PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES DE ALMADA: Medidas
ÁREAS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS /

ESPECÍFICOS

GERAIS

/OPERACIONAIS

MEDIDAS

METAS

INDICADORES

RESPONSÁVEIS

TIPO DE
MEDIDA

Ter uma resposta de
atendimento para migrantes
no Laranjeiro e na Costa da

Ampliar a resposta
CLAIM existente

Serviços de Acolhimento e Integração

apoiando a sua
implantação territorial

1. Ter uma rede CLAIM que
responda a munícipes de
todas as freguesias do
Concelho

Desenvolver a

Caparica aberta diariamente

Nº de

Realizar pelos menos 2000

atendimentos

atendimentos por ano civil

realizados por
ano

Ter uma resposta CLAIM

Abertura CLAIM

itinerante até 2020 nas

itinerante

AD-SUMUS
Centro Paroquial
N. Sra. Conceição

2

Costa da Caparica
CMA

freguesias da Caparica Trafaria

resposta de

e Charneca da Caparica

acolhimento e

Sobreda

integração de
migrantes

Ter até final de 2020 materiais
Constituir um sistema
de comunicação e
divulgação com
informação relevante

2. Produzir materiais de
informação em vários
formatos e línguas

instituições, etc.)

para a população migrante
disponíveis em pelo menos 2
pontos de referência para os
migrantes

para um processo de
integração (recursos,

de informação direcionados

3. Criar uma App de

Ter até final de 2020 uma

informação aos

aplicação direcionada a

estrangeiros sobre os

estrangeiros a funcionar

Existência dos
materiais
Nº de locais
onde os
materiais se

CMA
AI

2

encontram
disponíveis
Existência da
aplicação

CMA
Almada Mundo
AMRS; AML

2

recursos locais ao nível

Nº de

do distrito

downloads
Realizar até final de 2020 pelo
menos 2 ações de

4. Realizar ações de
sensibilização a
assistentes técnicos do
atendimento dos serviços
públicos

sensibilização a assistentes

Nº de ações

técnicos do atendimento

realizadas

municipal e a assistentes

Nº de

técnicos de serviços públicos

assistentes

de Almada

técnicos

Envolver pelo menos 5

envolvidos

CMA
Serviços públicos

1

locais

assistentes técnicos da CMA
em ações de sensibilização

Qualificar o

Nº de tradutores

atendimento a

disponíveis

imigrantes em serviços
públicos

5. Constituir uma bolsa de
tradutores

Até final de 2020 ter

Nº de ações

disponíveis tradutores para

realizadas

apoiar os serviços públicos

Línguas com

CMA

2

cobertura em
tradução
6. Ter um mediador
intercultural disponível
para o apoio ao
atendimento /
acompanhamento de
imigrantes

Até final de 2018 ter 1
mediador disponível em
Almada
500 situações / ano de
mediação

Nº de ações

CMA

realizadas

AD-SUMUS

2

7. Realizar ações de

Promover o acesso de
imigrantes ao

Urbanismo e Habitação

mercado de
arrendamento

informação acerca das

e a técnicos de

respostas existentes

organizações que

ao nível dos

trabalham com

programas de

imigrantes sobre os

habitação disponíveis

diferentes programas de

(a nível nacional e

acesso à habitação na

municipal)

modalidade de renda

Nº de ações de
Realizar pelo menos 3 ações de informação
informação até 2020 com os

