pastelaria tradicional, conventual e fina gelada.  

 

Na entrevista que a PD realizou a um responsável da ARESP, no âmbito da preparação do 

Diagnóstico, são evidenciadas estas carências e problemas (falta de mão-de-obra qualificada, 

elevada rotatividade do sector, baixa produtividade do sector, informalidade, falta de valorização 

do papel do empresário, legislação laboral pouco flexível).  

 

Já no que concerne ao sector das carnes, o CFPSA, concluiu, a partir de dados recolhidos em 

2004 junto da Associação dos Comerciantes de Carnes do Conselho de Lisboa e Outros 

(ACCCLO), que em todo o país se regista a falta de profissionais e de aprendizes, e que é 

necessário formação contínua em: Higiene e Segurança Alimentar; Técnicas de Corte de 

Carnes; Decoração de Vitrinas de Talho. 

 

Quando a PD entrevistou um responsável da ACCCLO, foram justamente estas necessidades 

que foram referenciadas.  

 

Segundo a ACCCLO, e ao contrário do que acontece no sector da restauração, neste sector não 

há tanta rotatividade no trabalho, e para as qualificações exigidas, até se pode dizer que é uma 



�

�

�

�


actividade bem remunerada. Para além disso, há muita falta de mão-de-obra qualificada, 

incluindo dos proprietários (uma parte significativa, continuou o negociou da família).  

 

É um sector em que há pouca aposta na tecnologia e que não parece ser muito aliciante para os 

jovens. Provavelmente, porque se trabalha com carne e com sangue.  

 

No entanto, não podemos deixar de sublinhar que segundo este responsável da ACCCLO, os 

certificados/diplomas emitidos pelo CFPSA não são só reconhecidos em Portugal, mas também 

no Brasil e em França. 

 

Aliás, a ARESP e ACCCLO são unânimes em reconhecer e em sublinhar, que pessoas que 

possuam cursos de formação profissional na área, terão muita facilidade em encontrar um 

trabalho em Portugal. O que reforça a ideia, de que, de facto, há falta de mão-de-obra qualificada 

nestes sectores.  

 

Neste contexto, também se explica a aposta do projecto nestas áreas de formação. As 

entrevistas aos refugiados e o conhecimento que os técnicos que acompanham esta população 

têm, mostram-nos que a área alimentar, é uma das áreas em que os refugiados mostram mais 

interesse e motivação em fazer formação profissional.  

 

Obviamente que nem todos os refugiados terão perfil e motivação para fazer formação nesta 

área. No entanto, não podemos deixar de referir, que uma parte significativa dos refugiados já 

trabalhou no país de origem ou em Portugal, no sector da restauração, ou seja, têm já algumas 

competências nestas áreas. Outros, por exemplo, trabalharam em explorações agrícolas ou com 

animais, e por isso, poderão ter apetência para a área alimentar.  

 

Aliás, a área alimentar, é uma área em que muitas pessoas têm competências informais ou 

formais, que podem ser potencializadas e aproveitadas.  

 

Nesta perspectiva, e tendo em atenção as necessidades do mercado de trabalho, as 

necessidades de formação na área, a PD tal como já tinha previsto na candidatura, considera 

que se deve apostar nesta área. No entanto, e porque as entrevistas aos refugiados e aos 
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técnicos assim o sugerem, o projecto procurará não fechar as portas a outras áreas de 

formação, que parecem suscitar o interesse dos refugiados, e em que também há carências de 

mão-de-obra qualificada.   

 

Por último, e em simultâneo, vai apostar também no Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências, outra área em que os refugiados demonstram bastante interesse.  

 

 5.1. O Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar (CFPSA)  

 

O CFPSA é um Centro Protocolar de Gestão Participada, homologado pela Portaria n.º 446/87, 

publicada no D.R. nº121 – I Série de 27 de Maio, rectificada pela Portaria 669/99 de 18 de 

Agosto. 

 

Foi criado através da assinatura de um acordo entre o IEFP – Instituto do Emprego e Formação 

Profissional e os seguintes outorgantes: 

 

ACIP – Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares  

ACCCLO – Associação dos Comerciantes de Carnes do Concelho de Lisboa e Outros  

AIPAN – Associação de Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte  

ARESP – Associação da Restauração e Similares de Portugal  

ARTOGEL - Associação Portuguesa dos Geladeiros Artesanais  

SITESE – Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Hotelaria e Serviços 

 

A sua fundação data de 24 de Julho de 1984 e tem origem na fusão entre a Escola de 

Confeitaria e Pastelaria de Lisboa e a Escola de Panificação de Lisboa. 

