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INTRODUÇÃO
Antes de mais,
queremos dar-lhe as boas vindas!
Sabemos que a chegada a um novo país com a intenção de se estabelecer é uma tarefa bastante
desafiante. Além das saudades de casa, amigos e familiares, ainda é possível encontrar dificuldades
em relação às legislações e o acesso a instituições abertas e favoráveis a migrações.
O relatório da Organização Internacional para as Migrações1 (OIM) revela que a população mundial de
migrantes internacionais em 2019 estava em torno de 272 milhões, o equivalente a 3,5% da população
global. Esse número representa um aumento de 23% na comparação com 2010.
Ainda de acordo com o estudo, a necessidade de emprego é o principal motivo que leva as pessoas
a procurarem uma vida fora dos seus países de nascença: a população migrante internacional é
constituída em sua maioria por pessoas trabalhadoras, com grande parte vivendo nos países onde
os rendimentos são mais elevados. Tal direito está preconizado no artigo 13 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, que prescreve: “Todo o ser humano tem o direito de deixar
qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar”2. Tal direito foi reiterado pelo Artigo 12,
parágrafo 2, do Pacto Relativo aos Direitos Civis e Políticos3, de 1966, no qual foi estabelecido que
“Todas as pessoas terão o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio país”.
O Sistema Europeu de Direitos Humanos também fez a sua própria referência, no artigo 2 do Protocolo
nº4 à Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, de 19504, em que
fica reconhecida a liberdade de circulação de qualquer pessoa regularmente presente no território de
um Estado-parte, assim como a liberdade de deixar qualquer país, inclusive o seu.
No entanto, nós sabemos que é necessário mais do que legislações para que um local seja efetivamente
inclusivo e acolhedor para todas as pessoas, e foi pensando nisto, que a Cooperativa Rede Portuguesa
das Cidades Interculturais com o apoio das Câmaras Municipais de Amadora, Loures e Oeiras e o
patrocínio do Conselho da Europa, desenvolveu em 2021, o projeto “ Mercado de Trabalho Inclusivo:
Guia para Organizações Interculturais5”, com o objetivo de analisar as vivências do poder público no
âmbito municipal, das pessoas migrantes e das empresas e identificar os principais entraves na rotina
destes atores.
Após extensa pesquisa teórica, reuniões com os representantes dos municípios, pessoas migrantes e
representantes de Recursos Humanos de algumas empresas, além de entrevistas com a jurista Rute
Carvalho, responsável pelos Gabinetes de Apoio Jurídico dos Centros Nacionais de Apoio à Integração
de Migrantes (CNAIM), de Lisboa, Norte (Porto) e Algarve (Faro), do Alto Comissariado para as Migrações
(ACM) foi detectado duas grandes questões: além da urgência de pensarmos em empresas cada vez
mais inclusivas abrangendo pessoas das mais diversas nacionalidades, com
processos de recrutamento mais amplos, neutros e coesos, a aplicabilidade da lei em Portugal
também constitui um grande entrave para que ideias mais inovadoras sejam colocadas em prática.
Em suma, não basta apenas boa vontade das Organizações, se elas se sentem inseguras diante do
ordenamento jurídico português.
Por tal motivo, o nosso trabalho abordou estas duas facetas: a primeira é mais legislativa, trazendo
informações jurídicas de fontes confiáveis sobre como os Recursos Humanos podem trabalhar vagas com
pessoas migrantes e a segunda é a partir da perspectiva da contratação e inclusão no ambiente de trabalho.

Esperamos que gostem, boa leitura!
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Relatório completo “World Migration Report 2020”.
Texto na íntegra da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Texto na íntegra do Pacto de Direitos Civis e Políticos.
Texto na íntegra da Convenção Europeia de Direitos do Homem.
Material completo em Mercado de Trabalho Inclusivo: Guia para Organizações Interculturais.
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1. PROTEÇÃO DAS PESSOAS TRABALHADORAS
MIGRANTES NO PLANO GLOBAL
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é considerada uma das mais antigas Organizações
Internacionais, tendo sido criada pela Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial. No
preâmbulo de sua Constituição6 encontramos a seguinte menção:
Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande número de indivíduos,
miséria e privações, e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a paz e a harmonia
universais, e considerando que é urgente melhorar essas condições no que se refere, por exemplo,
à regulamentação das horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de
trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia de um salário que
assegure condições de existência convenientes, à proteção dos trabalhadores contra as moléstias
graves ou profissionais e os acidentes do trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e
das mulheres, às pensões de velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores
empregados no estrangeiro (realce nosso), à afirmação do princípio “para igual trabalho, mesmo
salário”, à afirmação do princípio de liberdade sindical, à organização do ensino profissional e técnico,
e outras medidas análogas…”
Posteriormente, os direitos das pessoas trabalhadoras migrantes foram contemplados diretamente
pelos países de destino, seja por meio de convenções e recomendações, seja por meio de legislações
internas que levam em consideração os princípios adotados pela OIT e a comunidade internacional.
De forma específica, dois tratados podem ser destacados: a Convenção nº 97, sobre os Trabalhadores
Migrantes, de 1949, e a Convenção nº 143, de 1975, também sobre Trabalhadores Migrantes, com
disposições complementares7. A Convenção nº 97 foi um dos primeiros instrumentos internacionais
relevantes de proteção das pessoas migrantes a colocar os Estados-membros da OIT diante da
responsabilidade de garantir direitos mínimos para “todas as pessoas que emigram de um país para
outro com o fim de ocupar um emprego8”.
Assim, o artigo 2º da Convenção obriga os Estados-partes a disponibilizar às pessoas trabalhadoras
migrantes um serviço gratuito de assistência, oferecendo-lhes informações exatas quanto à oferta
de emprego no mercado nacional. Por sua vez, o artigo 4º prevê que “nos casos apropriados devem
ser tomadas medidas por cada Membro, nos limites da sua competência, com vistas a facilitar a
partida, viagem e acolhimento dos trabalhadores migrantes”. Os direitos assegurados a pessoas
trabalhadoras migrantes concernem essencialmente uma condição de existência digna no Estado de
destino. Por isso, o Estado compromete-se a assegurar-lhes e às suas famílias a assistência médica,
no momento da partida e da chegada, além das condições de higiene adequadas durante todo o
processo migratório9.
Uma vez no país de migração, as pessoas não devem sofrer nenhum tipo de discriminação em razão
de sua nacionalidade, raça, religião ou sexo, no que diz respeito à remuneração, à filiação sindical,
ao alojamento, às contribuições relativas ao trabalho ou ainda ao acesso à justiça10. À pessoa
trabalhadora migrante admitida a título permanente é assegurado que nem ela nem seus familiares
podem ser devolvidos para seus Estados de origem, a não ser que assim desejem ou se houver
acordos internacionais entre Estados-membros que o prevejam11. Nesse ponto, a Convenção nº 97
evoca que os Estados detêm direitos e podem concluir acordos entre países de imigração e países de
emigração para regular os fluxos migratórios entre si, principalmente quando existe quantidade
considerável de pessoa imigrantes12.

