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 ما هو التضمني يف سوق العمل؟ 

  تقد�ر الفروق (اجل�س ، اجل�س�یة ، التو�ه اجل�يس ، من بني ٔ�مور ٔ�خرى) ؛  

 .املساواة يف احلصول �ىل الفرص حسب املس�توى املهين من اخلربة املهنیة واخللف�ة ا�ٔاكدميیة وأ�داء �ىل مجیع املس�تو�ت الهرم�ة 
 

  :التضمني يف املنظامت   فوائد 
 

اليت �متتع    ٢٠١٧یعرض تقر�ر "ال�سلمي �رب التنوع" بیا�ت �ام  
٪  ٣٣فهيا الرشاكت ذات التنوع العريق ا�ٔكرب مبیل ٔ�كرب ب�س�بة  

 لتحق�ق الرحبیة 
 

 :افة الشام� لها الفوائد التالیةالثق  ٔ�ن   ٕاىل   ٔ�خرى   دراسات  �شري 

  ؛   املوظفني  دوران   معدل  اخنفاض  

  ؛  امجلاعي  الرتابط   ز�دة  

  ؛ ) أ�ولیة   التك�ف  مر��  بعد (  الزنا�ات  من  احلد  

  املالیة  والنتاجئ   أ�داء   حتسني.  
  السوق                     يف   إالجيابیة  املؤسس�یة   الصورة  ٕاجيابیة  مؤسس�یة   تقویة 
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 انون أ��انب يف الربتغال ق 

قانون أ��انب اجلدید (القانون رمق   
یولیو بصیغته   ٤، املؤرخ    ٢٠٠٧/ ٢٣

ا�خول وإالقامة واخلروج  احلالیة) ینظم 
 وٕابعاد أ��انب يف الرتاب الوطين 

  اجلدید؟  ما ا�ي تغري مع القانون  
  وري ٕاجراء مقاب� ق�صلیة عند توظیف املهاجر�ن ؛  مل یعد من الرض 

   .اس�ت�داث "ت�ٔشرية تق�یة" لتوظیف العام� املؤه� ت�ٔهیال �الیا 

  ٕا�شاء ٕاجراء ٕابداء �ه�م (IM). 
 ما هو تعبري �ه�م؟  

مدفوع أ�جر تنظمي ٔ�نفسهم  ميكن لٔ�ش�اص ا��ن د�لوا الربتغال بدون ت�ٔشرية م�اس�بة ملامرسة �شاط  
هو �داثة ٔ�د�لها القانون   MI .، طاملا ٔ�هنم یث��وا ظروف معلهم  (MI) من �الل التعبري عن �ه�م 

مادته    ٢٠٠٧/ ٢٣رمق.   يف  ال�رشیعي    ٢ال.    ٨٩و    ٢ال.    ٨٨،  املرسوم  مبوجب  تنظميه  ومت   ،
٢٠١٨/ ٠٩. 

  من ميك�ه التقدمي تعبريا عن �ه�م؟    
الضامن �ج�عي و�یه �القة    ي خشص ٔ�ج�يب د�ل الربتغال �شلك قانوين ومس�ل ويف وضع ج�د مع �ٔ   

   معل م�بتة 



 

 

    
  يف الربتغال  MI ٔ�نواع      
  ی ممارسة ال�شاط املهين الثانو    

   و عقد معل ٔ�ثناء توا�دمه �لفعل �ىل أ�رايض  �س�هتدف ٔ�ولئك ا��ن یتلقون عرض معل�ٔ
  .الربتغالیة 

   جيب ٔ�ن �كون الو�د �لعمل ٔ�و عقد العمل م�وافقًا مع قانون العمل الربتغايل ، مبا يف ذ� دفع
  .راتب شهري حيرتم احلد أ�دىن القانوين 

  ) الشخص ا�ي س�یطلب ترصحي إالقامةRA  الل التعبري  ) ملامرسة �شاط �ين �نوي ، من�
 ، من قانون أ��انب   ٢، الفقرة    ٨٨عن �ه�م ، جيب ٔ�ن �كون �ىل درایة ب�ٔحاكم املادة  

 وحتقق من مجیع املتطلبات   SEFا ملزید من املعلومات ، مق �ز�رة صف�ة     

 

وٕا�شاء واك�   SEF�ىل الرمغ من ٔ�ن الربملان الربتغايل قد وافق �ىل هنایة 
�سمى    ، �دیدة   Agência Portugaluesa paraحكوم�ة 