 

A Vocação e Missão do CFPSA 

 

O CFPSA é uma instituição de ensino vocacionada para a formação profissional, acreditada 

desde 6 de Março de 1998 pelo INOFOR - Proc.nº1392 (Actual IQF - Instituto para a Qualidade 

na Formação), nos seguintes domínios de intervenção: 
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• Planeamento, 

• Concepção, 

• Organização e promoção, 

• Desenvolvimento/execução. 

 

Desenvolve acções de formação inicial, com certificação profissional e escolar - Aprendizagem, 
Qualificação Inicial, Formação Profissional Continua – Aperfeiçoamento/Actualização e 
Especialização, Qualificação e Reconversão Profissional para desempregados. 

Apoia técnica e pedagogicamente empresas na criação de estruturas próprias para a formação 
dos seus recursos humanos, veiculando a criação de melhores condições de funcionalidade, 
atendimento ao público e condições de higiene nos locais de trabalho, contribuindo para um 
aumento da qualidade na prestação de serviços das empresas. 

Dinamiza e coopera com políticas e metodologias que visam a promoção da Segurança 
Alimentar, nomeadamente na implementação de Sistemas de Auto Controlo, nos termos do 
Decreto Lei 67/98 de 18 de Março que transpôs para a legislação nacional a Directiva 
Comunitária n.º 96/3/CEE da Comissão de 26 de Janeiro de 1996, bem como do regulamento n.º 
852/2004. 

Visa preparar profissionais e habilitá-los para o desempenho das múltiplas actividades que 
integram o sector Alimentar, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
formandos, através da realização de cursos de formação profissional, consultadoria, seminários 
e colóquios nas áreas de: 

 

• Gestão Alimentar 

• Gestão da Qualidade 

• Controlo da Qualidade Agro-Alimentar 

• Pastelaria/Panificação 

• Restauração 

• Preparação de Carnes 

• Higiene e Segurança Alimentar 

• Atendimento ao Público 

• Concepção de Instalações da Restauração 

• Manutenção de equipamento e Instalações 

• Gestão de Recursos Humanos 

• Segurança no Trabalho 

• Legislação Hoteleira 

• Legislação de Serviços de Produção na 
Restauração 

• Apresentação de Produtos e Serviços na 
Restauração 

• Análise e Gestão Financeira 

• Nutrição 
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Pretende contribuir para a dignificação dos profissionais e empresas, através de um 

desenvolvimento contínuo aos níveis educacional, social e cultural, aumentando a sua eficácia e 

competitividade, cujo objectivo se funda na prestação de um serviço de qualidade, em 

actualização permanente, acompanhando as inovações técnicas e metodológicas da formação. 

 

No que respeita à formação contínua, propõe-se ainda patrocinar mecanismos e procedimentos 

de formação cujas necessidades, expectativas e gestão do tempo favoreçam os interesses dos 

formandos e empresas envolvidos, desenvolvendo Acções de Formação à medida. 

 

O CFPSA dispõe de um Laboratório de Ensaios, acreditado de acordo com a Norma NP EN 

ISO/IEC 17025, com o n.º 96/L.180, no sentido de promover o Controlo da Qualidade numa área 

particularmente sensível, onde o controlo Higiénico-Sanitário é factor preponderante no 

produto/serviço final. 

 

No sentido de satisfazer as necessidades dos associados dos Outorgantes, foi iniciado um 

Serviço de Controlo da Qualidade que inclui as seguintes acções: 

��Colheita de Amostras; 

�� Análises Microbiológicas; 

�� Análises físico-químicas; 

�� Acompanhamento das Condições Higiénicas das Instalações; 

�� Implementação do Sistema baseado nos princípios da Analise de Perigos e Controlo dos 

Pontos Críticos. 