6
7
8
9
10
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Texto completo da Constituição da OIT.
A primeira Convenção foi ratificada por 49 Estados, ao passo que a segunda teve 23 ratificações nesta data.
Art. 11 da Convenção no 97 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1949.
Art. 5o da Convenção no 97 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1949.
Art. 6o da Convenção no 97 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1949.
Art. 8o da Convenção no 97 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1949.
Art. 10 da Convenção no 97 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1949.
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A Convenção nº 143 complementou a Convenção nº 97 e consolidou a proteção da pessoa
trabalhadora migrante quanto às migrações clandestinas e ao emprego ilícito no território do
Estado13. Depois de reiterar o comprometimento dos Estados em respeitar os direitos fundamentais
das pessoas migrantes, a Convenção nº143 acrescenta novas obrigações relativas às migrações em
condições abusivas, de modo que os Estados-partes devem adotar medidas nacionais para
combater e suprimir as migrações clandestinas, o emprego ilegal de pessoas migrantes e o
tráfico de mão de obra14. Para tanto, exige-se dos Estados um controle maior sobre seus fluxos
migratórios e a adoção de uma legislação nacional destinada a sancionar administrativa e
penalmente aqueles que empreguem de forma ilícita pessoas migrantes15.
Durante 26 anos, a OIT avançou na sua missão protetiva das pessoas trabalhadoras migrantes,
adaptando-se aos novos fenômenos criminais vinculados às migrações irregulares, notadamente
nas questões ligadas ao tráfico de pessoas. Desse modo, as disposições complementares da
Convenção no 143 em relação à Convenção nº 97 exigem que os Estados sejam atentos aos direitos
das pessoas migrantes em situação irregular, vedando qualquer tipo de discriminação no que diz
respeito aos direitos assegurados a pessoas em situações regulares (remuneração, seguro social e
outras vantagens)16.
Assim, ainda de acordo com o artigo 9º da Convenção 143, à pessoa trabalhadora migrante em
situação irregular é garantido, inclusive, o direito de contestar e fazer valer seus direitos perante
o órgão competente. Além da OIT, a proteção internacional das pessoas migrantes por motivos
econômicos encontra tutela na Convenção Internacional sobre a Proteção de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de sua Família17 que também pretende garantir os
direitos fundamentais das pessoas trabalhadoras migrantes e seus familiares no território dos
Estados-partes, tendo ainda um propósito expandido, conforme depreendemos de seu artigo 1º.2.
A presente Convenção aplica-se a todo processo migratório dos trabalhadores migrantes
e dos membros das suas famílias, o qual compreende a preparação da migração, a partida,
o trânsito e a duração total da estada, a atividade remunerada no Estado de emprego,
bem como o regresso ao Estado de origem ou ao Estado de residência habitual.
O referido dispositivo, portanto, estende a proteção para além do território do Estado onde
será exercido o trabalho, mas também garante que o migrante tenha acesso aos seus direitos
fundamentais durante o trânsito e no território do Estado de partida. Nota-se que o dispositivo
pretende contemplar os direitos não somente no território do Estado onde exercerá sua profissão,
mas no trânsito e no território do País de partida.
Diante de tantas Convenções Internacionais e direitos garantidos às pessoas trabalhadoras migrantes
e seus familiares, é possível perceber a grande preocupação da comunidade internacional a respeito
do tema, principalmente levando em consideração o impacto considerável que o assunto causa sobre
os assuntos nacionais em todas as partes do Globo. Para tanto, a Organização das Nações Unidas
previu a criação do Comité para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes
e dos Membros de suas Famílias, com o objetivo de monitorar o cumprimento das normas
da própria Convenção, mediante apreciação de relatórios probatórios apresentados pelos
Estados, que devem indicar as medidas que foram tomadas no sentido do seu cumprimento.

13
14
15
16
17

Arts. 2o e 3o da Convenção no 143 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1975.
Arts. 2o, 3o e 4o da Convenção no 143 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1975
Art. 6o da Convenção no 143 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1975.
Art. 9o da Convenção no 143 sobre os Trabalhadores Migrantes, de 1975
Texto completo da Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes
e dos Membros das suas Famílias.
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2. BREVE PANORAMA DA PESSOA TRABALHADORA
MIGRANTE EM PORTUGAL
A integração em um novo país nem sempre é fácil, mesmo quando a imigração é voluntária. Há
sempre muita burocracia para resolver e informações para serem reunidas que tornam o processo
cansativo e frustrante, principalmente para aquelas pessoas que contam com pouco ou nenhum
apoio. Uma das principais preocupações está relacionada ao emprego, tendo em vista que é
necessário ter algum tipo de rendimento para garantir uma vida digna. Além disso, os próprios
serviços de imigração, como é o caso do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), questionam com
frequência se a pessoa migrante tem condições de se manter no país de acolhimento. No entanto,
sabemos que a questão vai muito além de receber um salário e envolve também o acesso aos
mesmos direitos laborais de uma pessoa cidadã portuguesa e as oportunidades igualitárias.
De acordo com relatório anual do Observatório das Migrações, Portugal18 tem registrado nas últimas
décadas uma segmentação do mercado de trabalho em função da nacionalidade das pessoas
empregadas, sendo que as pessoas estrangeiras estão mais presentes nas atividades e setores
económicos menos qualificados, mais precários, mais expostos a instabilidade na relação laboral e
com menores remunerações. Tal situação também cria outro fenómeno: o do empreendedorismo.
As pessoas migrantes são, em média, mais empreendedoras do que as nacionais, e assumem
um papel importante na geração de emprego.
Um relatório promovido pela TESE- Associação para o Desenvolvimento, em parceria com a APG
- Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas19 listou algumas das dificuldades sentidas pela
população migrante trabalhadora. A primeira delas traduz-se nas taxas de desemprego mais
elevadas (12,5%) dos estrangeiros, principalmente de países extracomunitários, do que a taxa da
população nacional (6,5%)20. As pessoas migrantes também ocupam, em sua maioria, postos de
trabalhos mais precários e com salários, em média 5,8% menores do que os nacionais21.
E, por fim, o relatório indica as elevadas taxas de sobrequalificação dos migrantes em relação
aos nacionais, demonstrando que a inserção de pessoas estrangeiras no mercado de trabalho
não tem refletido necessariamente a sua qualificação e experiência profissional. “Em Portugal
têm-se verificado algumas situação de sobrequalificação dos trabalhadores estrangeiros face às
atividades que exercem22 no mercado de trabalho nacional, ou seja, observa-se que há estrangeiros
que estão a desempenhar funções abaixo do nível das suas habilitações”. Logo, é preciso avaliar
as estatísticas para compreender melhor o que tal significa em termos de rentabilização de talentos,
enquanto sociedade e entidades empregadoras.
Não nos estenderemos a respeito dos números, uma vez que o Alto Comissariado para as Migrações
recolhe esses dados anualmente e podem ser consultados no site do Observatório para as Migrações.
No entanto, reforçamos a informação de que já existe um esforço voltado para a compilação de tais
dados, sendo que os mais recentes estão listados na nossa bibliografia.

