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Migração: Esperança e incerteza no caminho para um novo começo.

NOTA INTRODUTÓRIA

Há 12 anos que a AMIGrante - Associação de Apoio ao Cidadão Migrante, adiante

designada por AMIGrante, nasce do constatar de necessidades de apoio para o

conhecimento suficiente da língua portuguesa por parte dos cidadãos estrangeiros.

O  fenómeno  do  crescimento  da  migração  estrangeira  em  Portugal  levanta

problemas que, a AMIGrante pretende encarar de uma forma positiva, como um

grande  desafio  e  oportunidade  de  enriquecimento  humano,  social,  cultural  e

económico mútuos, apesar dos problemas que inevitavelmente traz.

A AMIGrante enfrenta hoje outros problemas e desafios, que seria difícil elencá-los

todos. 

Assim, o presente Plano de Atividades pretende, como tem vindo a acontecer ao

longo  dos  anos,  a  integração  dos  nacionais  de  outros  países  na  sociedade  de

acolhimento  (Portugal),  minimizando  as  diversas  barreiras  existentes,

designadamente ao nível da língua, valores, usos e costumes, promovendo-lhes

competências facilitadoras na aquisição de conhecimentos, bem como prevenção

de atitudes discriminatórias. 

Este Plano de Atividades, de âmbito interconcelhio (abrangendo como grupo-alvo

os residentes dos concelhos de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e

Porto de Mós), pretende fomentar e valorizar a interculturalidade, o que pressupõe

a compreensão de tudo o que vulgarmente se entende como “diferente”.

Este Plano de Atividades irá promover iniciativas/atividades, com vista a facilitar

aos nacionais  de outros países o acesso aos direitos de cidadania e respetivos

deveres, e tem como Missão:

-  Combater  a  xenofobia  e  todas  as  formas  de  discriminação  baseadas  na

nacionalidade, origem étnica, cor da pele ou religião;
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- Fomentar a integração e o combate à exclusão de cidadãos migrantes, refugiados

e minorias étnicas, promovendo a sua dignificação e igualdade de oportunidades,

direitos e obrigações;

- Contribuir para a formação de uma opinião pública positiva face ao fenómeno da

migração;

- Apoiar e favorecer o espírito religioso, independente de cada credo.

DIAGNÓSTICO

Com base  nos  dados  publicados  no  site  SEFSTAT  –  Portal  de  Estatística  2012,

residiam no distrito de Leiria 15.742 cidadãos nacionais de países terceiros, sendo

8.031 Homens e 7.711 Mulheres.

De salientar que nos cinco concelhos abrangidos por este projeto, residiam 8.925

nacionais de países terceiros, cerca de 57% referente ao distrito de Leiria, sendo

4.585 Homens e 4.340 Mulheres. Dentro destes números, é de realçar que cerca de

53% (4.759) residiam no concelho de Leiria.

No que se refere à nacionalidade, predominam os cidadãos ucranianos, seguidos

dos brasileiros.

De acordo com dados estatísticos da AMIGrante,  que os registou no ACM (Alto

Comissariado para as Migrações), durante os últimos dez anos, foram atendidos

18.567 cidadãos, tendo-se verificado o seguinte:

Tipificação do atendimento:

- Estrangeiros: 14.906;

- Nacionais: 3.661.
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Nacionalidade:

- Ucrânia: 7.725;

- Brasil: 5.053;

- Portugal: 1.058;

- Outros: 4.731.

Assuntos tratados:

- Legalização: 9.541;

- Trabalho: 1.295;

- Outros: 2.956.

Já quanto às questões apresentadas, apontam-se as mais significativas:

-  Legalização,  assuntos  relacionados  com  o  trabalho,  questões  relativas  à

nacionalidade,  ao  reagrupamento  familiar,  retorno  voluntário  e  problemas

relacionados com a saúde e educação.
- Um grande desafio parte da procura de conhecimentos e um melhor domínio da

língua portuguesa, tanto para adultos como para as crianças.

OS RECURSOS HUMANOS DA AMIGrante

Todas  as  atividades  da  AMIGrante  são  desenvolvidas  exclusivamente  por

Voluntários  (cerca  de  trinta),  com  formações  específicas  e  diversificadas,

designadamente:  Professores,  Assistentes  Sociais,  Arquitetos,  Juristas,

Contabilistas, Administrativos, que têm sido uma mais-valia para esta Associação.
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AS ATIVIDADES

A AMIGrante propõe, neste Plano de Atividades, o desenvolvimento de algumas

ações, cujos objetivos incidem em duas grandes vertentes:

- Acolhimento e integração dos nacionais de outros países;

- Valorização da Interculturalidade.