 

O Laboratório de Ensaios do CFPSA para além da Formação de Técnicos, presta também apoio 

complementar aos cursos que decorrem no CFPSA e colabora na realização de seminários, 

reuniões com empresários, quadros técnicos, trabalhadores em geral e organismos estatais, 

divulgando as normas de procedimento de acordo com a legislação e normalização em vigor 

para que seja optimizada a conservação, higiene e manipulação na área alimentar. Nesta óptica 

e por estar provado que o teor de compostos polares totais existentes nos óleos de fritura é 

altamente cancerígeno para o consumidor, o Laboratório de Ensaios do CFPSA desenvolveu 

um teste rápido (colorimétrico), de controlo de óleos de fritura denominado de VEÓLEO que 
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permite saber a quantidade de compostos polares existentes nos referidos óleos. Este teste tem 

conquistado não só o mercado Português como também o Europeu, dado a sua fácil utilização e 

fiabilidade de resposta, permitindo aos seus utilizadores realizar um juízo de valor imediato sobre 

o estado do óleo de fritura. Desta forma é assegurada a saúde do consumidor, como também é 

garantido o cumprimento da legislação Portuguesa e Comunitária. 

 

 

A Actividade Formativa 
 
De uma forma sucinta, apresentam-se alguns indicadores elucidativos da actividade formativa 
desenvolvida nos últimos  cinco anos. 
 

ANOS 
 
MODALIDADES 

2000 2001 2002 2003 2004 

N.º Form. 84 79 160 75 118 

Vol. 
Form. 90.476 78.051 127.780 84.252 75.831 APRENDIZAGEM 

N.º de 
Acções 8 7 13 13 11 

N.º Form. 471 518 509 447 661 

Vol. 
Form. 341.493 298.316 274.901 298.215 394.257,50 QUALIFICAÇÃO 

N.º de 
Acções 40 40 39 33 49 

N.º Form. 1237 1089 927 1688 3100 

Vol. 
Form. 102.476 63.422 38.669 103.196 91.952 

FORMAÇÃO 
CONTÍNUA 

N.º de 
Acções 88 75 62 106 221 

N.º Form. 1792 1686 1596 2210 3879 

Vol. 
Form. 534.445 439.789 441.350 485.663 562.040 TOTAL 

N.º de 
Acções 136 122 114 152 281 
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Embora a actividade se centre na região da grande Lisboa, o CFPSA ministra formação de Norte a Sul 
do País, conforme se comprova no mapa que se segue, em que se apresenta a evolução nos três 
principais indicadores por região. 
 
 
 

 
                                 
ANOS 

REGIÃO 
NORTE 

REGIÃO 
CENTRO 

REGIÃO 
L.V.T. 

REGIÃO 
ALGARVE 

REGIÃO 
ALENTEJO 

N.º Formandos 249 151 1133 63 0 
N.º Acções 12 10 87 6 0 2002 
Volume Formação 44.230,50 23.098,50 344.371,00 29.650,00 0,00 
N.º Formandos 324 203 1507 105 71 
N.º Acções 17 11 113 9 2 2003 
Volume Formação 47.275,00 35.470,50 376.707,00 22.610,50 3.600,00 
N.º Formandos 553 516 2648 139 23 
N.º Acções 42 38 188 11 2 2004 
Volume Formação 68.654,00 56.743,50 391.337,00 45.140,00 166,00 

 

REGIÕES 
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6. Pontos fortes e pontos fracos 

 

Este capítulo do estudo é de natureza conclusiva. Procura-se sistematizar os principais pontos 

fortes e fracos, que foram reflectidos e debatidos pela PD. Com base nos problemas 

identificados pelos diversos actores (requerentes de asilo e refugiados, técnicos, associações 

empresariais), e no que concerne às potencialidades, com base nas conclusões que retirámos 

das entrevistas/reuniões realizadas.  

 

A PD optou por fazer uma selecção dos principais problemas, ao invés de apresentar todos os 

problemas enumerados pelos diversos actores. Isto porque considera que muitos dos problemas 

estão relacionados com a debilidade do sistema de acolhimento e integração de requerentes de 

asilo, e que são, na sua maioria, já amplamente conhecidos de todos. 

 

Em termos metodológicos, a PD não fez qualquer distinção entre os pontos fracos e os 

problemas e debilidades, por um lado, e entre os pontos fortes e as potencialidades, por outro.  

 

A apresentação é efectuada de um modo sintético e sistemático, de forma a permitir a utilização 

isolada deste capítulo, entendido também, em conjunto com o capítulo seguinte – das 

recomendações e sugestões – como uma síntese integrada do Estudo. 