18 OLIVEIRA, Catarina Reis. Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico anual 2020. 1ª ed.
(Imigração em Números – Relatórios Anuais 5). Página 154.
19 Documento na íntegra em Recrutamento, seleção e inclusão de migrantes: Guia prático para profissionais de gestão
de recursos humanos.
20 Ibid.,p. 24.
21 Ibid.,p. 25.
22 Relatório anual do Observatório das Migrações. Página 62.
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2.1 A PROTEÇÃO AOS DIREITOS LABORAIS
DA PESSOA MIGRANTE EM PORTUGAL
O crescimento da comunidade migrante em Portugal, fez com que o Governo realizasse modificações
em relação às autorizações de residência com permissão de trabalho, principalmente para abarcar
os novos perfis de profissionais que têm sido encontrados e procurados pelas empresas.
O enquadramento legal do Direito dos Estrangeiros é o resultado de diversas diretivas comunitárias,
bem como de tratados e convenções bilaterais e multilaterais celebrados entre Portugal e outros
países, em especial com os países de língua oficial portuguesa. A lei n.º 23/2007, de 04/2007, é
conhecida como a “Lei dos Estrangeiros” ou “REPSAE” e trata do “regime jurídico da entrada,
permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território nacional”, tendo sido
regulamentada pelo Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 05/11. É neste diploma que encontramos
as regras que tornam a presença da pessoa estrangeira em solo nacional regular, ou não. No entanto,
é preciso ficar atento sobre qual nacionalidade estamos falando, uma vez que há exceções,
formalidades adicionais ou não, caso existam convenções e tratados internacionais específicos. No
caso dos cidadãos da União Europeia, de seus familiares ou que a eles se reúnam, as normas
contidas na REPSAE são afastadas e normas específicas23 são aplicadas.
Portanto, ressalta-se a observação de que este documento diz respeito às normas gerais e abstratas,
aplicadas às pessoas que migram voluntariamente, ou seja, que não são requerentes de
asilo ou refugiadas, tendo em vista que os diplomas legais são distintos. Se o seu caso for
mais específico, o nosso conselho é que recorra às Entidades que prestam assessoria jurídica para
pessoas estrangeiras, como é o caso do Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

2.2 REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
COM PERMISSÃO PARA TRABALHO
Em relação às pessoas estrangeiras oriundas de países que não contam com legislação especial e
pretendam exercer uma atividade profissional em Portugal, a regra é simples: é necessário solicitar
um visto de residência com permissão para trabalho, ainda no seu país de origem, e sendo emitido,
deslocar-se a Portugal para a finalização do processo e a consequente emissão da autorização de
residência.
É de extrema importância ter em consideração que tais vistos não devem ser solicitados em território
português. Para que sejam concedidos é necessário obedecer às regras estabelecidas na Lei dos
Estrangeiros. O artigo 59º elenca normas relacionadas ao exercício de atividade profissional
subordinada, como a necessidade de ter um contrato ou promessa de trabalho em território
português. Já o Artigo 60º trata do visto de residência para o exercício de atividade profissional
independente ou para pessoas migrantes empreendedoras. Os Artigos 61º e 61º-A tratam
concomitantemente de atividade docente, altamente qualificada ou cultural e o exercício de
atividade altamente qualificada exercida por trabalhador/a subordinado/a (conhecido como
Tech Visa).
É válido ressaltar que, após a chegada em território lusitano, ainda é necessário realizar o
agendamento no SEF e comprovar o cumprimento de todos os requisitos, como quantia necessária
para subsistência, contrato de arrendamento, certidão de antecedentes criminais do país de origem,
entre outros.

23 Nestes casos é preciso observar as disposições na Lei n.º 37/2006, de 09/08, que regula o exercício do direito de livre
circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas famílias no território nacional,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2004/38/ CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 29/04.
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2.3 DIREITOS LABORAIS DA PESSOA MIGRANTE CONTRATADA
		 PARA TRABALHAR EM PORTUGAL
Em suma, as pessoas trabalhadoras migrantes contam com os mesmos direitos que os nacionais, no
entanto, há algumas particularidades às quais é preciso ficar atento. A primeira delas diz respeito
ao contrato de trabalho. O contrato celebrado entre empresa sediada em território português e uma
pessoa estrangeira deve ser, obrigatoriamente, por escrito, contendo as indicações contidas no
artigo 5.º, que são:
• nome ou denominação e domicílio ou sede dos contratantes;
• referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de permanência
		 ou de residência do/a trabalhador/a em território-português;
• atividade da entidade empregadora (identificada, também, com o código CAE);
• atividade contratada;
• valor, periodicidade e forma de pagamento do/a trabalhador/a;
• local e período normal de trabalho;
• datas de celebração do contrato e do início da prestação da atividade.
Ao decidir contratar uma pessoa estrangeira, a empresa é obrigada, antes do contrato começar, a
comunicar a contratação à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) por meio de plataforma
eletrónica. O registo do contrato é gratuito e tem finalidade meramente estatística24.
O registo da contratação não é necessário se a pessoa for nacional dos seguintes lugares:
• Estado-Membro da União Europeia;
• Islândia
• Liechtenstein;
• Noruega;
• Turquia;
• Cabo Verde;
• Brasil (apenas se tiver pedido o estatuto de igualdade de direitos);
• Guiné-Bissau;
• São Tomé e Príncipe
Para o efeito é necessário aceder ao site da ACT e preencher o formulário próprio, indicando os
seguintes dados:
• do contrato de trabalho;
• do documento de identificação do trabalhador;
• do visto, manifestação de interesse junto do SEF ou autorização de residência do trabalhador.

2.4 OBRIGAÇÕES PERANTE A SEGURANÇA SOCIAL
O Número de Identificação da Segurança Social (NISS) é uma das maiores dúvidas das pessoas
migrantes e das empresas, no processo de contratação. Embora as Entidades Empregadoras sejam
obrigadas a comunicar a admissão do trabalhador/a estrangeiro/a 24 horas antes do início da
produção de efeitos do contrato de trabalho ou ainda, nas 24 horas depois do início das atividades,
desde que devidamente fundamentada, o NISS não é uma informação que necessariamente deve
constar no contrato de trabalho.
Logo, um dos grandes entraves para a contratação de pessoas estrangeiras, relatada pelas pessoas
migrantes, nomeadamente a exigência de apresentação do NISS por parte de algumas Organizações,
não encontra fundamentação legal. Por outro lado, caso a empresa pretenda realizar a contratação
de uma pessoa que ainda não esteja inscrita na Segurança Social, vale dizer que o procedimento
atual é bastante simplificado, podendo ser feito por e-mail.

24 Informação retirada do Recrutamento, seleção e inclusão de migrantes: Guia prático para profissionais de gestão
de recursos humanos. Página 47.
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2.4.1. ATRIBUIÇÃO DE NISS A PESSOAS TRABALHADORAS ESTRANGEIRAS
De acordo com informações retiradas do site da Segurança Social de Portugal, os procedimentos
para a atribuição de NISS a trabalhadores estrangeiros são os seguintes:
• Pessoas que trabalham por conta de outrém
A atribuição de NISS a cidadão estrangeiro na sequência de um contrato de trabalho, é assegurada
através do pedido de NISS pela própria (futura) entidade empregadora que tem de solicitar a
atribuição do NISS, através da Segurança Social Direta. A entidade empregadora faz o upload
dos formulários e documentos necessários, e efetua a entrega através da opção “Documentos de
prova/ NISS na Hora – pedido da Entidade Empregadora”, na Segurança Social Direta. A entidade
empregadora após ter sido notificada para o seu endereço de e-mail, da atribuição do NISS ao
cidadão estrangeiro, deve comunicar a admissão do trabalhador online, também através da
Segurança Social Direta.
• Pessoas que trabalham de forma independente
O pedido de atribuição de NISS a cidadão estrangeiro trabalhador independente é efetuado através
do endereço de email ISS-Pedido-NISS@seg-social.pt, para o qual deve enviar a documentação
necessária digitalizada.
A documentação necessária para instrução dos pedidos, bem como informação complementar
encontra-se disponível no Guia Prático Atribuição de NISS na Hora a Cidadãos Estrangeiros.

3. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS MIGRANTES
SEM AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Aqui, talvez, resida uma das maiores dúvidas tanto para os migrantes quanto para as empresas.
Ao mesmo tempo que a Nova Lei de Estrangeiros inovou trazendo a possibilidade de pessoas
estrangeiras se regularizarem em território português por meio do trabalho, inclusive fazendo jus à
disposições de tratados internacionais, ela também criou uma dificuldade quanto a aplicabilidade
destas normas, bem como a sensação de segurança jurídica por parte das Organizações. Portanto,
vamos tentar resolver algumas das principais dúvidas.

3.1 O QUE É A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE?
Trata-se de uma novidade introduzida pela Lei nº 23/2007, nos seus artigos 88,nº2 e 89 nº2, tendo
sido regulamentada pelo Decreto Legislativo 09/2018 e permite que as pessoas que ingressaram
em Portugal sem o visto adequado para o exercício de atividade remunerada, possam se regularizar
desde que comprovem a sua condição laboral.
Este direito é destinado a qualquer pessoa estrangeira que tenha entrado legalmente25 em Portugal,
ou seja que reúnam as condições básicas exigidas na Lei, como um visto válido26 . Aqueles que não
tenham nacionalidade europeia, e que tenham entrado em território nacional por uma fronteira
não controlada, devem comunicar a sua presença no País nos serviços do SEF no prazo de até
três dias úteis, a não ser que já tenham autorização de residência ou permanência por mais de seis
meses. Se, após a entrada em Portugal, a pessoa ficar alojada num hotel ou estabelecimento do
mesmo tipo, a obrigação de comunicação27 ao SEF deve ser feita pelo estabelecimento28.

25
26
27
28

Artigo 6.º – Controlo fronteiriço
Requisitos sobre o “Visto de Entrada - Artigo 10.º”.
Como fazer a declaração de entrada? - Informação SEF.
Informações retiradas do e-Portugal.
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Além da entrada legal, é preciso estar inscrito e regularizado perante a Segurança Social e ter uma
relação laboral comprovada, que pode ser “por conta de outrem” obedecendo as disposições do
Artigo 88º, n.º229, da Lei de Estrangeiros, ou “atividade independente”, nos termos do Artigo 89º,
n.º230.

3.2 COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA
SEM AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA?
Como dito, a legislação interna de Portugal se destaca por trazer uma possibilidade de regularização
de migrantes em seu território, sem que eles sejam expostos a maiores discriminações e possam
gozar de uma vida digna com acesso aos direitos fundamentais como, saúde, educação e segurança
social. Portanto, as empresas não precisam ter medo de contratar estrangeiros que ainda não
tenham permissão para trabalhar, desde que respeitem as disposições legais vigentes.
Há duas possibilidades: a primeira é em relação àqueles que sequer deram entrada em uma
manifestação de interesse. Se a Organização estiver disposta a oferecer a primeira oportunidade
de emprego para um migrante, deve garantir um contrato ou promessa de contrato com todas as
especificações já explicitadas aqui, para que o trabalhador ou trabalhadora possa enviar ao SEF e
assim dar início ao seu processo de regularização. Com o protocolo em mãos, as empresas evitam
qualquer problema com a fiscalização.
A segunda possibilidade diz respeito aos estrangeiros que já deram entrada em sua manifestação
de interesse e estão apenas aguardando a finalização do processo. Nesse caso, a contratação pode
ser realizada normalmente.

Sabia que...
Em abril de 2020, o SEF implementou uma nova ferramenta nos portais SAPA
(plataforma eletrónica de registo de manifestações de interesse o abrigo dos
artigos 88º e 89º, nº 2) que permite a pessoas estrangeiras a emissão, consulta
e download de um certificado de registro, que serve de comprovativo
da situação de pendência perante o SEF e podem ser apresentados para
a realização de todos os serviços públicos como, a obtenção do número
de utente, acesso ao Serviço Nacional de Saúde, acesso às prestações sociais
de apoio, celebração de contratos de arrendamento, contratos de trabalho,
entre outros.31

29 Autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, com dispensa de visto de residência.
30 Autorização de residência para exercício de atividade profissional independente, com dispensa de visto de residência.
31 Notícia “SEF implementa nova ferramenta nos portais SAPA e ARI para a emissão de certificado de registo.”
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4. MITOS E FATOS SOBRE A MIGRAÇÃO
De acordo com o SEF32, em 2020, houve um acréscimo de 12,2% da população estrangeira residente
em Portugal, em comparação com o ano de 2019, estimando-se um total de 662.095 pessoas
migrantes. Deste total, a nacionalidade brasileira continua a ser a maior comunidade residente no
país, totalizando 183.993 pessoas. A seguir vem o Reino Unido, com 46.238 pessoas, depois Cabo
Verde com 36.609, a Roménia com 30.052, Ucrânia com 29.629, Itália com 28.159, China com 26.074,
França com 24.935, Índia com 24.550 e a Angola com 24.449 pessoas.
Apesar de a comunidade brasileira ser a maior em número de residentes em Portugal, em 2020, a
comunidade que mais cresceu foi a indiana. Verificou-se um aumento de 39,3% em 2020, comparado
a 2019, passando a estar agora entre as 10 nacionalidades com maior representatividade no país,
encontrando-se na 9ª posição, o que significa que o número de pessoas que vêm da Índia triplicou
desde 2016.
Além da comunidade indiana, a nepalesa tem apresentado um crescimento considerável. Em 2019
residiam em Portugal cerca de 16.849 pessoas oriundas no Nepal e em 2020 houve um aumento
de quase 25%, fazendo com que a nacionalidade nepalesa ocupasse o 11° lugar no ranking das
nacionalidades com mais representatividade no país, com um total de 21.015 pessoas. Ainda em
2020, o SEF refere que as concessões de novos títulos de residência foram mais comuns para o
reagrupamento familiar, atividade profissional e para estudo, destacando-se que para as pessoas
vindas da Índia e do Nepal, as autorizações de residência foram maioritariamente concedidas para
realização de atividade profissional. Refere também sobre os pedidos de asilo, que diminuíram 45%
em 2020 em comparação a 2019.
Dito isso, é importante prestarmos atenção às informações que podem constituir mitos e confirmar
os fatos existentes em torno da migração. Num estudo realizado pelo ACM33 percebemos que alguns
dos mitos levantados pela população portuguesa, na altura, estavam relacionados com o mercado de
trabalho e a crença de que as pessoas migrantes dependem do estado para manterem-se no país.
Questões como “as pessoas imigrantes vêm roubar empregos e fazer baixar salários” ou “as pessoas
imigrantes vêm desgastar a nossa segurança social e viver de subsídios”, são crenças que a população
alimentou ao longo do tempo, porém, não têm fundamento. De acordo com o estudo mencionado,
são em países com baixo percentual de pessoas residentes estrangeiras onde estão as mais altas
taxas de desemprego. E pelo contrário, são as pessoas migrantes aquelas a perderem primeiro os
seus postos de trabalho quando há alguma crise, demonstrando que as pessoas migrantes são
bastante vulneráveis ao desemprego, em comparação às pessoas nacionais. Além disso, ainda de
acordo com o estudo, verificou-se que as pessoas migrantes estão inseridas nos setores de atividade
económica desenvolvendo trabalhos que as pessoas nacionais não estão tão disponíveis para
realizar, como por exemplo a construção civil, o retalho, a indústria, entre outras.
Relativamente ao apoio social, às pessoas migrantes cumprem as mesmas regras que as pessoas
nacionais, ou seja, só conseguem obter benefícios como o subsídio de desemprego, se estiverem em
situações regulares e inscritos na Segurança Social. Não há nenhum tipo de apoio específico para as
pessoas migrantes: qualquer benefício que possam usufruir decorre das suas contribuições.
O que é possível verificar é que a chegada de pessoas migrantes traz geralmente uma mais valia para
a economia do país, incluindo as vantagens competitivas das quais as empresas beneficiam, já que
ter pessoas de outras origens, etnias e culturas enriquece o mercado, trazendo novas experiências,
competências e diversidade de pensamento.