Migrações e Asilo (APMA)    عن مسؤو�  س�تكون  واليت   ،
وقت   يف  العملیة  هذه  من  ��هتاء  یمت  مل   ، البالد  يف  الهجرة  س�یاسات 
��هتاء من هذا ا�لیل. يف هذا املعىن ، مبا ٔ�ن صالح�ات دا�رة أ��انب  
واحلدود احلالیة س��قى حىت حتدید الصالح�ات احملددة �لواك� اجلدیدة ،  

عروف �لفعل من ق�ل الرشاكت واملهاجر�ن  فقد ا�رت� �ح�فاظ �المس امل 
 ، و�لتايل جتنب الشكوك و�رتباك �ري الرضوري 
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 ال�شاط املهين املس�تقل
مجیع ا�ٔش�اص ا��ن ميارسون �شاًطا �نیًا بدون �القة معل ، ٔ�ي ل�س  •

 �اضًعا لصاحب معل

جيب �ىل العاملني حلساهبم اخلاص ٕاصدار ما �سمى "إالیصاالت   •
�م�ثال اللزتامات الرضائب الربتغالیة. �لق�ام بذ� ،  اخلرضاء" من ٔ��ل 

 )Portal das Finançasجيب �لهيم ف�ح �شاط �ىل بوابة ا�متویل (
  م�طلبات  مرا�اة  جيب   ،  احلا�  هذه  ىف  

  ترصحي"  يف   ٢  رمق.   ٨٩  رمق  ٨٩  املادة
 �ىل   �ين   �شاط   ملزاو�  إالقامة

 إالقامة   ت�ٔشرية  من  إالعفاء   مع  حسابك 
 توظیف املهاجر�ن يف الربتغال 

 ما يه حقوق العمل �لعامل املهاجر�ن؟ 
اجل�س�یة    حيمل  ا�ي  العامل  الشخص  نفس 

من    ٤الربتغالیة. املساواة يف احلقوق مكرسة يف املادة  
رمق   (القانون  الربتغايل  العمل  ،   ٧/٢٠٠٩قانون 

 ش�باط / فربا�ر بصیغته احلالیة).  ١٢املؤرخ 

 نعم

هل یتوقع القانون الربتغايل ٔ�ي م�طلبات حمددة املتطلبات يف عقد العمل املوقع مع ٔ�ج�يب  
 مع خشص ٔ�ج�يب؟ 

خرى املتعلقة �لشلك واحملتوى جيب ٔ�ن �كون العقود مع املهاجر�ن مك�وبة. مجیع املتطلبات ا�ٔ 
 من قانون العمل  ٥م�صوص �لهيا يف املادة 

 ما هو الو�د بعقد العمل؟ 
من قانون العمل ، جيب ٔ�ن �كون الو�د �لعقد خطیًا ،   ١٠٣�ىل النحو املنصوص �لیه يف املادة 

لٔ�طراف ، والت�دید ؤ�ن حيتوي �ىل الهویة والتوق�عات. وماكن إالقامة ٔ�و املك�ب الرئ�يس 
الصحیح �ل�شاط ا�ي یتعني الق�ام به ، وكذ� املاكف�ٔة ، من بني املتطلبات ا�ٔخرى املنصوص 

 .�لهيا يف ال�رشیع ا�تص 
 IM دخول مع هذا الو�د ، ميكن �لمهاجر  



 

 

  :ٔ�س�ئ� ٔ�ساس�یة عند توظیف املهاجر�ن 

 هل ميك�ين التعاقد مع خشص ل�س كذ� 

 مس�ل مع الضامن �ج�عي؟  
هو   (NISS) رمق تعریف الضامن �ج�عي 

رمق ی��ح حتدید فرید ودق�ق وصاحل �لضامن  
�ج�عي �ىل املس�توى الوطين.  ومع  
ذ� ، وفقًا لقانون العمل ، هذا ل�س  

 .معل   مطلوً� لتوق�ع عقد

 هل ميك�ين التعاقد مع خشص ل�س �یه 
  ترصحي �قامة؟   

دید ب�سویة ٔ�وضاع أ�ش�اص ا��ن ل�س �هيم ت�ٔشرية �سمح  كام ق�ل ، �سمح قانون أ��انب اجل 
 .هلم �ملشاركة يف �شاط مدفوع أ�جر 

 :يف هذه احلا� ، جيب �ىل م�ظمة العمل �ن��اه ٕاىل مس�ٔلتني 
حتقق مما ٕاذا اكن الشخص قد ٔ�د�ل �لفعل عبارة �ه�م ، وٕاذا اكن أ�مر كذ� ، ف�ابع معلیة  -١