 

Neste ponto, tal como no ponto 7- recomendações e sugestões – tivemos em atenção as 4 

dimensões sobre as quais incidia o estudo de diagnóstico, a saber: diagnóstico das 

necessidades de formação dos refugiados e requerentes de asilo; diagnóstico de 

necessidades e perspectiva das empresas, com vista à integração dos refugiados no mercado 

de trabalho; estudo da oferta formativa existente e formas de reconhecimento, certificação 

e validação de competências; reforço das competências no diagnóstico e empowerment 

da equipa técnica.  
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Quadro 4. Quadro Síntese dos principais pontos fortes e fracos 
 
 
 Requerentes de Asilo e Refugiados   Técnicos/as Instituições, Empresas e Associações 

Pontos Fortes 

�� Persistência dos requerentes de asilo e refugiados; 
�� Novas actividades económicas formais ou informais lançadas 

por esta população (restauração, explicações, amas, etc.);  
�� Capacidade de recomeçar do zero e consciência da sua 

situação no país de acolhimento; 
�� Valorização e capitalização das competências relacionais e 

emocionais pela condição de requerente de asilo e refugiado 
(experiência de vida); 

�� Flexibilidade para exercer profissões variadas e 
indiferenciadas; 

�� Integração dos filhos constitui forte apoio e incentivo à 
integração dos pais e aprendizagem da Língua; 

�� Redes informais para a procura e integração no mercado de 
trabalho, pelos requerentes de asilo e refugiados; 

�� Atracção pelo urbano/novo; 
�� Solidariedade entre refugiados – melhor compreensão do 

problema do outro;  
�� Consciência da sua situação e do país de acolhimento; 
�� Maior abertura para novos percursos de vida;  
�� Não estão agarrados a um território/local – aderem bem à 

mudança de residência/local de trabalho; 
�� Boa capacidade de adaptação; 
�� Versatilidade ao nível do emprego; 
�� Interesse em aumentar saberes/competências profissionais e 

sociais; 
�� Vontade de reiniciar estudos.  

 

��Interesse em encontrar formas de serem 
úteis aos requerentes de asilo; 
��Apetência/interesse para a 

aprendizagem através do trabalho em 
equipa; 
��Redes informais para a procura e 

integração no mercado de trabalho; 
��Os técnicos têm prazer e gostam do 

trabalho que fazem; 
��Diferentes perspectivas da intervenção e 

dos métodos de trabalho; 
��Relações de confiança e informalidade; 
- Relações de confiança entre técnicos e 
requerentes de asilo; 
 

�� Existência de práticas de articulação e 
entre-ajuda entre instituições/técnicos 
para apoiar os requerentes de asilo; 

�� Interesse em investir em projectos de 
integração a longo-prazo – perspectivar 
trabalho apesar dos condicionalismos; 

�� Criação e dinamização da Rede 
Alargada de instituições;  

�� Rede Informal para o acompanhamento 
a casos individuais; 

�� Aumento da compreensão da missão e 
limitações de cada instituição;  

�� As instituições religiosas assumem um 
papel estruturante e de grande ajuda 
espiritual aos utentes; 

�� Os cursos de corte de carnes do CFPSA 
são reconhecidos na Europa e África; 

�� Sector das carnes é bem remunerado;  
�� Sector das carnes é muito estável;  
�� Falta de mão de obra qualificada na área 

da restauração e carnes. 
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(Cont.) Requerentes de Asilo e Refugiados   Técnicos/as Instituições, Empresas  e Associações 

Pontos Fracos 

�� Isolamento dos requerentes de asilo e refugiados (entre eles e 
com o meio em que se movem); 

�� Poucos pedidos de asilo são aceites – elevado número de 
imigrantes ilegais; 

�� Dificuldade de arranjarem emprego e fazerem formação pela via 
institucional;  

�� Dificuldade em verem reconhecidos os seus certificados 
escolares e profissionais;  

�� Grande mobilidade geográfica;  
�� Dificuldades em lidar com a frustração; 
�� Pouco conhecimento da língua portuguesa; 
�� Desconfiança – medo dos outros; 
�� Discriminação e xenofobia no acesso aos serviços;  
�� Sequelas físicas e psicológicas das agressões sofridas no 

passado; 
�� Grupo com muitas ou poucas qualificações formais (escolares e 

profissionais; 
�� Não capitalização das competências para conseguir emprego; 
�� Dificuldade ou impossibilidade de reconhecimento oficial ou das 

empresas dos seus cursos superiores; 
�� Morosidade dos processos de asilo e integração e cansaço 

acumulado pela demora dos processos. 