Na primeira vertente, pretende-se: 

- Contribuir para a participação ativa dos nacionais de outros países, na sociedade

de acolhimento;

-  Divulgar  a  legislação  aplicável  aos  nacionais  de  outros  países  residentes  em

território  nacional,  nomeadamente  no  tocante  a  procedimentos  de  admissão,

legalização e atribuição de documentos, entre outros;

- Aumentar as competências para a integração plena e harmoniosa, na sociedade

portuguesa;

-  Desenvolver  projetos,  dirigidos  ao  acolhimento  e  integração  de  nacionais  de

outros países, promovendo a participação do poder autárquico, da sociedade civil,

e dos próprios destinatários: ao nível sociocultural, linguístico, acesso à cidadania,

direitos políticos, justiça, e efetiva igualdade de oportunidades no emprego, bem

como o combate à discriminação étnica.

Na segunda vertente, os objetivos a atingir são:

- Fomentar a interculturalidade entre residentes;

- Promover a valorização de uma sociedade intercultural.

As atividades propostas têm as seguintes Tipologias:

a) Gabinete de apoio geral, informação e encaminhamento;

b) Sessões de informação/formação sobre procura de trabalho;          
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c) Sessões de informação/formação sobre língua e cultura portuguesas;

d) Eventos de promoção da interculturalidade;

e) Eventos de promoção interconfessional.

Nome Gabinete de Acolhimento e Integração

Descrição Acolhimento,  atendimento  personalizado  e  resposta  às

necessidades  que  sejam  colocadas  nas  seguintes  áreas:

Regularização  da  situação  migratória;  Nacionalidade;

Reagrupamento  familiar;  Habitação;  Trabalho;  Segurança

Social;  Retorno  Voluntário;  Saúde;  Educação;  Formação

Profissional; Empreendorismo; Outras.

Objetivos Facultar  informações  e  conhecimentos  que  facilitem  a

integração  na  sociedade  de  acolhimento.  Promover  uma

integração de proximidade,  através de parcerias  formais e

informais  juntamente  com  as  autarquias  ou  entidades  da

sociedade civil (associações de migrantes ou outras, IPSS's,

ONG's; centros paroquiais, entre outros) que, em cooperação,

promovem um atendimento integrado.

Local Leiria.

Destinatários Migrantes,  nacionais  ou  estrangeiros,  que  se  dirijam  ao

gabinete através do nosso espaço físico, por telefone ou via

email.

Periodicidade Todo o ano.
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Nome Técnicas de Procura de Trabalho

Descrição Questões  relacionadas  com  o  emprego,  condições  para

recolocações no mercado laboral de todos os cidadãos, bem

como apoio na elaboração do Curriculum Vitae.

Objetivos Dotar  os migrantes de ferramentas imprescindíveis  para a

integração no mercado de trabalho.

Local Leiria e Porto.

Destinatários Migrantes nacionais e estrangeiros que procuram emprego.

Periodicidade Todo o ano.

Nome Aulas de Língua e Cultura Portuguesa

Descrição Aulas informais funcionando em dois grupos diferentes. Uma

turma de iniciação e outra de aprofundamento da língua e

cultura portuguesas.

Objetivos Adquirir competências línguisticas e culturais que permitam

melhor compreensão dos valores, práticas e normas sociais

associadas ao país de acolhimento.

Local Leiria e Marinha Grande.

Destinatários Migrantes, adultos e crianças, que não dominam a língua  e

cultura portuguesa.

Periodicidade Ano letivo.
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Nome Interculturalidade

Descrição Workshop  de  jogos  tradicionais  de  diferentes  continentes;

Intercâmbio cultural através de danças, cantares e músicas

típicas dos vários continentes; Realização de encontros, no

âmbito da partilha gastronómica típica da origem de cada

participante.

Objetivos Dinamizar  atividades  na  área  da  promoção  da

interculturalidade.  Fomentar  a  integração  cada  vez  mais

plena  dos  cidadãos  migrantes  na  sociedade  portuguesa,

através do desenvolvimento de atividades diversificadas.

Local Leiria.

Destinatários População em geral.

Periodicidade Vários dias.

Nome Encontro Interconfessional

Descrição Encontro interconfessional com leitura, comentário e reflexão

de textos, cânticos e partilha de símbolos.

Objetivos Conhecer, dar a conhecer e partilhar a história, fundamentos

e valores das várias religiões e confissões.

Local Leiria.

Destinatários População em geral.

Periodicidade Vários dias.
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