32 Disponível em Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo.
33 Disponível em Imigração: os mitos e os factos.
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5. CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DA DIVERSIDADE
NAS EMPRESAS
De acordo com Fleury (2000, p.20)34, “a diversidade é um mix de pessoas com identidades diferentes
interagindo no mesmo sistema social”. Essas pessoas são diferentes de muitas maneiras, que podem
ser visíveis ou não. Ou seja, diversidade é um conjunto que engloba as diferenças e semelhanças que
caracterizam as pessoas, tornando-as únicas, independente da sua nacionalidade, do seu género, da
sua etnia, raça, orientação sexual, da sua deficiência, religião ou idade.
O relatório “Delivering Through Diversity”35 apresenta dados de 2017 que dizem que empresas com
maior diversidade étnica têm 33% de probabilidade de serem mais rentáveis. De acordo com a Carta
Portuguesa para a Diversidade36 “A Diversidade numa organização é potenciadora de inovação,
atração, retenção, promoção de talento e de competências diversas e representa uma maisvalia ao tornar a própria organização, um espelho da sociedade onde se insere e atua”.
Além disso, uma empresa com a cultura organizacional inclusiva tem benefícios37 como o aumento
da criatividade, melhoria na comunicação (tanto interna, quanto externa), desenvolvimento de
novas competências em equipa, a diminuição da rotatividade de profissionais, o aumento do
bom relacionamento interpessoal entre a equipa e consequentemente a redução de conflitos, o
aumento da performance e dos resultados financeiros, melhor serviço direcionado ao cliente, o
fortalecimento de uma imagem institucional positiva diante da concorrência, melhoria no clima
organizacional. A valorização das diferenças permite a criação de novas sinergias entre pessoas que
possuem experiências e ideias distintas.
Nesse sentido, é importante referir que além de uma questão ética, a promoção da diversidade,
também auxilia no desenvolvimento, na sustentabilidade e na competitividade económica, que
acrescenta valor às organizações. Tal vantagem revela-se através da capacidade de adquirir novas
competências, as quais possibilitam mais criatividade e inovação, uma melhor gestão de problemas
e implementação de soluções e o aumento da satisfação das pessoas. No entanto, estas vantagens
apenas podem ser retiradas se existir um clima de inclusão, se as pessoas poderem prosperar
independentemente das suas características serem ou não as dos grupos maioritários.

5.1 ROTEIRO DE CONTRATAÇÃO: ETAPAS DE UM RECRUTAMENTO
		 E SELEÇÃO INCLUSIVOS
Recrutar, selecionar e integrar a pessoa migrante faz parte do processo de gestão que de maneira
estratégica renova e reforça a força de trabalho com talentos diversificados e novos olhares sobre
a realidade do negócio. Entretanto, o processo de acolhimento também pode trazer questões
relacionadas a aculturação dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes, motivo pelo qual é crucial
que ele seja fomentado a partir de um espírito de equipa e de entreajuda entre todos os elementos
da organização38.
Para tanto, há algumas estratégias que podem ser trabalhadas internamente pelas empresas que
vão desde o momento de decisão da abertura da vaga, passando pelo acompanhamento mais
próximo do novo colaborador, durante o período de adaptação e indo até o momento de demissão
da pessoa. A seguir, estão listadas algumas delas, confira!

34
35
36
37
38

Disponível em Diversidade Cultural: experiências de empresas brasileiras.
Disponível em Delivering Through Diversity.
Disponível em Carta Portuguesa para Diversidade.
Disponível em A Gestão da Diversidade em Pequenas e Médias Empresas Europeias.
Recrutamento, seleção e inclusão de migrantes - Guia Prático para profissionais de gestão de recursos humanos.
Página 12.
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Diagnostique as necessidades

O primeiro passo para um recrutamento inclusivo é a realização de um diagnóstico técnico e
aprofundado da necessidade da vaga. Nesta etapa, o profissional deve identificar as necessidades
da organização e quais são as competências desejadas em cada equipa, para que haja clareza
naquilo que se pretende realizar. O recrutamento deve ser planeado e desenvolvido com base
nas competências necessárias para cada vaga, com requisitos objetivos, bem estabelecidos,
fundamentados e condizentes com o bom cumprimento da função.

Divulgue amplamente a vaga

Após a realização do diagnóstico da vaga, chegou o momento de publicá-la para que as pessoas
trabalhadoras saibam que estás a contratar. No entanto, atenção com esta etapa: a forma da redação
do anúncio é de extrema importância para que não contenha nenhum termo discriminatório.
Isso significa que a não ser que seja extremamente essencial para o bom desempenho da função,
não há motivos para exigir determinadas características como as relacionadas com gênero, raça,
idade, sexualidade, entre outras. A exigência de fotografias também pode ser considerada como
discriminatória, além de dificultar o acesso para determinadas pessoas.

Procure ativamente

Uma empresa que pretende construir um ambiente diverso e inclusivo deve se esforçar para isto.
Logo, a busca por perfis diferentes deve ser muito mais ativa, do que passiva, isso significa que
a responsabilidade da organização não se esgota apenas com a publicação da posição em redes
sociais ou sites especializados. Para isso, faça parcerias com cooperativas e associações de migrantes
da sua região, ou até mesmo procure as Câmaras Municipais e os centros de emprego para que eles
possam atuar como parceiros nessa divulgação.
É preciso levar em consideração que um migrante recém-chegado, ainda desconhece o
funcionamento do mercado de trabalho português e não está habituado aos sites de divulgação
ou aos nomes das empresas que aqui estão sediadas. Outra dica, é promover a vaga internamente,
pedindo para que os próprios colaboradores divulguem na sua rede de contato. Se você já tiver
pessoas migrantes trabalhando com você, mesmo que em pouco número, tenha certeza que eles
divulgarão as oportunidades nos grupos de suas comunidades, o bom e velho “boca a boca”.

Diversifique as ferramentas de recrutamento

Diversifique as ferramentas usadas para um recrutamento mais inclusivo, combinando avaliação
humana com outras ferramentas como inteligência artificial39. A utilização de algoritmos e big
data pode ajudar as organizações na construção de um processo de recrutamento mais imparcial.
Porém, tenha atenção, é possível que algumas dessas ferramentas, acidentalmente, possam estar
programadas de forma discriminatória (através da busca de termos específicos, por exemplo).
Assegure-se de que isso não acontece, nem acontecerá na sua organização. Os algoritmos são
programados por pessoas que, com os seus enviesamentos naturais, os poderão programar
igualmente enviesados.
Ainda, o fato das decisões da inteligência artificial não terem em consideração o contexto das
informações faz com que não conseguem tão facilmente aplicar exceções e ser permeável a
argumentos que podem fazer a diferença. Como se baseiam em estatísticas e frequências, ficam
muitas vezes de fora os casos de exceção ou menos frequentes que podem então ser algo de
eliminações injustas. Mais uma vez, a formação de quem programa o sistema é essencial, para que
esteja alerta para os seus enviesamentos.

39 Manual da UNESCO sobre Inteligência Artificial.
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Por exemplo, uma empresa que fornece serviços energéticos na Bélgica recusa realizar contratos
com pessoas de uma determinada área geográfica com base em algoritmos, decidindo através
do risco que cada zona apresenta estatisticamente sem ter em conta cada caso particular de cada
família - se tem dívidas ou não à empresa. Como resultado muitas famílias são prejudicadas quando
são pagadoras exímias.
Num processo de recrutamento, ao ser programado para valorizar determinadas características ou
palavras chave como “preferenciais”, ou simplesmente porque aprendeu que selecionamos sempre
pessoas com estes fatores, (por exemplo “Erasmus” ou “Universidade X”), o sistema irá privilegiar
quem as possui e deixar de fora quem não às refere na sua candidatura, e no entanto estes não são
necessariamente bons preditores da competência de uma pessoa, nalguns casos, podem impedir
pessoas de certos grupos menos privilegiados de aceder às suas oportunidade de trabalho.
Para mais informações sobre este tema, veja o Guia do Conselho da Europa: Guia sobre IA e Inclusão.

Experimente o recrutamento às cegas

O recrutamento às cegas, na qual não se pede fotografia no currículo (e nalguns casos pede-se
que seja enviado o nome, morada e idade em envelope separado do CV), é uma técnica que visa
priorizar as competências técnicas e comportamentais da pessoa à procura de emprego, ou seja,
é um modelo de recrutamento que diminui a ocorrência de discriminação no processo de seleção
curricular. É importante ter em atenção que tal só produz efeitos na fase de seleção dos currículos.
Para realização de entrevistas mais imparciais garanta que a equipa de recrutamento recebeu
formação e está consciente dos seus enviesamentos. Todas as pessoas possuem enviesamentos
sobre determinados grupos, principalmente os que percepcionamos como mais diferentes de nós.
Os nossos enviesamentos estão muitas vezes presentes no processo de recrutamento, impedindonos de tomar decisões justas e isentas. A realização de entrevistas práticas sem acesso prévio aos
currículos é ainda possível em muitas funções e pode ser uma importante estratégia, a par com a
formação referida.

Recrute por simulação

Sempre que possível, o uso das simulações nas entrevistas é uma ferramenta que deve ser
considerada. Neste caso, as entidades promovem uma entrevista prática onde são simuladas as
atividades a realizar no dia-a-dia pela pessoa a contratar. A SODEXO40, no Luxemburgo, realizou
um processo de recrutamento41 totalmente baseado apenas na vontade das pessoas concorrerem
ao mesmo: o anúncio referia apenas o título da função e pedia apenas um número de telefone! As
pessoas foram todas chamadas para entrevista prática de simulação numa cozinha e foi-lhes pedido
que realizassem tarefas que irão fazer no dia-a.dia. Desta forma, foi possível ultrapassar muitos
enviesamentos presentes no processo de recrutamento e até evitar privilegiar apenas aquelas
com experiência formal no seu currículo e avaliar as pessoas pelo que realmente interessa: a sua
competência.

Forneça condições de avaliação igualitária

A avaliação do perfil comportamental, é uma das técnicas mais assertivas no recrutamento, visto
que possibilita que a equipa responsável pela seleção, escolha a pessoa que mais se assemelha aos
requisitos identificados na descrição da vaga de trabalho. Tal avaliação é geralmente feita por meio
de testes de personalidade, entrevistas de grupo e desafios morais.

40 Vídeo “Diversity Awards 2015 - Sodexo”
41 Para mais informações, consulte RECRUTEMENT SANS CV : MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION (MRS).
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Garanta que as condições de avaliação são acessíveis para todas as pessoas considerando
questões, como língua materna, religião, cultura, etc.

Informe-se!
Além disso, invista em conhecimento jurídico sobre contratação de pessoas migrantes, faça
parcerias com órgãos locais, associações e cooperativas, que possam facilitar a comunicação entre
a população migrante e a sua organização, canalizar pessoas, dar apoio no processo e até realizar
ações de sensibilização. Informe as pessoas migrantes à sua volta sobre os seus direitos. O folheto
concebido pela RPCI com a informação deste documento resumida pode ser encontrado no site e
está disponível em várias línguas: português, inglês, francês, árabe, nepalês, bengali e farsi.

6. APÓS A CONTRATAÇÃO
Após a contratação é imprescindível que a organização crie um ambiente inclusivo e tenha sempre
em atenção às necessidades das pessoas contratadas, principalmente no que se refere à sua
chegada e processo de adaptação e integração no novo trabalho. Para isso, algumas ações podem
ser tomadas pelos empregadores. Algumas delas são:
• Faça parcerias com escolas de idiomas e/ou contrate profissionais do ensino de idiomas para
incentivar as novas contratações não originárias de países lusófonos a melhorar a comunicação
com os colegas, clientes e entidades fornecedoras.
• Valorize as diferenças e incentive a integração e a troca ativa de experiências entre as
pessoas. Algumas ideias são: happy hours mensais, almoços ou jantares temáticos, comunicação
interna com sugestões de músicas, filmes, programas de temas diversos, dicas turísticas, entre
outros. Principalmente, deixe bem clara a mensagem de que o que cada pessoa traz é uma maisvalia, valorizando e estimulando diferentes pontos de vista e contributo de todas as pessoas.
Pergunte às pessoas como (e se ) desejam celebrar as suas origens.
• Promova campanhas de combate à discriminação dentro e fora da organização.
Infelizmente, ainda há muitos preconceitos na nossa sociedade. Alguns são mais expressos,
outros acontecem por meio de “piadas ou brincadeiras”. A organização deverá estar atenta a estes
comportamentos, promovendo sessões de conscientização e criando políticas “tolerância zero”
para a discriminação.
• Tenha um programa de progressão de carreira, com prémios e incentivos, onde todas as
pessoas da empresa possam participar. Esses critérios de promoção e plano de carreira devem
estar bem estabelecidos e devem ser baseados na experiência, assiduidade e qualidade do
trabalho, de modo que todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades na empresa,
independentemente da sua origem.
• Se possível tenha um programa de compliance, pois esta é uma ferramenta muito utilizada
em alguns países e tem como objetivo garantir que a empresa aja em conformidade tanto com as
regras internas, quanto com as regras externas.
Só será possível saber se a organização está a atingir o objetivo da inclusão se houver um processo
de acompanhamento. Portanto, definir métricas para avaliação é muito importante, mas lembrese que além dos critérios objetivos, os subjetivos também são muito importantes, como o fato de
uma pessoa estar a produzir menos por causa de algum problema familiar ou até mesmo por estar
a sentir-se deslocada dentro da empresa. Garanta que a pessoa tem tudo o que necessita para
desempenhar as suas funções e que faz uma avaliação justa de cada pessoa. Pode começar por
perguntar: Como se sente? Do que necessita? Como podemos assegurar o seu acolhimento?
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7. CONHEÇA OUTRAS PRÁTICAS,
		 FAÇA PARCERIAS E INSPIRE-SE!
Muitas entidades empregadoras já implementam práticas muito inspiradoras a este nível. Diversas
empresas começam, por exemplo, por realizar formação obrigatória a todas as pessoas sobre o
tema dos enviesamentos inconscientes, preconceitos, esterótipos e discriminação. Por exemplo, a
Altice Portugal, em parceria com a Fundação Aga Khan Portugal tem vindo a sensibilizar todas
as pessoas que ali trabalham através de um curso online (também disponível em formato Blended
Learning42) e ações de sensibilização para todas as chefias.
Por exemplo, na IKEA, uma empresa multinacional, a igualdade, diversidade e inclusão está no
centro do negócio da empresa e faz parte da sua cultura e valores. Na IKEA acreditam que todas as
pessoas têm direito às mesmas oportunidades e a ser tratadas de forma igual, independentemente
do género, da sua etnia, origem, ou qualquer outra dimensão da sua identidade. Respeitar os direitos
e as características de todas as pessoas faz parte da cultura e forma de trabalhar da empresa. Para
a IKEA “ser inclusivo significa dar igualdade de oportunidades a toda a gente”, portanto, a empresa
garante, por exemplo, que todas as vagas são sempre abertas internamente, permitindo equidade
no acesso às mesmas.
Para além disso, o tema da Igualdade, Diversidade e Inclusão está bastante presente ao longo do ano
dentro da organização, não só através da celebração de datas comemorativas como o Dia Internacional
da Mulher, o IDAHOT, entre outras, mas também em atividades como o seu Podcast Igualmente, a
Semana da Igualdade, Diversidade e Inclusão, ou mesmo nos seus Programas de Liderança.
A IKEA Portugal tem também um Programa de Empregabilidade para Refugiados43. Esta iniciativa
tem como principal objetivo criar um melhor dia a dia para a (ainda maior) maioria das pessoas, ao
desenvolver as competências dos refugiados de forma a contribuir para uma integração mais fácil no
mercado laboral português. Este programa consiste num estágio profissional estabelecido entre os
participantes e a IKEA, com particular foco no desenvolvimento e integração. Durante este período, os
participantes frequentam aulas de Português, sessões de integração sociocultural e formação On-thejob, em diferentes departamentos e geografias da IKEA Portugal.
Para a IKEA, garantir um ambiente de trabalho inclusivo é um trabalho contínuo, que implica manter
o temas da Igualdade, Diversidade e Inclusão presentes, através do envolvimento e sensibilização
de todas as pessoas que trabalham na organização. O conselho que a IKEA dá às empresas que
pensam implementar iniciativas neste âmbito é que “Comecem!” Na sua perspetiva, é importante ter
consciência de que “o progresso é feito por todos... todos os dias... juntos”. Trata-se de um caminho
que deve ser percorrido com abertura e humildade, aprendendo com as diferentes experiências.
Valorizar as diferenças individuais e encorajar os colegas de trabalho a serem eles próprios é
fundamental, “porque a singularidade de cada indivíduo torna a IKEA melhor”.
Outras empresas realizam ações de recrutamento direcionadas a diversos públicos, como forma de
equilibrar o acesso a oportunidades, projetos específicos para potenciar e acelerar as experiências
e conhecimentos das pessoas.
Um exemplo de organização que realiza esta prática é o Grupo Portugália. Para o Grupo, a diversidade
já é trabalhada há algum tempo e é algo que se tornou natural e é celebrado. O tema da Diversidade
foi sendo mais falado em Portugal e o Grupo Portugália foi acompanhando esta evolução, tendo
assinado em 2016 a Carta Portuguesa para a Diversidade e formalizado a sua “Política de Diversidade”.
Paralelamente, quando o departamento de recrutamento e seleção foi criado em 2016, levaram em
conta todos os temas sociais ligados à Diversidade e Inclusão Social na criação das suas iniciativas.
42 Para mais informações: DIVERSIDADE E INCLUSÃO | Fundação Aga Khan Portugal (akfportugal.org)
43 Para mais informações: IKEA apoia a integração de refugiados até 2022 - IKEA
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A empresa não sente a necessidade de “preparar” a equipa para receber novas pessoas quando
contratadas, pois todas as equipas são multiculturais, existindo neste momento cerca de 21
nacionalidades diferentes. As pessoas que chegam sabem que esta é a realidade da organização
e cada pessoa ao entrar na organização passa por uma Sessão de Acolhimento. O respeito pelas
restantes pessoas deve ser o ponto comum em todas as equipas, incluindo o respeito pela
Diversidade.
As equipas de recrutamento estão alinhadas com a Política de Diversidade da empresa e abraçam
este tema. O recrutamento é realizado com o foco na pessoa, que deve ter motivação para
trabalhar, disponibilidade e, dependendo da função, experiência. Todo o resto pode ser trabalhado
posteriormente, pois a Portugália promove formação para a função. Além disso, as equipas de
recrutamento têm sensibilidade e capacidade para perceber o perfil e colocar cada pessoa nova
numa loja específica, à qual será mais fácil adaptar-se.

As cidades podem ser
parceiros importantes neste
processo, tendo um papel crucial no
fomento do emprego inclusivo.
A grande maioria possui gabinetes de
apoio à comunidade, incluindo apoio à
inclusão laboral, trabalham em estreita
colaboração com entidades do 3º setor
que apoiam diversos grupos e realizam
ações de parceria em proximidade
com o tecido empresarial local.

Por exemplo, em Oeiras, por iniciativa do município, foram
reunidos todos os parceiros locais que atuam na área da
empregabilidade numa rede intitulada “Oeiras +” que reúne
regularmente, articula respostas e cria iniciativas e projetos
conjuntos, como por exemplo: campanhas de recrutamento,
cursos de formação Vida Ativa em parceria com o IEFP e entidades
empregadoras locais, eventos e formações para técnicos. Este
tipo de solução, já experimentado igualmente em Sintra, Lisboa,
Barreiro-Moita e Cascais, tem evidenciado muitas vantagens,
pela união de esforços e capacidade de dar respostas rápidas e
eficazes que fazem o matching entre os interesses das pessoas
e as necessidades específicas do mercado de trabalho local. O
município criou em complemento uma bolsa de emprego local
no seu site, facilitando o acesso a ofertas de proximidade por
parte da população e uma melhor divulgação pelas entidades
empregadoras da cidade. Saber mais: Oeiras +: home (oeiras.pt)

Em Loures, a cidade realiza ações de sensibilização para empregadores locais sobre a importância da
Diversidade e Inclusão, estimulando a que as entidades realizem ações de formação sobre o tema e
promovendo parcerias locais com vista à inclusão de públicos em situação de desvantagem face ao
mercado de trabalho, tais ações estão previstas no Plano Municipal para Integração de Migrantes.
A cidade da Amadora gere o seu próprio gabinete de emprego e trabalha em parceria com diversas
entidades e empregadores locais. O programa “mentores para migrantes” apoia através de um sistema de
voluntariado as pessoas migrantes em diversas necessidades de integração, incluindo a integração laboral.

7.1 PARA SABER MAIS SOBRE RECRUTAMENTO INCLUSIVO:
A APPDI - Associação Portuguesa Para a Diversidade e Inclusão, no Guia para um Recrutamento
Inclusivo44, descreve o processo de recrutamento inclusivo em cinco fases, onde, a fase zero é a fase
destinada à preparação do processo de recrutamento, a fase um diz respeito ao recrutamento, a
fase dois fala do onboarding, a fase três fala sobre o acompanhamento das pessoas na organização
e a última, a fase quatro, retrata o momento de saída da pessoa da empresa, ou seja, essa pode ser
mais uma opção para que poderá te auxiliar a incluir a diversidade na sua empresa.

44 Disponível em Guia Para um Recrutamento Inclusivo.
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8. SE ESTÁ À PROCURA DE EMPREGO:
Procurar por trabalho nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente para quem chega a um novo
país. Por isso, se estás à procura de emprego é importante seguir algumas recomendações.
Ainda, se é uma pessoa migrante, note que tem direitos e deveres perante a lei, mas é quase sempre
possível ser contratada se uma organização se dispuser a tal. Informe-se acima sobre os seus direitos
e as alternativas que as organizações possuem para lhe oferecer um contrato!
• Tenha um currículo sempre atualizado e diferente para cada área de especialidade e
especifique o seu objetivo ao candidatar-se para a vaga.
• É importante ter atenção às informações relativamente aos seus contatos, para que
a empresa ao ver o seu currículo possa entrar em contato sem dificuldade, inclua apenas
informações de contacto essenciais como, nome completo, e-mail e número de telefone
• Foque nas suas competências pessoais e profissionais, ou seja, descreva de forma objetiva
quais são as suas competências e faça um breve resumo das mesmas e qualificações e
experiências anteriores que façam sentido para a vaga em questão, sempre da mais recente
para a mais antiga.
• Não é necessário incluir foto.
• Descreva a sua formação, com o nome de cada curso, período em que foi realizado, data
de conclusão. Cite outros cursos e atividades que façam sentido ao que procura, valorize as
experiências adquiridas informalmente, como voluntariado ou hobbies que mostram quem você é.
• Prepare-se para a entrevista, estude a empresa, a área de negócio em que atua, tipo de
atividade que exerce.
• Leia o seu currículo para não esquecer de nenhum detalhe.
• Se possível, ensaie a entrevista com alguém ou em frente ao espelho.
• Prepare-se para algumas questões que podem ser realizadas na entrevista, como: Fale um
pouco sobre si. Quais são os seus objetivos profissionais? O que mais lhe chama a sua atenção
neste trabalho? Com o que mais se identifica nesta organização? O que considera que seja o
seu diferencial? Fale sobre os seus pontos fortes e pontos de melhoria.
• Quando for para a entrevista pesquise antecipadamente onde será o local da entrevista
para que não haja imprevistos ou atrasos. Veja a distância, qual o transporte que irá utilizar e
quanto custará cada trajeto.
• Relativamente à apresentação pessoal, não existe um padrão a seguir. É importante pesquisar
sobre o código de vestuário das organizações, algumas são mais formais que outras.
• Quando estiver na entrevista, mantenha a calma, olhe diretamente para a pessoa com quem
está a conversar.
• Entenda que a pessoa que a está a entrevistar quer conhecer a pessoa que tem à sua frente então
responda às questões com sinceridade sobre si e sobre as suas experiências profissionais,
valorizando as que mais se aproximam do perfil de trabalho a que se candidata.
• Mostre interesse pela posição em questão, faça perguntas e seja imparcial ao falar das
organizações nas quais trabalhou anteriormente.
• Se ficar com alguma dúvida pergunte e anote ou peça para a pessoa que realiza a entrevista
anote para si.

Pronto, agora é só aproveitar
as informações e boa sorte!
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8.1 ALGUNS LINKS ÚTEIS:
PROCURA DE EMPREGO:
Indeed
Net Empregos
Sapo emprego
Linkedin: Recomendamos a criação de um perfil na plataforma Linkedin, onde muitas entidades
empregadoras fazem recrutamento atualmente. Esta plataforma é essencial para procura de
emprego qualificado (secundário e superior).
• IEFP (state employment services) - Para se inscrever no IEFP, deverá marcar para realizar a inscrição
no balcão de atendimento.
• GIP (Gabinete de Inserção Profissional): https://www.iefp.pt/gabinetes-de-insercao-profissional
• Refujobs: platform jobs for refugees and migrants.
•
•
•
•

APOIO À PESSOA MIGRANTE:
• Projeto “Ready to Work”: O projeto “Ready to Work” criou um pequeno curso dirigido a pessoas
migrantes e refugiadas sobre várias temáticas, incluindo a do emprego, alguns dos temas foram:
léxico relacionado com diferentes tipos de emprego; como fazer um CV; onde se pode dirigir para
encontrar emprego; como usar transportes públicos/automóveis para deslocar-se até ao local
de trabalho e ainda, criou igualmente um curso e-learning sobre a temática “Procura de Emprego
e Competências Pessoais”.
• Guia de Acolhimento RPCI: Pode ainda encontrar guias de suporte à inclusão no trabalho em
Portugal.
• Contatos CLAIM (Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes).

9. AGRADECIMENTOS
O tema da Diversidade e Inclusão tem se tornado cada vez mais urgente em nossa sociedade e o
acesso a condições de trabalho dignas e igualitárias, sem distinção de raça, género, sexualidade,
religião ou nacionalidade, é uma das melhores e mais eficazes maneiras de alcançarmos uma
sociedade mais inclusiva.
Portanto, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas singulares e coletivas que fizeram parte do
desenvolvimento deste projeto, especialmente Carla Calado, Danielle Menezes, Eva Calado e Mab
Marques. Às empresas que muito gentilmente partilharam suas vivências e desafios conosco, às
Câmaras Municipais por nos terem apoiado e instruído nas pesquisas, ao Alto Comissariado para
as Migrações por ter respondido a todas as nossas dúvidas em relação à legislação e às pessoas
migrantes por terem confiado em nossa escuta, ética e sensibilidade ao contarem as suas histórias.

Acreditamos na realização
de um trabalho apaixonado,
coletivo e comprometido
para com os direitos humanos.
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