�� Dificuldade de identificar/capitalizar 
competências informais ou formais dos 
refugiados e requerentes de asilo; 

�� A PD foi travada por cultivar uma 
estratégia de relacionamento e acção 
baseada no não conflito;  

�� Dificuldades em sair do trabalho habitual  
e de ousar explorar alternativas 
criativas, e de se relacionar com o 
desconhecido;  

�� Dificuldades em lidar com a 
consciência/inconsciência do 
preconceito; 

�� Alguns técnicos não tem uma cultura de 
igualdade de oportunidades; 

�� Falta de informação sobre o asilo;  
�� Dificuldades de comunicação com os 

requerentes de asilo e refugiados; 
�� Poucos recursos técnicos;  
�� Não haver espaço de reflexão e 

seguimento dos casos em detrimento do 
n.º de atendimentos (+ qualidade e – 
quantidade); 

�� Dificuldade em dizer não;  
�� Dificuldade em fazer autocrítica; 
�� Preconceito em relação às outras 

instituições – desconhecimento da 
missão, estrutura orgânica – 
potencialidades e limitações; 

�� Excessiva informalidade. 

�� Dificuldade das instituições da área social 
e de apoio a públicos desfavorecidos, em 
se relacionar com as empresas e o sector 
privado; 

�� Rigidez burocrática e visão administrativa 
do funcionamento; 

�� Falta de recursos para apoiar os ilegais (as 
instituições públicas não podem apoiar 
este público);  

�� Dificuldades em trabalhar com o IEFP;  
�� Recurso a procedimentos informais para 

resolução de situação com os requerentes 
de asilo (resolve-se a situação imediata 
mas é adiada ou contornada a resolução 
do problema e constituição de 
procedimentos; 

�� Dificuldade em criar procedimentos para 
situações que não são a norma;  

�� Requerentes de asilo e refugiados a 
ocupar postos de trabalho de ajudantes e 
serventes nas empresas; 

�� Legislação laboral pouco flexível na área 
da restauração;  

�� Baixa produtividade do sector da 
Restauração; 

�� Informalidade do sector da restauração;  
�� Falta de investimento em Tecnologia do 

sector das carnes; 
�� Actividade das carnes não é aliciante para 

os jovens (sangue; mexer em carne).  
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O Diagnóstico realizado junto dos diversos actores-chave permitiu-nos identificar um conjunto 

vasto debilidades e potencialidades referentes a cada um dos destinatários do projecto 

(requerentes de asilo, técnicos e empresas/associações/instituições). Do nosso ponto de vista, 

no entanto, e apesar de considerarmos todas igualmente importantes, parece-nos que a chave 

da intervenção estará junto dos técnicos.  

 

Os técnicos são os principais agentes das mudanças que urge levar a cabo, em grande parte, 

devido ao papel estratégico que assumem com mediadores (entre os requerentes de asilo e as 

instituições). Em todo este processo, e tendo em conta os 4 domínios antes referidos, os 

técnicos são os principais dinamizadores do processo de mudança. São fundamentais no 

diagnóstico das necessidades de formação dos utentes, na mediação das relações entre os 

requerentes de asilo e as empresas e assumem um papel preponderante ao nível da 

experimentação de novas metodologias de trabalho e formas de intervenção.  

 

Mais concretamente, assumem uma relevância muito significativa a vários níveis: metodologias 

de reconhecimento, validação e certificação de competências (formais e informais); metodologias 

utilizadas no recrutamento para e na própria formação; metodologias desenvolvidas com vista à 

integração dos requerentes no mercado de trabalho, etc. são também os agentes com maior 

capacidade e posição estratégica para influenciar as instituições a experimentar estas novas 

metodologias e técnicas, a mudar / melhorar a sua forma de intervenção.  

 

As mudanças serão tanto mais fáceis e terão maior possibilidade de sucesso, quanto os técnicos 

tiverem mobilizados e sensibilizados para elas. É também neste sentido, que o projecto aposta 

no e-learning, na informação e formação de técnicos que intervém na área. Será ainda 

equacionada a hipótese de durante a acção 2, se potenciar o envolvimento dos técnicos 

(realização de jornadas/encontros com os técnicos, etc.).  
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7. Recomendações e Sugestões 

 

As recomendações e sugestões que aqui se apresentam são fruto essencialmente da 

participação dos refugiados, técnicos e representantes associativos no estudo de Diagnóstico. A 

PD procurou reflectir sobre estas recomendações e hierarquiza-las, de acordo com a sua 

importância e mais importante do que isso, de acordo com os objectivos do projecto.  