Nº de

imigrantes e técnicos das

técnicos/institui

Instituições por

ções abrangidos

zona/Freguesias

Nº de imigrantes

CMA
Parceiros

1

abrangidos

Ter respostas de
alojamento acessíveis

8. Constituir uma bolsa de

a famílias imigrantes

senhorios solidários

2 senhorios identificados por
freguesia até 2020

vulneráveis

atualizada e
sistematizada acerca
da população
estrangeira a residir

Empreendedoris

em habitação social

Melhorar a

observatório da

diagnóstica no que diz

habitação com

respeito à distribuição

indicadores origem e

dos estrangeiros no

nacionalidade nas bases

parque habitacional

de dados dos inquilinos

social

camarários

ao empreendedorismo Implementar o PEI
imigrante

Nº de senhorios
identificados por
freguesia

CMA
Parceiros

1

9. Constituir um

informação

Reforçar o incentivo

mo

Trabalho e

informação a imigrantes

apoiada

Dispor de informação

Mercado de

Proporcionar

10.Manter a resposta
Projeto
Empreendedorismo
Imigrante

Até 2020 ter a base de dados

%

preenchida e relatórios anuais

Preenchimento

produzidos com informação

da base de

sistematizada

dados

Abranger pelo menos 10

Nº de pessoas

imigrantes em ações de apoio

abrangidas pela

ao empreendedorismo

resposta

CMA

1

SCMA

2

Qualificar o

Capacitar os técnicos

atendimento a

do CE/GIP’s para o

migrantes na área do

atendimento a

emprego

estrangeiros

Realizar pelos menos 2 ações
11.Promover ações de

de formação para técnicos do

formação para técnicos

CE/GIP’s

do CE e GIP’s

Envolver pelo menos 50% dos
técnicos afetos ao CE/GIP’s

Nº de ações
realizadas

CMA

Nº de técnicos

CE Almada

envolvidos

12.Realizar sessões de
Divulgar as medidas
existentes de apoio à
Promover a

empregabilidade

empregadores

Nº de ações
Realizar pelo menos 2 ações de realizadas

estrangeiros e IPSS acerca informação até 2020

Nº de

das medidas ativas de

participantes

emprego

empregabilidade de
imigrantes

esclarecimento a

1

CMA
CE Almada
AI e ass.

1

empresariais
IPSS

Informar e sensibilizar

13.Realizar ações de

Nº de ações

os empregadores para

informação aos

a temática do

empregadores acerca das informação a empregadores

Nº de

ACT

trabalhador

condições de contratação até 2020

empregadores

SEF

estrangeiro

de imigrantes

envolvidos

Realizar pelo menos 2 ações de realizadas

CMA
1

Criação de pelo menos 3 ações
de aprendizagem de PT

Educação e Língua

Desenvolver a oferta
Aumentar os níveis de

de aprendizagem da

conhecimento da

língua PT em Almada,

língua portuguesa de

aumentando o nº e a

NPT

variedade de
respostas disponíveis

14.Aumentar as respostas de
aprendizagem de língua
portuguesa e
alfabetização para
estrangeiros

adaptadas a diferentes
níveis/públicos e
descentralizadas a nível
territorial
Aumentar em 20% a
capacidade de resposta local
ao nível de aprendizagem do
PT

CMA
Nº de ações
criadas
Nº de NPT
envolvidos nas
novas respostas

Universidades
Sénior
Escolas
Academia Ramiro
de Freitas
Almada Mundo
IPSS

2

15.Promover a articulação
das respostas existentes

Integrar as respostas

ao nível da aprendizagem direcionadas para estrangeiros
do PT, integrando-as no

no Plano Municipal para a

Plano Municipal para a

Qualificação

Respostas
integradas no

Centro Qualifica

1

PMQ

Qualificação
Promover a
visibilidade dos
projetos e práticas
educativas das escolas
do Concelho que
visem o
reconhecimento e
valorização da

Apoiar os
agrupamentos de

Nº de eventos
16.Promover a dinamização

Dinamizar até 2020 pelo menos apoiados

escola a trabalhar a

da interculturalidade em

3 eventos interculturais em

Nº de

diversidade e a

contexto escolar

agrupamentos de escolas

agrupamentos

interculturalidade

envolvidos

CMA
Agrupamentos de
escola

1

Almada Mundo

diversidade linguística
e cultural
Recolher e organizar
informação sócio-

Integrar o aluno
estrangeiro

17.Manter atualizado o perfil Instalar até 2020

Perfil

CMA

linguística acerca dos

do aluno estrangeiro em

procedimentos regulares de

estabelecido e

Agrupamentos de

alunos estrangeiros

Almada

recolha de informação

partilhado

escola

1

em Almada
Definir procedimentos
e identificar recursos
para as situações de

18.Construir e implementar
um manual de

Até final de 2020 o manual está Divulgação do

CMA

acolhimento dos alunos

implementado

Almada Mundo

estrangeiros nas escolas

manual

2

acolhimento de alunos 19.Refletir com as escolas
estrangeiros

formas de apoiar os

Ter um dispositivo alternativo

Nº de situações

alunos em situação

de apoio social escolar em

analisadas pelo

irregular que se

funcionamento a partir do ano

dispositivo

encontram excluídos da

letivo 2018/2019

alternativo

CMA
Agrupamentos de

1

escolas

ação social escolar
Apoiar o aluno
estrangeiro na sua
integração escolar
através do seu
acompanhamento
individualizado

20.Promover um projeto de
mentorias direcionado
para alunos estrangeiros
da escolaridade
obrigatória

Ter pelo menos 5 pares de
alunos / mentores por ano
letivo envolvidos no projeto de
mentorias

Nº de alunos e
mentores
envolvidos

Almada Mundo
Associações de
estudantes

2

universidades

Ter a plataforma em

Qualificar a oferta de
PLNM nas escolas

Disponibilizar recursos
de trabalho para os
professores de PLNM

21.Desenvolvimento de uma funcionamento até final de
plataforma colaborativa

2020

para docentes no âmbito

Pelo menos 50% dos docentes

do PLNM

de PLNM de Almada utilizam a

Nº de utilizações

CMA
Almada Mundo

2

plataforma
Até 2020 é criado um centro de

Criar um recurso
Promover a lusofonia
no espaço escola

itinerante para

22.Criar um centro de

utilização das escolas

recursos itinerante

de valorização das

lusófono

Formação

oe

Capacitaçã

culturas lusófonas
Promover a

Aumentar as

qualificação dos

competências

recursos
Pelo menos 5 agrupamentos de
escola dinamizaram atividades
no âmbito deste centro de
recursos

23.Implementar programas
formativos em

Nº de
agrupamentos
Nº de alunos e

CMA

2

profs
utilizadores

Criação de 1 programa

Existência do

CMA

formativo até final de 2020

programa

Centro Qualifica

2

imigrantes no sentido

pessoais, sociais e

competências básicas

Envolver pelo menos 15 NPT’s

Nº de NPT’s

Leigos para o

da sua inserção

escolares dos NPT’s

para NPT’s jovens e

em ações de formação

envolvidos

Desenvolvimento

profissional

adultos, adequados às
suas necessidades
24.Dinamizar processos de

Envolver pelo menos 10 NPT

RVCC dentro da

em processos de RVCC até

comunidade imigrante

2020

25.Dinamizar um evento
intercultural de âmbito
municipal
26.Desafiar as companhias

Cultura

partilha e de
promoção da
diversidade do
Concelho

Dinamização de
iniciativas promotoras

CMA

evento municipal

evento

Parceiros

Até final de 2020 esta temática

uma companhia de teatro, com

da diversidade na sua

apresentação pública de uma

programação anual

obra

da diversidade no

de vida de imigrantes em

concelho

Almada utilizando
diferentes manifestações
artísticas

Centro Qualifica

Realização do

a integração da temática

27.Dar visibilidade a histórias

envolvidos

Até final de 2020 realizar 1

de teatro de Almada para é integrada por pelo menos

Fomentar espaços de

Nº de NPT

Ter até final de 2020 montado
um percurso interpretativo que
documente as histórias de vida
recolhidas

Apresentação da
obra
Nº de pessoas
que assistiram

1

1

CMA
Companhias de

2

teatro

Nº Iniciativas
que deem

Leigos para o

visibilidade às

Desenvolvimento

histórias de vida

CMA

2

de migrantes

28.Instituir um prémio
municipal anual

Até final de 2020 ocorreu pelo

valorizador das

menos uma edição deste

manifestações culturais

prémio

ligadas à lusofonia

Existência do

CMA

prémio

Parceiros

2

Integração do
29.Integrar o tema da

Até 2020 o festival interescolas

diversidade no Festival

abordou numa das edições o

Interescolas de Teatro

tema da diversidade

tema da
diversidade no

CMA

Festival

Escolas

1

Intercolas de
Teatro

30.Integrar em vários
programas e iniciativas da
CMA a temática da
diversidade
31.Apoiar as associações de

Nº de AI

de pelo menos 1 iniciativa

envolvidas

CMA
AI

Nº de eventos

imigrantes na

culturais

apoiados

recreativos

tertúlias interculturais
envolvendo as diferentes
AI
33.Realizar sessões de

Saúde

Apoiar cada AI na organização

dinamização de iniciativas cultural, desportivo ou

32.Dinamizar regularmente

CMA

1

diversidade

associações de

desportivos,

imigrantes

Nº de iniciativas

imigrantes na

programas culturais,

comunidades

iniciativas a temática da

Capacitar as

definição de

Promover a saúde nas

Integrar em pelo menos 2

recreativo

2

Nº de tertúlias
Realizar 3 tertúlias

Nº de

interculturais por ano

participantes

envolvendo pelo menos 3 AI

Nº de AI

CMA
AI

2

envolvidas
Realizar pelo menos 4 ações de

formação a técnicos do

formação a técnicos do

Nº de ações

Uniformizar o acesso

atendimento na área da

atendimento até 2020 do ACES

realizadas

CMA

dos imigrantes ao SNS

saúde sobre as condições

Almada/Seixal

Nº de técnicos

ACES

de acesso dos imigrantes

Abranger 50% dos técnicos de

abrangidos

Almada/Seixal

ao SNS

atendimento do ACES

1

Nº de folhetos
34.Produzir materiais de
informação acerca das
condições de acesso à
saúde em vários formatos
e línguas

Até final de 2018 ter produzido
pelo menos 1 folheto
informativo numa outra língua
para além do PT

produzidos

CMA

Nº de línguas

ACES Almada

traduzidas

Seixal

2

Nº de
exemplares
distribuídos

35.Realizar um encontro
municipal acerca da

Até final de 2018 ter realizado

Nº e tipo de

CMA

equidade no acesso à

o encontro

participantes

ACES Almada

saúde

1

Seixal

36.Incluir na futura

CMA

construção do Perfil da

Parceiros

Construir um

Saúde e Plano de

Até final de 2020 existe um

Existência do

diagnóstico e plano de

Desenvolvimento da

perfil da saúde do imigrante

perfil

intervenção na área da

Saúde em Almada (da

construído e um plano de

Existência do

saúde dos imigrantes

RPMS) as questões

intervenção definido.

Plano

1

associadas à saúde nas
comunidades imigrantes
Desenvolver a

37.Promover ações de

intervenção

educação para a saúde

Realizar um diagnóstico ao

Nº de ações

CMA

comunitária na área

junto das comunidades

nível da saúde dos residentes

realizadas

ACES

da prevenção e

imigrantes que residem

Realizar pelos menos 2 ações

Nº de

Almada/Seixal

promoção da saúde

em territórios vulneráveis de educação para a saúde até

participantes

em territórios

como o 2º Torrão na

envolvidos

vulneráveis

Trafaria

final de 2020

1

Solidariedade e Resposta Social

Realizar pelo menos 3
Apoiar os técnicos no

38.Criar um grupo técnico de

acompanhamento de

discussão de situações de

situações de

regularização de

imigrantes

imigrantes

casos
Envolver pelo menos 50% das
organizações que fazem
acompanhamento de
imigrantes

Qualificar a resposta

Incentivar sinergias

social no âmbito do

entre as intervenções

apoio à população

existentes no

Escolhas e Iniciativa Partis

imigrante

Concelho com jovens

a decorrer no concelho

39.Acompanhar os Projetos

imigrantes
Assegurar o

Cidadania e Participação

reuniões/ano para discussão de

Promover a
organização dos
migrantes e o seu
acesso aos direitos de
cidadania

atividade por ano / por projeto

em situações de grave

abrigo de nacionalidade

inserção definido

exclusão social

estrangeira

Projetos Escolhas

1

Projeto Odisseias

abrigo
estrangeiros

CMA

com plano de

NPISA

1

intervenção
definido

Realizar pelo menos 2
encontros com imigrantes
acerca do associativismo

movimento
42.Desenvolver um processo Realizar pelo menos 3 ações de
de formação em contexto formação para dirigentes
para as AI existentes

CMA

Nº de sem

sem abrigo têm plano de

em Almada

1

discutidas

Nº de atividades

as situações de sem

associativo imigrante

Parceiros CLASA

Nº de situações

Participar em pelo menos 1

social de estrangeiros

associativismo imigrante

envolvidos

Nº de reuniões

gestor de caso para todas Até 2020 todos os estrangeiros

a participação do

Nº de técnicos

consórcio

40.Assegurar que existe

41.Promover o

realizadas

Participar nas reuniões de

acompanhamento

Capacitar e promover

Nº de reuniões

associativos

Nº de reuniões
Nº de
associações

CMA

1

criadas
Nº de ações
realizadas

CMA

Nº de

AI

participantes

2

Abranger pelo menos 50% dos
dirigentes associativos das AI
existentes em Almada
Fomentar o convívio

Adesão ao projeto “Família do

intercultural entre

Lado”

Adesão ao

sociedade de

43.Dinamizar o Projeto

Envolver pelo menos 10

projeto

CMA

acolhimento e

“Família do Lado”

famílias da sociedade de

Nº de famílias

ACM

comunidades

acolhimento e 10 famílias

envolvidas

estrangeiras

imigrantes

Aumentar o nº de
imigrantes
recenseados em
Almada

Nº de reuniões

44.Sensibilizar as juntas de
freguesia para a

Realizar pelo menos 1 reunião

necessidade de divulgar a por freguesia e união de
capacidade eleitoral dos

1

freguesia

imigrantes

realizadas
Nº de freguesias CMA
abrangidas

JF

1

Nº de
recenseados

Media e Sensibilização Pública

Elaborar pelo menos um dossiê
Aumentar a
Dar visibilidade à
diversidade cultural
existente no Concelho

visibilidade positiva e
o conhecimento das
comunidades
estrangeiras existentes
em Almada

45.Dar visibilidade às

incluído no Boletim Municipal

comunidades

acerca das comunidades

estrangeiras residentes

imigrantes

no município nos

Aumentar a frequência de

diferentes meios de

notícias acerca das

comunicação municipais

comunidades imigrantes e

existentes

acompanhamento do PMIMA
para pelo menos 3 noticias/ano

Existência do
dossiê
Nº de noticias
publicadas

CMA

1

46.Celebrar o Dia
Internacional das Pessoas
Migrantes (18 de
Dezembro)

Racismo e Discriminação

Combater os
estereótipos
socioculturais da
sociedade de
acolhimento face às
comunidades
imigrantes

Nº de
Ter um programa

organizações,

comemorativo associado à

entidades e

celebração do dia

pessoas

1

envolvidas
Nº de

Dinamizar uma
campanha global de
valorização da
diversidade cultural de
Almada, envolvendo
grupos culturais locais

47.Desafiar os grupos
culturais existentes no
município a criar uma
campanha contra o
racismo e a discriminação

grupos
Pelo menos 3 grupos culturais

culturais

diferentes envolvidos

envolvidos na

CMA

na campanha contra o racismo

campanha

Grupos Culturais

e discriminação

Resultados e

2

impactos da
campanha
Nº iniciativas

Criar espaços de

realizadas

diálogo inter-religioso

Religião

CMA

Promover processos

com líderes religiosos

de convivialidade

com o intuito de

48.Dinamizar encontros de

entre as diferentes

abordar questões

diálogo inter-religioso

religiões

relacionadas com a
integração dos
imigrantes

Realização de dois encontros
inter-religiosos com os líderes
religiosos até Dezembro de
2020

Nº de Líderes
religiosos
envolvidos
Diversidade de
religiões /
igrejas
envolvidas

CMA e Instituições
religiosas

1