 .التوظیف �شلك طبیعي 
ٕاذا اكنت مؤسس�تك �ىل اس�تعداد لتقدمي ٔ�ول فرصة معل لشخص ٔ�ج�يب ، مفن الرضوري اتباع  -٢

و�لتايل ، جيب �ىل املهاجر ، حبیازة العقد ٔ�و الو�د �لعقد ، ٔ�ن ید�ل  ٢، رمق    ٨٨ٔ�حاكم املادة  
يل  يف ٕاجراءات ٕابداء �ه�م ، من ٔ��ل ٔ�ن �كون يف "معلیة ال�سویة" مبوجب القانون الربتغا 

 وجتنب ٔ�ي مشلكة يف التف��ش 

 نعم 

 ؟ (NISS) ماذا جيب ٔ�ن تفعل الرشكة ٕاذا مل �كن �هيا �اجر حىت ا�ٓن 
ٕاذا ٔ�رادت املنظمة توظیف خشص مل �س�ل بعد ، ميكن لقسم املوارد ال�رشیة نفسه الق�ام بذ� �رب إالنرتنت بطریقة معلیة و�ري  

 .معقدة 
 :الطریقة �ري املعقدة يه كام یيل   
 
 

Segurança Social Direta (SSD), وصول الي “Perfil” > ”Documentos de Prova” > “Enviar 
documento de Prova” > في  “Assunto” اختیار 

“NISS na Hora – Pedido de Entidade Empregadora” 
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 �یف�ة ٕا�شاء ب��ة ٔ�كرث مشوًال 

 .یت�اوز بناء ب��ة معل شام� معلیة التوظیف و�خ�یار  
 .حتقق من نصاحئنا وفقًا �لك خطوة 

 
 التوظیف و�خ�یار

 
مق ٕ�جراء �شخیص دا�يل لفهم مدى مشولیة مؤسس�تك وجماالت التحسني   -١

 أ�ش�اص ا��ن یعملون معك) (�س��ع ٕاىل  

 .�س��ر يف املعرفة القانونیة حول توظیف املهاجر�ن -٢

 .تطو�ر وصقل اسرتاتیجیة ج�دة �لتنوع والشمول -٣

ٕاجراء تق�مي احلا�ة �لوظیفة الشاغرة ، وحتدید اح�یا�ات املنظمة وما يه املهارات  -٤

 املطلوبة يف لك فریق 

 ناًء �ىل �ارات لك مشارك تطو�ر معلیة توظیف موضوعیة ، ب  -٥

 جيب ٔ�ن �كون م�طلبات الوظائف الشاغرة رضوریة ٕالجناز الوظیفة بن�اح  .-٦
ميكن ٔ�ن �كون م�طلبات التصو�ر الفوتوغرايف ، وكذ� "املظهر اجلید" متیزيیة.   -٧

 !جتنب 

الرشاكة مع الهیئات وامجلعیات والتعاونیات احمللیة اليت ميكن ٔ�ن �سهل التواصل بني  -٨

الساكن املهاجر�ن وم�ظمتك ، وتوج�ه الناس ، وتقدمي ا�مع يف العملیة وحىت تنف�ذ  

 ٕاجراءات التوعیة 

البحث ب�شاط عن ملفات تعریف خمتلفة ، وتنویع مصادر التوظیف مع مرا�اة نص  -٩

 إال�ال�ت وموقعها 

 اس�ت�دم ٔ�دوات خمتلفة م�ل ت� املوحضة ٔ�د�ه -١٠
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 ٔ�دوات �لتوظیف الشامل
 ا�اكء �صطناعي

 .ميكن ٔ�ن �سا�د اس�ت�دام اخلوارزم�ات والبیا�ت الضخمة املؤسسات يف بناء معلیة توظیف ٔ�كرث ح�ادیة 
ومع ذ� ، من املمكن ٔ�ن تمت �رجمة بعض هذه أ�دوات عن طریق اخلط�ٔ بطریقة متیزيیة (من �الل   

 !البحث عن مصطل�ات حمددة ، �ىل س��ل املثال).  ت�ٔكد من �دم �دوث ذ� يف مؤسس�تك 
 

 التوظیف أ�معى (بدون صور)
هيدف هذا ٕاىل ٕاعطاء أ�ولویة �لمهارات الف�یة والسلو�یة �لشخص ا�ي یبحث عن وظیفة ، ٔ�ي ٔ�نه  