 

Uma vez que algumas destas recomendações não se relacionam com os objectivos do projecto 

nem com as actividades planeadas pela parceria, o projecto não irá centrar-se nelas na acção 2. 

O que não quer dizer, que não devam ser aqui apresentadas e até consideradas no próximos 

dois anos. Certamente que algumas delas podem ser trabalhadas em articulação com as 

actividades que vão ser desenvolvidas.   

 

As recomendações/sugestões apresentadas são muito diversas, podendo ser enquadradas em 5 

grupos distintos: 

 

��Integração no mercado de trabalho; 

��Reconhecimento, validação e certificação de competências; 

��Actividades socioculturais, ocupação de tempos livres, e ocupação profissional de grupos 

para quem o sistema formal de emprego não tem respostas (ex. doentes mentais; ilegais);  

��Acções de sensibilização; 

��Melhoria do sistema de acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados. 
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Integração no mercado de trabalho 

 

“ Sendo o emprego um dos aspectos decisivos no processo de integração, o que posso 

testemunhar como formadora são os sentimentos, muitas vezes contraditórios, que passam 

pela esperança, vontade de vencer, insegurança, desorientação, apatia, etc. sendo a 

aprendizagem da língua um obstáculo e uma competência a adquirir. 

Na luta pela sobrevivência e reorganização da sua vida conta muito o bom-senso, o 

dinamismo a flexibilidade, a solidez e a resistência do indivíduo”. 

 

“Sinto que a questão do emprego terá que passar por vontades e estratégias conjuntas de 

modo que as competências e saberes que trazem consigo não sejam, como actualmente 

quase sempre acontece, totalmente desperdiçadas.” 

(Testemunho de uma técnica na sessão de dia 9 de Maio de 2005).  

 

A este nível, propõem-se algumas medidas/acções específicas que no entender dos diversos 

actores envolvidos e da PD, poderiam facilitar a integração no mercado de trabalho dos 

requerentes de asilo e refugiados. São propostas relacionadas com a formação profissional 

(encaminhamento de refugiados para cursos de formação com mais saídas profissionais e em 

que há carências de mão de obra qualificada), e também propostas centradas em acções que 

promovam/facilitem a entrada dos refugiados no mercado de trabalho.  

As propostas são as seguintes: 

 

��Promoção de estágios profissionais em empresas do sector privado lucrativo e não lucrativo; 

��Incentivos para a criação de empresas (linhas de financiamento, etc.); 

��Valorização de algumas competências informais específicas dos refugiados ao nível 

linguístico (podem dar explicações a estudantes) e no apoio à comunidade local (amas); 

��Encaminhamento de refugiados para os seguintes cursos de formação profissional: 

o Cabeleireiro; 

o Culinária, hotelaria e restauração; 

o Apoio domiciliário; 

o Cuidados de enfermagem; 

o Apoio educativos; 

o Amas e auxiliares de educadoras de infância; 
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o Higiene e segurança alimentar; 

o Técnicos de corte de carnes; 

o Decoração de vitrinas; 

o Empregados de mesa. 

��No sector da Restauração, a ARESP sugere um maior financiamento das escolas 

profissionais e dos centros protocolares por parte do Estado e do sector privado também. E 

isto porque há muitas carências de mão-de-obra qualificada no sector e porque e 

reconhecida muita qualidade à formação que é actualmente feita pelos centros da área 

alimentar.   

 

  Comentário: 
A maioria dos actores auscultados, em particular os técnicos e os próprios 

refugiados, parecem partilhar a ideia de que as respostas que actualmente 
existem não são suficientes e mais adequadas para integrar os refugiados no 
mercado de trabalho. Deve apostar-se em novas formas de intervenção, por 
exemplo, pelo emprego dirigido e apoiado. Ou seja, por uma resposta mais 
individualizada. Em vez de se partir das ofertas existentes no mercado de 
trabalho, partir do utente e procurar o emprego que mais se adequa às suas 
competências formais e informais, às suas necessidades e motivações 
específicas.  

Procurar soluções diferentes, que passam pelo emprego apoiado, pelo 
acompanhamento e relacionamento próximo com as empresas, por uma aposta 
prévia na formação profissional (tendo em conta o perfil de cada caso individual) e 
na validação formal e informal de competências. Provavelmente, isso implicará 
mais recursos humanos e financeiros, mas poderá ser uma melhor forma de 
integrar e sobretudo assegurar no tempo a integração dos refugiados no mercado 
de trabalho.   

No que respeita à formação profissional, a PD tinha planeado em candidatura 
implementar acções de formação na área alimentar (cortes de carnes e 
empregado de mesa), por se considerar serem áreas onde há muita carência de 
mão-de-obra especializada. No entanto, vários refugiados manifestaram o seu 
interesse em fazer formação noutras áreas, que os técnicos identificaram como 
áreas em que há falta de mão-de-obra. E isso será tido em conta também durante 
a acção 2. 
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Reconhecimento, validação e certificação de competências 
 
Relativamente à questão do reconhecimento, validação e certificação de competências, uma das 

problemáticas centrais que o projecto irá trabalhar na acção 2, juntamente com a formação 

profissional aos refugiados e a organização de actividades socioculturais e de actividades 

ocupacionais, as propostas dos “actores” não foram muito desenvolvidas e concretas. No 

entanto, considera-se que é necessário: 

 

��Apostar no reconhecimento, validação e certificação de competências através dos Centros 

actualmente existentes, procurando aplicar a metodologia existente para os nacionais a este 

público. Ou quando isso não for possível, tentar adaptá-la às suas necessidades e situação 

específicas; 

��Apostar na validação de competências formais e informais dos refugiados, em particular, na 

validação das suas competências profissionais, mesmo que não seja pelo sistema 

institucional existente. 

 

  Comentário: 

Actualmente, nos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

competências (CRVCC) é possível reconhecer e validar competências escolares. 

A PD pretende que a metodologia actualmente existente seja aplicada também 

aos refugiados e requerentes de asilo. E se se revelar necessário e exequível, 

pretendemos que esta metodologia seja adaptada às necessidades específicas 

desta população. Para esse efeito, no decorrer da acção 2, a PD vai trabalhar em 

conjunto com o CRVCC da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que vai ter um 

papel central na implementação das actividades previstas para a acção 2.  

No entanto, verifica-se também uma necessidade de trabalhar, ainda que ao nível 

mais informal, a validação de competências profissionais (actualmente isso não é 

possível nos CRVCC; apenas o IEFP o faz e para algumas profissões muito 

específicas). E ainda a validação de competências informais dos refugiados.   
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Actividades socioculturais, ocupação de tempos livres, e ocupação profissional de grupos 

para quem o sistema formal de emprego não tem respostas (ex. doentes mentais; ilegais) 

 

A este nível, são múltiplas as propostas, quer da PD, quer dos refugiados e técnicos que 

trabalham com esta população. Todos parecem reconhecer a importância deste tipo de 

actividades e o papel que têm na integração dos refugiados em Portugal. Se a questão da língua 

é fulcral, o trabalho realizado a este nível terá sempre que ser apoiado pelas actividades 

socioculturais e de lazer. Para o bem-estar físico e psicológico dos refugiados estas actividades 

são essenciais, e para criar e potenciar os seus sentimentos de pertença à sociedade, e 

aumentar a sua auto-estima.  

 

Por outro lado, assumem igual importância, iniciativas que promovam a ocupação dos 

requerentes de asilo enquanto aguardam resposta aos seus recursos, e principalmente quando 

se encontram momentaneamente, ou não, numa situação de ilegalidade. Igualmente é 

reconhecida a necessidade de organizar actividades dirigidas a grupos específicos de refugiados 

em situação vulnerável.  

Das várias propostas apresentadas, destacamos: 

��Programas ocupacionais específicos para refugiados com problemas do foro psicológico e 

psiquiátrico;  

��Aposta nas actividades socioculturais (festas, encontros gastronómicos, Teatro, cinema, 

etc.); 

��Trabalho voluntário social; 

��Ateliers de escrita, histórias, etc. 

��Dinamização de grupos de entre-ajuda (segundo a profissão, religião, etc.); 

��Integração dos refugiados em actividades desportivas, culturais e recreativas de âmbito 

local.  
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  Comentário: 

A PD programou para a acção 2, uma série de actividades de cariz 

sociocultural e que vão na linha do que aqui é proposto. O Teatro será 

uma aposta muito forte, assim como a gastronomia (ateliers, promover 

os refugiados enquanto formadores de cozinha dos seus países). Estão 

previstas também visitas de estudo, etc.  