منوذج توظیف یقلل من �دوث ا�متیزي يف معلیة اخ�یار املناجه ا�راس�یة. من املهم مالحظة ٔ�ن هذا ال  
ملقابالت احلیادیة ، ت�ٔكد من ٔ�ن فریق التوظیف قد  �رسي ٕاال يف مر�� اخ�یار �س�ت��اف.  ملزید من ا 

مت تدریبه و�ىل درایة بت�زياهتم.  ال �زال ٕاجراء املقابالت التدری��ة دون الوصول املس�بق ٕاىل السري ا�اتیة  
 .ممك�ًا يف العدید من أ�دوار 

 
 تق�مي امللف الشخيص السلويك

ت�ٔ�یًدا يف التوظیف ، ٔ�نه ميّكن الفریق املسؤول    یعد تق�مي امللف الشخيص السلويك ٔ��د ٔ�كرث أ�سالیب  
عن �خ�یار من اخ�یار الشخص أ�كرث �شاهبًا مع املتطلبات احملددة يف الوصف الوظیفي.  �ادة ما یمت  

هذا التق�مي عن طریق اخ�بارات الشخصیة واملقابالت امجلاعیة والت�د�ت أ��الق�ة.  ت�ٔكد من ٔ�ن  
 ع أ�ش�اص ا��ن یفكرون يف قضا� م�ل ا�لغة أ�م وا��ن والثقافة وما ٕاىل ذ� رشوط التق�مي م�ا�ة مجلی 



 

 

 مشول بعد التوضیف 
وصول   مع  الب��ة  و�ك�یف  یوا�وهنا  اليت  الصعو�ت  ٕاىل  �ن��اه  العمل  ب��ة  يف  �ندماج  یتطلب 

 :أ�ش�اص وتفا�لهم مع املنظمة.  ف� یيل بعض أ�م�� �ىل إالجراءات اليت ميكن تنف�ذها 
 

 دورات ا�لغة 
صصني يف تعمل ا�لغة ل�شجیع املوظفني اجلدد  مق �لرشاكة مع مدارس ا�لغات و / ٔ�و الش�باكت مع املتخ 

 .ا��ن ل�سوا من الب�ان الناطقة ��لغة الربتغالیة لتحسني التواصل مع الزمالء والعمالء واملورد�ن 
 نقدر �خ�الفات 

�شجیع التاكمل والتبادل ال�شط �ل�ربات بني الناس.  بعض أ�فاكر يه: سا�ات سعیدة شهریة ،  
، تواصل دا�يل مع اقرتا�ات �لموس�یقى ، ٔ�فالم ، �رامج حول مواضیع خمتلفة  وج�ات �داء ٔ�و عشاء  

، نصاحئ س�یاح�ة ، من بني ٔ�مور ٔ�خرى.  ق�ل لك يشء ، وحض الرسا� اليت مفادها ٔ�ن ما جيلبه لك  
خشص هو ٔ��د أ�صول ، وتق�مي و�شجیع و�ات النظر ا�تلفة واملساهامت من مجیع الناس.  اس�ٔل  

 .یدون �ح�فال ب�ٔصوهلم الناس �یف �ر 

 محالت ملاكحفة ا�متیزي 
لسوء احلظ ، ال �زال هناك العدید من الت�زيات يف جممتعنا.  یمت التعبري عن بعضها ٔ�كرث ، ب�� یمت التعبري  
عن البعض ا�ٓخر من �الل "الناكت ٔ�و الرتف�ه".  جيب ٔ�ن �كون املنظمة �ىل درایة هبذه السلو�یات  

 .ت التوعیة ، ؤ�ن تضع س�یاسات "�دم ال�سامح" مع ا�متیزي ، ؤ�ن تعزز اج��ا 

 تطو�ر و�رش املعایري وأ�هداف �لتقدم الوظیفي واحلوافز واجلوا�ز 
 

ام�� معایري �رق�ة وخطط وظیف�ة راخسة بناًء �ىل اخلربة واحلضور وجودة العمل ، حىت �متكن امجلیع  
 ن املاكن ا�ي ٔ�توا م�ه من الوصول ٕاىل نفس الفرص يف الرشكة ، بغض النظر ع 
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 بعض النصاحئ إالضاف�ة 
 �یك �ر�مج �م�ثال 

التك�ف هو ٔ�داة مس�ت�دمة �ىل نطاق واسع يف بعض الب�ان ، م�ل الوال�ت املت�دة.  والغرض  
 م�ه هو ضامن �م�ثال لقوا�د الرشكة ا�ا�لیة واخلارج�ة 

. 
 اتبع معلیة ا�مج 

 
فقط ٕاذا اكنت هناك معلیة م�ابعة ، ميك�نا معرفة ما ٕاذا اكنت املنظمة حتقق هدفها يف الشمول. ��  

ملقای�س �لتق�مي ، ولكن تذ�ر ٔ�نه �ٕالضافة ٕاىل املعایري املوضوعیة ، فٕان املعایري الشخصیة �مة  �دد ا 
�ًدا ٔ�یًضا ، م�ل حق�قة ٔ�ن الشخص ی��ج ٔ�قل �س�ب مشلكة �ائلیة ٔ�و حىت ٔ�نه �شعر ب�ٔنه يف �ري  

 .  حم� دا�ل الرشكة 
ك ٔ�ن تبدٔ� �سؤال: ماذا حتتاج؟  �یف  ت�ٔكد من ٔ�ن الشخص �یه لك ما حيتا�ه �لق�ام بوظائفه.  ميك� 

 ميك�نا ضامن الرتح�ب بك؟ 
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 :بعض أ�س�ئ� اليت ميكن طر�ا وقت املقاب� 
 ا�رب� قلیال عن نفسك 

 ما يه ٔ�هدافك املهنیة؟  •
 ما ا�ي جيذبك ٔ�كرث يف هذه الوظیفة؟  •
 ما هو ٔ�كرث يشء ت�هون معه يف هذه املنظمة؟  •
 ما ا�ي تعتربه الفرق اخلاص بك؟  •
 .حتدث عن نقاط قوتك ونقاط حتس��ك  •
 
 :نصاحئ حول �یف�ة حتسني التفاصیل اخلاصة بك  

 انظر يف عیون الشخص ا�ي تت�دث ٕالیه 
 
 �رید القامئ ٕ�جراء املقاب� معرفة الشخص ا�ٓخر  •
 ٔ�ظهر �ه�م �ملنصب عن طریق طرح أ�س�ئ� يف الوقت املناسب  •
 ال �كذب �ش�ٔن بعض الكفاءات اليت ال متتلكها ، ولكن اجعل نفسك م�اً�ا �لتعمل ٕاذا لزم أ�مر  •



CLAIM ASSACM
AMADORA SUL
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 13h00

Serviços jurídicos e Apoio Psicológico: 
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 15h00 às 19h00

Atendimento Cova da Moura
Rua do Vale nº17, Cova da Moura
2610-232 - Amadora
T: +351 214 905 144
E-mail: claim.amadorasul@gmail.com

Atendimento Buraca
Rua 5 de outubro nº14 A
2610-040 - Amadora
T: +351 214 712 681
E-mail: claim.amadorasul@gmail.com

CLAIM DE PORTO SALVO
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 17h00

Centro Comunitário dos Navegadores
Alameda Jorge Álvares, 4, Porto Salvo
T: 210 977 490
E-mail: maria.cravidao@cm-oeiras.pt

CLAIM DE MÓVEL
Mediante marcação

Rua Professor Delfim Santos, 9
2790 Carnaxide
T: 214 160 565
E-mail: ana.brito@cm-oeiras.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES)

Praça da Liberdade, 2674-501 Loures
T: 211 150 100

DEPARTAMENTO DE COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade de Inclusão e Cidadania
T: 211 150 164 | E-mail: uic@cm-loures.pt

Gabinete de Apoio Ao Migrante
T: 211 151 451 | 963 503 318 | 934 400 550

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
CLAIM DE PAÇO DE ARCOS
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 17h00

Centro Comunitário do Alto da Loba
Rua Instituto Conde de Agrolongo, 39
Alto da Loba, Paço de Arcos
T: 214 420 463
E-mail: jose.almeida@cm-oeiras.pt

CLAIM DE CARNAXIDE
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 10h00 às 17h00

Rua Professor Delfim Santos, 9, 2790 Carnaxide
T: 214 160 565
E-mail: maria.tavares@cm-oeiras.pt

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
2ª a 6ªf. das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; 
Marcações prévias por telefone, e-mail 
ou presencialmente

Pcta. Carolina Simões S/N
2700-165 Amadora
T: +351 214 369 053
E-mail: accao.social@cm-amadora.pt

CLAIM AJPAS
AMADORA NORTE
2.ª a 6.ª feira, (dias úteis) das 09h00 às 19h00

Serviços jurídicos e Serviços de Saúde: 
Sábado das 10h00 às 13h00

Espaço Cidadania
Praça Gil Eanes nº2 A,
Casal da Mira - 2650-441 - Amadora
T: +351 214 925 168 / +351 966 682 747
E-mail: claim.amadoranorte@gmail.com
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