A PD procurará também apostar no trabalho voluntário social (ao nível 

do Teatro, e outras empresas do Concelho). Como é referido e sentido 

pelos vários intervenientes, cada vez mais se torna urgente procurar 

desenvolver actividades para os refugiados que por motivos diversos, 

não podem entrar no mercado de trabalho dito “normal”. É o caso das 

pessoas em situação ilegal e dos utentes com problemas psicológicos e 

psiquiátricos. Em relação ao caso concreto dos ilegais, terão que ser 

promovidas actividades que lhes permitam ocupar o seu tempo, 

aproveitando as suas competências formais e informais. Por exemplo, 

através da validação de competências (sem certificação estatal), ou 

através de actividades de ocupação diversas (Teatro, Gastronomia, 

etc.).  

 

 

Acções de sensibilização 

 

Apesar das inúmeras acções de sensibilização na área dos refugiados que têm vindo a ser 

desenvolvidas por várias instituições nos últimos anos, com especial destaque para o Conselho 

Português para os Refugiados (CPR), que tem trabalhado muito esta área, subsiste a 

necessidade, na opinião dos vários agentes, de se continuar a apostar na organização de 

actividades deste tipo.  
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Propõem-se sessões de sensibilização dirigidas ao governo, às administrações local e regional e 

à sociedade de acolhimento. Neste projecto, no entanto, a parceria após uma reflexão 

aprofundada sobre esta questão, considera necessário apostar em novas e diferentes formas de 

sensibilização.  

 

Mais concretamente, a parceria pretende em cada uma das actividades a desenvolver na 

acção 2, incluir a sensibilização. Por exemplo, através da gastronomia e do teatro. Neste 

caso, a PD vai apostar na sensibilização junto da comunidade local ao mesmo tempo que 

realiza as actividades. Por outro lado, pretendemos trabalhar esta questão directamente 

nas empresas, nos centros de formação e nos CRVCC. Ou seja, apostar em actividades de 

sensibilização mais dirigidas e de menor amplitude, mas que poderão ter um maior 

impacto a longo prazo, e ao nível do recrutamento para o mercado de trabalho.  

 

Estas actividades serão articuladas com as actividades realizadas no âmbito de outros projectos, 

e em particular, no âmbito da Rede Alargada de Instituições com vista à melhoria do sistema 

de acolhimento e integração de refugiados, da qual o CPR, ISS, SCML e CML também são 

parceiros. Esta rede pretende vir a desenvolver diversas actividades nesta área.  

 

As iniciativas a desenvolver pelo VIAAS na acção 2, serão também coordenadas e articuladas 

com as actividades de disseminação que estão a ser implementadas pelo projecto “ Acolhimento 

e Integração de Requerentes de Asilo”.  

 

Melhoria do sistema de acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados 

 

No que concerne a este último grupo, surgem um conjunto de propostas e sugestões, que no 

entender da parceria é necessário ter em atenção, e articular, na medida do possível, com as 

actividades já planeadas.  

 

No nosso entender, estas propostas devem ser consideradas também no âmbito da Rede de 

Instituições, já anteriormente referida. Apesar de todos os esforços para melhorar o sistema de 

acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados, e na forte aposta que foi feita ao 
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nível da informação e na melhoria das condições de acesso aos serviços, denota-se ainda a 

necessidade de intervir nesta área.  

 

O Gabinete de Informação Integrada existente no Centro de Acolhimento da Bobadela, o Guia de 

Acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados para técnicos, a criação da rede 

alargada, a criação de uma rede local e muitas outras actividades, iniciadas no Projecto Equal 

anterior, evidenciam claramente esse esforço. Um esforço que é reconhecido por refugiados, 

técnicos e instituições em geral.  

 

No entanto, subsistem alguns problemas. E por isso, surgem propostas com vista à sua 

resolução, concretamente: 

 

��Formação aos técnicos sobre questões legais; 

��Criação de vagas em creches específicas para filhos de refugiados ou aumento do número 

de vagas existente; 

��Realização de encontros periódicos entre instituições que possuem centros de acolhimento; 

��Estabelecimento de protocolos específicos para assegurar um melhor acesso dos refugiados 

aos serviços (um exemplo destes protocolos foi o realizado entre o (já encerrado) Centro de 

Acolhimento São João de Deus e a Fábrica dos Óculos, onde os imigrantes deste centro 

tinham 50% de desconto no preço dos óculos); 

��Mecenato; 

��Criação de fundo à disposição das organizações que apoiem esta população; 

��Isenção de pagamento por parte utente das renovações de autorização de residência e 

passaportes.  

�


