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AS ORIENTAÇÕES

Conseguir um emprego é geralmente um passo crucial para os adultos se tornarem membros 
ativos da sociedade, e o mesmo acontece com os refugiados reinstalados. Para os ajudar, todos 
os diferentes atores que apoiam os refugiados durante o processo de reinstalação devem estar 
conscientes das dificuldades que podem enfrentar para encontrar um emprego; das diferentes 
dimensões da procura de emprego e da integração na sua comunidade; e das medidas e 
mecanismos de apoio existentes que facilitam o acesso dos refugiados aos mercados de trabalho 
locais.

Assim, o objetivo destas orientações éfornecer a todos os envolvidos nas fases pré-partida e 
pós-chegada da reinstalação – nomeadamente formadores de Orientações Pré-Partida (PDO), 
instituições de acolhimento, assistentes sociais e mentores comunitários – informações práticas 
sobre as diferentes questões e considerações envolvidas no apoio aos refugiados reinstalados 
para definir e implementar objetivos de emprego e estratégias relacionadas com a procura 
de emprego. São também potencialmente úteis para outros intervenientes na integração no 
mercado de trabalho de refugiados reinstalados, incluindo potenciais empregadores, prestadores 
de serviços públicos e privados, organizações da sociedade civil, entre outros.

As orientações estão estruturadas em duas partes principais. A primeira secção fornece uma 
visão geral da reinstalação e da integração dos refugiados no mercado de trabalho, destacando 
os principais factos e números e barreiras à integração. A segunda secção fornece conselhos 
práticos para quem apoia os refugiados no acesso ao mercado de trabalho.

 

Desde 2015, a União Europeia (UE) tem vindo a apoiar a circulação segura e ordenada de pessoas com necessidade de 
proteção internacional para os seus Estados-Membros que demonstraram solidariedade e vontade de as receber através de 
programas de reinstalação.
Entre 2019 e 2021, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) implementou um projeto para contribuir para a 
integração sustentável de alguns destes refugiados, prestando especial atenção às necessidades específicas das mulheres e 
dos jovens. Este projeto – COMMIT: Promover a integração de refugiados reinstalados na Croácia, Itália, 
Portugal e Espanha – foi financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração da União Europeia e co-
financiado pela OIM e pelo Ministério do Interior Italiano.

Este projeto baseia-se no reconhecimento de que as condições de acolhimento e a promoção de dinâmicas sociais são 
cruciais para a integração e participação dos refugiados no país de reinstalação. O projeto visa aumentar o apoio recebido 
pelos beneficiários da reinstalação em diferentes fases do processo – antes da partida, durante o trânsito e após a chegada 
– incluindo através do envolvimento de mentores comunitários.

Introdução
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Os refugiados – pessoas que são reconhecidas como tendo direito a proteção 
internacional1 – trazem para o seu novo país uma abundância de experiências, 
conhecimentos, aptidões e competências. A integração no mercado de trabalho 
é um passo crucial no desenvolvimento de um sentimento de pertença a uma 
comunidade. Para a grande maioria das pessoas – não apenas refugiados – ter um 
emprego é, não só importante para a sobrevivência económica e independência, 
mas também uma dimensão chave da sua identidade e posição social. Para 
os refugiados, estar empregado é também uma parte crucial do processo de 
integração que, entre outras coisas, requer a participação da comunidade e o 
desenvolvimento de redes sociais que possam ajudar os refugiados na construção 
de envolvimento e da sua posição na sociedade.
No entanto, a capacidade dos refugiados de aproveitarem o seu potencial em seu 
próprio benefício e de outros depende de uma série de fatores, incluindo barreiras 
administrativas, sociais e outras barreiras contextuais. Estes fatores interagem de 
formas diferentes e têm diferentes consequências para os refugiados. Quando 
impedem o acesso ao emprego e às oportunidades sociais, podem gerar um 
elevado grau de incerteza sobre o futuro e colocar os refugiados (e as suas 
famílias) sob grave stress, com múltiplos impactos no seu bem-estar físico e 
mental.

Além disso, estes fatores moldam a forma como os refugiados são vistos numa 
determinada comunidade. Por exemplo, os refugiados podem ser vistos como um 
“fardo”, como “vítimas” ou como “impulsionadores de mudança”, dependendo da 
política local e nacional e da forma como os meios de comunicação social relatam 
as questões de migração e asilo. Estes fatores também afetam a forma como os 
refugiados se vêm a si próprios e como compreendem as suas próprias (por 
vezes traumáticas) experiências e expectativas em diferentes fases da sua viagem 
– antes da partida, durante a viagem, nos países de primeiro asilo, à chegada ao 
seu país de reinstalação e durante a integração.

1.
Um refugiado é alguém que foi forçado 
a fugir do seu país devido a perseguição, 
guerra ou violência. Um refugiado tem 
um receio bem fundamentado de ser 
perseguido em virtude da sua raça, 
religião, nacionalidade, convicções políticas 
ou filiação num certo grupo social 
(ACNUR, 1951).

1.Contexto 
e enquadramento

1.1
Refugiados 
reinstalados 
e integração 
no mercado 
de trabalho
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BARREIRAS ESPECÍFICAS À INTEGRAÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO

Algumas barreiras estão relacionadas com o perfil individual de um refugiado. Por 
exemplo, um refugiado pode não ter educação formal, formação ou experiência 
profissional, ou ser incapaz de falar o idioma local. Podem também enfrentar desafios 
em termos de bem-estar físico e mental, incluindo as razões da sua saída do país de 
origem e as experiências vividas durante a viagem e no país de primeiro asilo.

Existem ainda barreiras contextuais. Estas podem estar relacionadas com a 
política e a legislação, e/ou obstáculos na sua implementação. Os procedimentos 
administrativos podem não ser eficientes, transparentes, atempados ou fáceis de 
cumprir. Podem existir poucos mecanismos para avaliar e reconhecer diplomas, 
qualificações ou experiências estrangeiros, ou podem ser de difícil acesso. Se 
faltarem os documentos de um refugiado, podem existir alternativas limitadas para 
avaliar as suas competências e experiência. A estrutura dos mercados de trabalho 
e da força de trabalho nacionais e locais também molda as oportunidades para 
os refugiados: que empregos permanecem disponíveis? Que competências estão 
disponíveis localmente e que competências serão necessárias no futuro? Qual é a 
situação de emprego nas comunidades de acolhimento?2

Ligações adequadas entre emprego e outras medidas de apoio são muito 
importantes. A formação linguística é fornecida e é adequada para fins profissionais? 
É oferecida alguma formação profissional relacionada com as experiências 
profissionais anteriores dos refugiados? Há alojamento disponível perto de 
oportunidades de emprego? Existem oportunidades de emprego nas zonas onde 
vivem os refugiados?

Os fatores sociais têm um impacto considerável nas oportunidades de emprego 
e recrutamento dos refugiados. Os empregadores podem ter as suas próprias 
percepções, preconceitos e suposições sobre o nível de educação ou qualificações 
dos refugiados, ou uma preferência por um grupo ou tipo específico de trabalhador. 
Ao mesmo tempo, muitos refugiados dependem de conselhos, informações e 
referências dos seus pares (por exemplo, os do mesmo grupo étnico, sexo ou 
nacionalidade) e podem procurar emprego e/ou ser empregados nos mesmos 
setores que estes pares.

BARREIRAS 
À INTEGRAÇÃO 
NO MERCADO 
DE TRABALHO

Perfil individual
• Falta de educação formal,
 formação ou experiência 
 profissional
• Conhecimento do idioma local
• Bem-estar físico e mental

Barreiras contextuais:
• Burocracia e processos 
 administrativos
• Reconhecimento de diplomas
• Falta de documentos
• Dificuldades em avaliar 
 competências e experiências.

2.
Barslund, M. et al, 2018. 
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BARREIRAS INSTITUCIONAIS, SOCIAIS E INDIVIDUAIS

Influência das normas sociais
e redes sociais sobre a estrutura 

do mercado de trabalho, recrutamento, 
colocação, perspetivas de emprego, 
estratégias de procura de emprego

Opinião pública
(por ex., hostilidade, estereótipos negativos)

Discriminação, racismo e xenofobia

Ideias, preferências 
e preconceitos 

dos empregadores

Políticas e legislação relativas 
aos refugiados

Processos administrativos

População e tendências de emprego

Políticas de emprego, regulamentação 
das profissões, serviços públicos de emprego

Mecanismos de reconhecimento
de qualificações educativas/profissionais 

e experiência profissional anterior

Estrutura e necessidades 
do mercado de trabalho

Sistema de ensino 
e formação profissional (EFP)

    
Idioma 

Ensino/formação

Experiência profissional 
no país de acolhimento

Compreensão de como adaptar 
a experiência às funções a que se candidata

Compreensão da cultura de emprego 
e procedimentos de candidatura a emprego

Compreensão das nuances sociais e culturais

Incerteza
(causada pela falta de perspetivas de vida e de trabalho)

Frustração que leva à perda da auto-estima 
(causada pela falta de uma ocupação 
significativa, especialmente trabalho)

Falta de referências 
no país de acolhimento
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Estas barreiras – especialmente quando agregadas – podem impedir os refugiados 
de terem empregos decentes ou de participarem de todo no mercado de 
trabalho. As suas muitas consequências incluem longos períodos de desemprego; 
trabalho informal sem contrato; exposição a condições de trabalho precárias 
e pagamento insuficiente; e a colocação de refugiados em empregos para os 
quais são sobrequalificados e/ou incapazes de utilizar as suas competências 
ou experiência, ou pelos quais não são pagos de acordo com o seu nível de 
qualificações ou experiência.

Existem também consequências negativas para a comunidade em geral, uma vez 
que o potencial dos refugiados é subestimado ou não utilizado em termos de 
promoção do bem-estar coletivo
– económico (por ex., fiscal), demográfico (por ex., invertendo o declínio 
populacional) ou social.

A fim de contornar estas barreiras, muitos países puseram em prática medidas 
específicas de apoio à integração no mercado de trabalho para refugiados (para 
além de apoio psicossocial, alojamento, orientação cultural, aulas de línguas, 
facilitação da construção de redes e acesso a serviços, que estão indiretamente 
relacionados com o emprego). As medidas mais comuns centram-se na avaliação 
das competências dos refugiados numa fase inicial e na disponibilização de: 
informação sobre normas culturais e sociais; informação sobre ensino profissional, 
formação profissional, oportunidades de estágio ou empreendedorismo; cursos 
de línguas, e acesso a serviços de aconselhamento e colocação. Estas medidas são 
frequentemente implementadas por diferentes intervenientes governamentais e 
não governamentais, por vezes de uma forma não coordenada,3 e por vezes 
sem considerar as necessidades e aspirações específicas dos refugiados e sem as 
adequar aos serviços.

Os refugiados são um grupo muito diversificado, e não se pode assumir que 
todos eles enfrentam as mesmas dificuldades ou têm as mesmas necessidades e 
aspirações. Deve ser prestado apoio específico e pessoal para ajudar os refugiados 
a desenvolver percursos individuais e associá-los aos serviços existentes, para 
que possam alcançar os seus objetivos específicos de procura de trabalho e de 
emprego.3.

Martín et al, 2016.
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1.2.
Refugiados 
e emprego 
na Europa:
a realidade 
dos factos

REFUGIADOS REINSTALADOS NA EUROPA

No final de 2019, pelo menos 79,5 milhões de pessoas foram forçadas a deslocar-
se em todo o mundo como consequência de perseguições, conflitos, violência 
ou violações dos direitos humanos – cerca de 1% da humanidade.4 Quase 26 
milhões destes indivíduos eram refugiados.5 Um total de 85% dos deslocados de 
todo o mundo estão alojados em países de rendimento médio e baixo, com 80% 
em países ou territórios afetados por insegurança alimentar aguda e subnutrição. 
Na última década, os países de elevado rendimento nunca acolheram mais de 
19% dos refugiados.6

4.
ACNUR, 2020a. 
5. 
Ibid.
6. 
Comité de Resgate Internacional, 
2020
7. 
ACNUR, 2020b.
8. 
European Resettlement Network,   
2020.
9. 
ACNUR, 2020b.
10. 
Comité de Resgate Internacional, 
2020.
11. 
Ibid.

Em 2021, cerca de 1,45 milhões de refugiados têm necessidade de serem 
resintalados– não conseguem integrar-se no seu país de asilo nem regressar a casa.7 
Isto representa um aumento de 20% em relação a 2018.8 Contudo, os refugiados 
que entram na UE através de programas de reinstalação e outros programas de 
admissão humanitária representam apenas uma pequena proporção do total 
de refugiados que necessitam de reinstalação. Apenas 63.726 refugiados foram 
reinstalados sob a égide do ACNUR em 2019, um aumento em relação a 2018 
mas uma diminuição em relação a 2017.9 No primeiro trimestre de 2020, em 
parte devido à pandemia da COVID-19, apenas cerca de 3.900 refugiados foram 
reinstalados na UE, o que coloca sérios desafios ao compromisso da UE de 
reinstalar mais de 30.000 refugiados este ano.10 A percentagem de necessidades 
globais de reinstalação respondidas pelos estados membros da UE nunca 
excedeu 2%, e nenhum país da UE se encontra entre os dez primeiros países de 
acolhimento quando se compara a dimensão da população de refugiados com a 
população nacional.11

Fonte: Comité de Resgate 
Internacional (International Rescue 
Committee). 10 things to know 
about global displacement and EU 
refugee resettlement.
Julho 2020.

Reinstalação 
na UE 
VS
Necessidades 
Globais 
em 2019

EU28

Necessidades Globais 2019
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PESSOAS REINSTALADAS EM PAÍSES DA UE+ POR PAÍS DECLARANTE E NACIONALIDADE 

PRINCIPAL. 20 PRIMEIROS PAÍSES, 2015-2019

Fonte: Gabinete Europeu de Apoio em 
matéria de Asilo. Relatório do Asilo GEAA 
2020: Relatório anual sobre a situação do 
asilo na União Europeia.

Em 2019, os maiores grupos de refugiados reinstalados na UE vieram da Síria
(19.015 ou 62% do total).

Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union 
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Table 11. Refugee status at second or higher instance in EU+ countries by reporting country and 
main citizenship, 2015-2019 

 
Source: Eurostat [migr_asydcfina] as of 27 April 2020, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asydcfina&lang=en  
  

Reporting country Citizenship
Germany 5 170 8 515 30 590 19 980 13 275 - 34 32% Syria (35%)
France 3 830 4 510 5 400 6 015 9 335 + 55 22% Guinea (9%)
United Kingdom 4 030 6 170 6 170 7 510 9 220 + 23 22% Iran (15%)
Austria 1 740  835 2 985 4 195 4 350 + 4 10% Afghanistan (70%)
Sweden  745 1 120 1 890 2 045 1 820 - 11 4.4% Afghanistan (41%)
Italy  0  385  385  825  895 + 8 2.2% Nigeria (45%)
Finland  50  185  535  930  645 - 31 1.6% Iraq (61%)
Ireland  180  205  30  185  360 + 95 0.9% Pakistan (15%)
Netherlands  255  340  480  400  350 - 13 0.8% Iran (19%)
Belgium  395  320  290  475  330 - 31 0.8% Afghanistan (15%)
Greece 1 355  770  510  175  295 + 69 0.7% Iraq (22%)
Bulgaria  0  0  5  0  180 n.a. 0.4% Syria (78%)
Switzerland  70  95  115  170  155 - 9 0.4% Eritrea (26%)
Denmark  210  205  245  200  125 - 38 0.3% Iran (56%)
Norway  200  130  145  110  80 - 27 0.2% Iran (38%)
Romania  10  5  5  15  25 + 67 0.1% Iran (40%)
Slovenia  5  5  0  0  15 n.a. 0.0% Turkey (67%)
Iceland  15  5  40  30  15 - 50 0.0% Iraq (67%)
Cyprus  45  25  15  5  15 + 200 0.0% Palestine (33%)
Spain  5  15  10  45  10 - 78 0.0% Not specified
Czech Republic  0  0  0  5  10 + 100 0.0% Egypt (50%)
Malta  30  25  25  10  10 + 0 0.0% Libya (50%)
Latvia  0  0  5  0  10 n.a. 0.0% Russia (50%)
Slovakia  0  5  0  0  5 n.a. 0.0% Not specified
Poland  10  20  0  20  5 - 75 0.0% Ukraine (100%)
Croatia  0  0  20  15  5 - 67 0.0% Not specified
Hungary  25  5  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Portugal  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Luxembourg  15  5  0  5  0 - 100 0.0% n.a.
Lithuania  0  0  0  5  0 - 100 0.0% n.a.
Liechtenstein  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.
Estonia  0  0  0  0  0 n.a. 0.0% n.a.

Citizenship Reporting country
Afghanistan 2 310 1 825 5 875 7 280 7 345 + 1 18% Austria (41%)
Syria 3 430 6 210 19 650 12 100 6 060 - 50 15% Germany (76%)
Iran 1 390 1 485 2 885 3 610 4 200 + 16 10% Germany (43%)
Iraq 1 095 1 170 4 920 2 840 2 945 + 4 7.1% United Kingdom (35%)
Sudan  350  540  810 1 170 1 725 + 47 4.2% United Kingdom (51%)
Turkey  285  240  370  970 1 670 + 72 4.0% Germany (47%)
Pakistan 1 075 1 080 1 345 1 700 1 650 - 3 4.0% Germany (49%)
Nigeria  295  470  610  975 1 330 + 36 3.2% France (33%)
Eritrea  765 2 325 2 690  950 1 095 + 15 2.6% United Kingdom (48%)
Somalia  410  390  980 1 055  955 - 9 2.3% Germany (31%)
Guinea  465  385  445  615  935 + 52 2.3% France (86%)
Bangladesh  480  640  745  815  895 + 10 2.2% France (54%)
Sri Lanka  960 1 075 1 005  825  865 + 5 2.1% United Kingdom (59%)
Albania  280  455  545  515  820 + 59 2.0% United Kingdom (76%)
Russia  765  705  585  515  735 + 43 1.8% France (51%)
Other 4 045 4 890 6 430 7 445 8 325 + 12 20% France (44%)

EU+ 18 400 23 885 49 890 43 380 41 550 - 4 Afghanistan (18%)

Sparkline

2019

2015 2016 2017 2018 2019 % change over 
previous year

Share in 
EU+ Highest share

https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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NACIONALIDADES DOS REFUGIADOS REINSTALADOS, EUROPA+, 2019

12. 
O EEE é composto pelos Estados 
Membros da UE mais Islândia, 
Liechtenstein e Noruega.
13. 
IOM, 2020.

Entre 2014 e 2019, 127.026 refugiados foram transferidos em segurança para 
o Espaço Económico Europeu12 (EEE) através de programas de reinstalação 
e admissão humanitária apoiados pela OIM - 30.264 dos quais em 2019.13 

Novamente, a maioria desses beneficiários eram provenientes da Síria.

Fonte: Gabinete Europeu de Apoio em 
matéria de Asilo. Relatório do Asilo GEAA 
2020: Relatório anual sobre a situação do 
asilo na União Europeia.
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Table 15. Resettled persons in EU+ countries by reporting country and main citizenship, 2015-2019 

 
Source: Eurostat [migr_asyresa] as of 27 April 2020, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyresa&lang=en   

Reporting country Citizenship
United Kingdom 1 865 5 180 6 210 5 805 5 610 - 3 18% Syria (77%)
France  620  600 2 620 5 565 5 600 + 1 18% Syria (49%)
Sweden 1 850 2 155 3 410 4 935 4 955 + 0 16% Syria (38%)
Germany  510 1 240 3 015 3 200 4 890 + 53 16% Syria (82%)
Norway 2 375 3 290 2 815 2 480 2 795 + 13 9.1% Congo (DR) (46%)
Netherlands  450  695 2 265 1 225 1 875 + 53 6.1% Syria (72%)
Italy  95 1 045 1 515 1 180 1 355 + 15 4.4% Syria (64%)
Switzerland  610  620  665 1 080 1 000 - 7 3.3% Syria (97%)
Finland 1 005  945 1 090  605  890 + 47 2.9% Syria (65%)
Ireland  175  355  275  340  785 + 131 2.6% Syria (97%)
Portugal  40  10  170  35  375 + 971 1.2% Syria (45%)
Belgium  275  450 1 310  880  240 - 73 0.8% Syria (100%)
Croatia  0  0  40  110  100 - 9 0.3% Syria (100%)
Romania  0  0  45  0  75 : 0.2% Syria (100%)
Iceland  15  55  45  50  75 + 50 0.2% Syria (67%)
Bulgaria  0  0  0  20  65 + 225 0.2% Syria (100%)
Luxembourg  45  50  180  0  35 : 0.1% Eritrea (43%)
Estonia  0  10  20  30  5 - 83 0.0% Syria (100%)
Denmark  450  310  5  0  0 : 0.0% n.a.
Slovenia  0  0  0  35  0 - 100 0.0% n.a.
Slovakia  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Hungary  5  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Czech Republic  20  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Greece  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Poland  0  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Austria  760  200  380  0  0 : 0.0% n.a.
Malta  0  0  15  0  0 : 0.0% n.a.
Liechtenstein  20  0  0  0  0 : 0.0% n.a.
Latvia  0  5  40  0  0 : 0.0% n.a.
Spain  0  375 1 490  830 : : :
Cyprus  0  0  0  0 : : :
Lithuania  5  25  60  20 : : :

Citizenship Reporting country
Syria 6 525 14 105 23 165 21 350 19 015 - 11 62% United Kingdom (23%)
Sudan  465  200  505  910 2 230 + 145 7.3% France (54%)
Congo (DR) 1 120  830 1 065 1 805 2 020 +12 6.6% Norway (63%)
Eritrea  325  625  645 1 435 1 650 + 15 5.4% Sweden (41%)
Somalia  660  370  405  370 1 365 + 269 4.4% Sweden (42%)
Iraq  270  240  535  540  920 + 70 3.0% France (45%)
South Sudan  10  50  75  165  780 + 373 2.5% Norway (54%)
Afghanistan  750  475  315  345  575 + 67 1.9% Sweden (64%)
Ethiopia  330  280  310  275  460 +67 1.5% Sweden (70%)
Central African Republic  0  10  40  195  410 + 110 1.3% France (83%)
Unknown  60  10  80  110  270 + 145 0.9% Netherlands (100%)
Nigeria  0  0  10  75  185 + 147 0.6% France (89%)
Stateless  255  210  180  80  105 + 31 0.3% United Kingdom (38%)
Mali  0  0  5  130  90 - 31 0.3% France (72%)
Burundi  15  45  60  50  85 + 70 0.3% Sweden (76%)
Other  410  175  285  595  565 - 5 1.8% Sweden (26%)

EU+ 11 195 17 625 27 680 28 430 30 725 +8 Syria (62%)

Sparkline

2019

2015 2016 2017 2018 2019 % change over 
previous year

Share in 
EU+ Highest share

https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
https://easo.europa.eu/asylum-report-2020
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REINSTALAÇÕES E ADMISSÕES HUMANITÁRIAS NO EEE COM ASSISTÊNCIA DA OIM (2019)

Movement management © IOM

Male
51%

Female
49%

Sex of beneficiaries

For further information, please contact: 
ROBrusselsResettlement@iom.int

European Resettlement Network resettlement.eu

IOM Regional Office for the EEA, the EU and NATO
Rue Montoyer 40
1000 Brussels, Belgium
eea.iom.int/resettlement

© IOM

Child (<18)
51%

Adult
49%

Age of beneficiaries

5,647

5,034 5,005 4,947

2,794

1,873

1,012 915 825 783
471 376 239 130 98 73 35 7

Resettlement and humanitarian admissions to the EEA 
2019

Syrian Arab Republic

Central African Republic
Ethiopia

Other Nationalities

Afghanistan
South Sudan

Iraq

Somalia

Eritrea

The Democratic Republic of the Congo

Sudan

Turkey

Lebanon

Jordan

Egypt

Uganda

Chad

Niger

Ethiopia

Iraq

Kenya

Other Countries of Asylum

The United Kingdom

Germany   

Sweden   

France   

Norway   

The Netherlands   

Switzerland   

Finland   
Spain   

Ireland   

Other Countries of Resettlement   

Nationalities Countries of Asylum Countries of Resettlement

Fonte: Organização Internacional para as 
Migrações (2020), Apoio à Reinstalação 
OIM 2019: Espaço Económico Europeu.
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EMPREGO DE REFUGIADOS

Existem provas consideráveis de que os refugiados podem dar importantes 
contribuições económicas nos seus países de acolhimento se forem integrados 
de forma eficaz e atempada, a começar pela sua integração precoce na educação 
e no mercado de trabalho14 Existem igualmente provas de que a integração no 
mercado de trabalho facilita a integração social global dos refugiados e promove 
o seu bem-estar.15

No entanto, as taxas médias de emprego tanto dos refugiados como dos 
migrantes continuam a ser inferiores às dos cidadãos dos países de acolhimento 
na maioria dos Estados Membros da UE16. Apesar de ter diminuído durante seis 
anos consecutivos, a taxa de emprego na UE-27 para pessoas nascidas fora da 
UE em 2019 permaneceu 6,3 pontos percentuais mais baixa (a 64,4%) do que a 
da população nativa (a 73,9%)17. Embora as disparidades entre cidadãos da UE e 
nacionais de países terceiros sejam ainda maiores entre as mulheres do que entre 
os homens,18 poucas medidas de integração no mercado de trabalho abordam 
as necessidades específicas das mulheres refugiadas.19 Além disso, estima-se que 
sejam necessários cinco a seis anos para integrar mais de 50% dos refugiados no 
local de trabalho e 15 anos para atingir uma taxa de emprego de 70%.20

Ao mesmo tempo, os países da UE enfrentam desafios demográficos significativos, 
com populações em envelhecimento e uma mão de obra em diminuição.21 Os 
trabalhadores de países terceiros (incluindo refugiados) já estão a preencher 
carências de competências chave numa série de profissões em todos os Estados 
Membros da UE, mas é provável que se verifiquem carências graves em muitos 
setores, uma vez que estas tendências demográficas persistem.22

A garantia da prosperidade das economias europeias dependerá não só da 
diminuição do desemprego, mas também da adoção de estratégias para atrair e 
reter as competências e talentos dos indivíduos, inclusive tirando partido da força 
de trabalho dos migrantes e refugiados já presentes nos países.23 Se devidamente 
capacitados e apoiados – inclusive através de políticas de integração no mercado 
de trabalho sensíveis ao género e viradas para o futuro – os refugiados reinstalados 
na UE podem ser uma importante fonte de capital humano para os mercados 
de trabalho da UE.

14. 
Comissão Europeia, 2016.
15. 
Ver, por exemplo, Llinares-Insa, L. I. et al, 
2020.
16. 
Migration Policy Centre, 2015.
17. 
Eurostat, 2020a.
18. 
Comissão Europeia, Direção-Geral 
do Emprego, dos Assuntos Sociais 
e da Inclusão, sem data.
19. 
Martín, I. et al., 2016.
20. 
Comissão Europeia, Direção-Geral do 
Emprego, dos Assuntos Sociais e da 
Inclusão e OCDE, 2016.
21. 
UNDESA, 2017.
22. 
Comissão Europeia, 2020.
23.
Migration Policy Centre, 2015 and OECD, 
2015.

São necessários cinco a seis anos 
para integrar mais de 50% dos 
refugiados no local de trabalho 
e 15 anos para atingir uma taxa 
de emprego de 70%.
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As instituições de acolhimento e respetivos intervenientes ajudam os refugiados 
na sua chegada ao país de reinstalação, incluindo a sua familiarização com o 
mercado de trabalho local e prestação de apoio durante as etapas iniciais do 
processo de procura de emprego. O principal objetivo destas orientações é 
fornecer conselhos práticos para melhorar o apoio fornecido aos refugiados 
reinstalados nesta área.

Encontrar um emprego não é fácil para ninguém. Em primeiro lugar, requer 
um certo nível de compreensão do país de acolhimento e do mercado de 
trabalho local, incluindo o conhecimento dos setores onde existe procura de 
mão de obra, e a capacidade de identificar as oportunidades disponíveis. Em 
segundo lugar, os candidatos a emprego precisam de estar conscientes das suas 
competências/aptidões e conseguir fazer corresponder o seu perfil profissional 
às oportunidades. Em terceiro lugar, precisam de ser capazes de se apresentar a 
si e a sua experiência profissional a potenciais empregadores.

Para os refugiados reinstalados, o processo é ainda mais complicado. Podem não 
estar familiarizados com o mercado de trabalho do país de acolhimento ou não 
ser capazes de compreender como as suas competências são relevantes nesse 
mercado. As suas escolhas profissionais podem ser limitadas por competências 
linguísticas escassas ou por dificuldades em obter o reconhecimento das suas 
qualificações académicas e formação. Em alguns contextos, os centros de 
acolhimento e alojamento para refugiados reinstalados estão localizados em 
áreas com limitações específicas de emprego: nas zonas rurais, por exemplo, 
as oportunidades de emprego podem ser limitadas e os transportes públicos 
inadequados para servir cidades maiores onde existem empregos disponíveis. 
Como resultado, os refugiados podem ter dificuldade em encontrar ou 

2.1 Encontrar 
um emprego: 
os desafios

2. Orientações práticas: 
Ajudar os refugiados 
reinstalados a aceder 

ao mercado de trabalho
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candidatar-se a qualquer emprego, quanto mais oportunidades de emprego que 
estejam de acordo com o seu perfil profissional e, portanto, poderão aceitar 
empregos que estejam abaixo do seu nível de qualificação e das suas aspirações. 
Isto pode levar à deterioração do capital humano a nível individual (devido à 
desqualificação) e a nível da comunidade/nacional.

O processo de procurar e encontrar um emprego pode levar um tempo 
considerável e gerar stress. Todos aqueles que prestam apoio aos refugiados 
reinstalados devem estar conscientes de que os refugiados podem não estar 
prontos para iniciar o processo de procura de emprego imediatamente após a 
reinstalação ou durante os primeiros meses de adaptação. Eles (e/ou os membros 
da sua família) podem ter problemas de saúde física e/ou mental que impeçam a 
sua capacidade de se comprometer com um emprego. Podem sofrer de stress 
e ansiedade relacionados com esses problemas de saúde, ou com o processo 
de adaptação a uma nova cultura e país, que os impedem de se concentrarem 
nas etapas envolvidas na procura de um emprego. Podem também estar a 
debater-se com questões linguísticas. Mesmo depois de iniciado o processo, os 
refugiados reinstalados podem ficar cansados, frustrados e desmotivados pelos 
procedimentos morosos. Desta forma, é importante gerir as expectativas dos 
candidatos na procura de emprego desde o início, e fornecer-lhes apoio emocional 
bem como prático, tendo em conta que para alguém que está a reconstruir uma 
nova vida num contexto completamente novo, o próprio processo pode gerar 
frustrações e ansiedade.

Os atores de reinstalação são incentivados a cultivar a consciência das dimensões 
de género da inclusão no mercado de trabalho e das barreiras individuais, 
estruturais e culturais adicionais à integração económica enfrentadas pelas 
mulheres refugiadas (e outras migrantes). Consulte a secção 2.10, abaixo, para 
mais informações.
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Como primeiro passo na sua procura de emprego, os refugiados reinstalados 
devem receber apoio para definir as suas expectativas de carreira, estabelecer 
objetivos realistas e elaborar planos a curto, médio e longo prazo para alcançar 
os seus objetivos. Como parte deste processo, é importante ajudar os refugiados 
a identificar a sua experiência e competências profissionais, se e como estas se 
adequam ao mercado de trabalho local. O apoio deve incluir a assistência aos 
refugiados para:

2.2 Preparar 
as bases

Identificar claramente as suas aptidões e competências, tanto formais como 
informais. Isto pode envolver ajudar os refugiados a valorizar diferentes aspetos 
da sua experiência de vida (tais como assistência a crianças, tarefas domésticas e 
atividades comunitárias) como competências;

Identificar que competências e experiência requerem reconhecimento, certificação 
ou adaptação no contexto do mercado de trabalho do país de acolhimento 
(mesmo que o refugiado tenha muitos anos de experiência relevante) e iniciar os 
processos/administração necessários;

Pesquisar o mercado de trabalho local e identificar as oportunidades disponíveis; 
e

Preparar a candidatura ao emprego e os processos de entrevista.
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2.3 
Aprendizagem 
de línguas

A aprendizagem do idioma do país de reinstalação é fundamental para aceder ao 
mercado de trabalho local. É exigido pelo menos um nível básico de competência 
para qualquer trabalho (e procura de emprego), e a maioria dos empregadores 
considera o domínio da língua local essencial para a realização de tarefas 
relacionadas com o trabalho e a comunicação com a equipa. Em alguns países, os 
refugiados reinstalados beneficiam de aulas de línguas à chegada. Contudo, para 
terem acesso aos mercados de trabalho nacionais, terão de desenvolver maior 
proficiência e competências linguísticas específicas relacionadas com o trabalho. 
Podem fazê-lo através da educação formal, por exemplo:

Cursos de integração e outros 
cursos de línguas para migrantes 

focados especificamente no 
desenvolvimento de competências 

linguísticas relacionadas com o 
trabalho (incluindo as oferecidas 

por ONGs e organismos educativos)

Programas de empregabilidade 
e pré-emprego que preparam os 
candidatos a emprego para redigir

um CV ou preparar-se para 
uma entrevista de emprego

Programas vocacionais 
para profissões específicas, 

que fomentam o desenvolvimento 
de vocabulário técnico

A rede Language for Work 
é uma organização sem fins 
lucrativos (lançada pelo Centro 
Europeu de Línguas Modernas 
do Conselho da Europa) que 
trabalha numa base voluntária. 
Proporciona uma abordagem 
coerente ao desenvolvimento de 
competências relacionadas com 
o trabalho na segunda língua, com 
especial atenção à integração de 
migrantes, refugiados e minorias 
étnicas. O centro de recursos 
online oferece uma vasta gama de 
recursos gratuitos.

Os mentores também podem ser de enorme ajuda para os refugiados no 
desenvolvimento das suas competências linguísticas
– tanto em termos gerais como em termos de vocabulário, terminologia e expressões 
idiomáticas relacionadas com o trabalho. Proporcionam oportunidades de praticar 
consigo e com outros em situações da vida real, e não apenas num contexto 
educacional. Por exemplo, um mentor pode passar tempo com o mentorado num 
potencial ambiente de emprego (por exemplo, num supermercado, estaleiro ou 
restaurante) para o ajudar a aprender o vocabulário apropriado e as convenções.

https://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx
https://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx
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2.4 
Reconheci-
mento 
de 
competências 
e 
qualificações
formais 
e informais

Os refugiados reinstalados podem não ter quaisquer qualificações formais ou 
qualquer documentação que comprove a sua formação e/ou competências 
relacionadas com o trabalho. Isto pode acontecer por várias razões:

Assim, é fundamental que os atores de reinstalação ajudem os refugiados a 
identificar os instrumentos e procedimentos disponíveis no país de reinstalação para 
o reconhecimento de competências e/ou qualificações. Devem ter em conta o(s) 
setor(es) em que os beneficiários têm experiência, bem como as suas preferências 
e objetivos profissionais. Isto ajudará os refugiados a encontrar empregos de acordo 
com as suas aspirações e reduzirá o desajustamento de competências.

Existem dois tipos principais de reconhecimento de qualificações/aptidões:24

24.
OECD, 2016a. 

Reconhecimento de qualificações formais (por exemplo, ensino secundário, 
profissional e superior)

Os países da UE têm os seus próprios procedimentos para o reconhecimento 
de qualificações formais, bem como os seus próprios regulamentos sobre as 
certificações exigidas para determinados empregos.

O Passaporte Europeu de Qualificações para os Refugiados é um sistema de avaliação para refugiados, incluindo aqueles que 
não conseguem documentar inteiramente as suas qualificações. Fornece informação fiável para a integração e progressão 
rumo ao emprego e admissão a outros estudos. O passaporte baseia-se na documentação disponível e numa entrevista 
estruturada e fornece uma avaliação das qualificações de ensino superior de um refugiado, bem como informações sobre a 
experiência de trabalho e proficiência linguística do indivíduo.

• competências específicas relacionadas com o trabalho (tais como a 
capacidade de conduzir um determinado tipo de veículo ou de operar 
máquinas) podem não exigir certificação no país de origem ou no país 
de primeiro asilo;

• a educação/formação de um refugiado pode ter sido alterada pelos 
fatores que motivaram a sua deslocação e/ou a própria viagem, sem que 
lhe tenha sido atribuído um diploma/certificação final;

• um refugiado pode ter sido incapaz de levar a documentação original 
na sua viagem (pode ter sido destruída, ser inacessível ou impossível de 
transportar).

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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As aptidões e competências podem ser desenvolvidas diretamente no trabalho ou 
de outras formas informais (tais como através da manutenção de casas, propriedades 
e terrenos ou cuidados a familiares vulneráveis). Embora as capacidades relacionadas 
com o trabalho acumuladas através da prática sejam frequentemente tão úteis e 
relevantes como as adquiridas através da aprendizagem formal, podem ser menos 
fáceis de identificar. Por esta razão, foram desenvolvidas várias ferramentas para 
apoiar o reconhecimento de competências informais.

As ferramentas de avaliação e verificação de competências podem apoiar a 
preparação de um perfil de competências, destacando qualificações e experiência 
de trabalho prévia. Podem também servir de base para fornecer aconselhamento 
personalizado sobre os passos que um refugiado precisa de dar para participar 
no mercado de trabalho, incluindo o reconhecimento de diplomas/certificados, 
validação de competências, formação complementar ou serviços de apoio ao 
emprego.

A Ferramenta de Definição de Perfis de Competências da UE para  Nacionais 
de Países Terceiros da Comissão Europeia é uma aplicação web multilingue 
destinada a ser utilizada por organizações que prestam assistência a 
nacionais de países terceiros durante entrevistas com conselheiros. Pode 
ser acedida a partir da maioria dos dispositivos, incluindo computadores, 
telemóveis e tablets. A ferramenta ajuda a definir o perfil de competências, 
qualificações e experiências profissionais de um indivíduo. Não pretende 
ser um instrumento de reconhecimento ou autenticação.

Estágios ou contratos de aprendizagem também podem ajudar a fornecer provas 
das competências existentes. O pessoal de apoio pode prestar uma assistência 
inestimável aos mentorados na identificação de aspetos da sua experiência que 
podem ser classificados como aptidões ou competências relacionadas com 
o trabalho e ser utilizados na procura de emprego ou alavancados durante o 
processo de candidatura.

Reconhecimento de qualificações informais relacionadas com competências 
profissionais.

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
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2.5 Ensino 
e formação 
profissional 
e programas 
de estágio

Os refugiados adultos aceitam frequentemente empregos menos qualificados 
e de baixos salários para apoiar as suas famílias, mesmo que estes empregos 
proporcionem poucas oportunidades de progressão profissional ou económica. 
Em muitos casos, os empregos disponíveis para os refugiados são menos atrativos 
do que aqueles para os quais foram formados ou nos quais trabalharam, ou para 
os quais teriam feito formação se lhes fosse dada a oportunidade adequada.

A melhoria do acesso a programas eficazes de ensino e formação profissional 
(EFP) ajuda os refugiados a reforçar as suas competências ou a aprender novas 
competências e pode aumentar a sua capacidade de entrar no mercado de 
trabalho.25 O EFP pode também ter um impacto na qualidade do emprego, 
particularmente quando os programas estão ligados às necessidades do 
mercado de trabalho e oferecem oportunidades a vários níveis. Proporcionar 
oportunidades de combinar ensino e trabalho – incluindo através de estágios 
– e incentivar a formação e educação contínuas também reforçam o acesso a 
trabalho qualificado e ajudam a evitar que os refugiados sejam relegados para 
posições não qualificadas.

O EFP e outras oportunidades estão normalmente disponíveis nos países de 
reinstalação a nível central, regional ou local. As equipas de apoio das instituições 
de acolhimento deve ajudar os refugiados na escolha da opção que melhor se 
enquadra no seu perfil, de entre as disponíveis. Para complementar este apoio, os 
mentores são encorajados a ajudar os refugiados a explorar estas oportunidades 
com base na sua experiência prévia, competências e/ou aspirações.

25.
Jeon, S., 2019.
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2.6 
Procurar 
um emprego

PROCURAR EMPREGO

Depois de um refugiado ter definido as suas expectativas e objetivos de carreira, 
pode começar a procurar um emprego. O primeiro passo é contactar e 
registar-se nos serviços públicos de emprego locais (a equipa de reinstalação 
geralmente irá prestar apoio). Os funcionários dos serviços públicos de emprego 
têm um conhecimento profundo da regulamentação local relevante, formação e 
oportunidades profissionais, bem como de quaisquer iniciativas para a integração 
económica dos refugiados. Além disso, em muitos países, os desempregados 
só podem aceder a subsídios públicos se estiverem registados nesses serviços 
e participarem em formação obrigatória. Os mentores podem fornecer apoio 
adicional familiarizando os mentorados com os procedimentos e terminologia 
utilizados durante as interações com estes serviços.

Os refugiados também podem realizar a sua própria procura de emprego. É 
importante que estejam conscientes das ferramentas e canais mais apropriados a 
utilizar para os diferentes setores e funções. A dimensão, natureza e localização 
de uma empresa ou negócio influenciam os meios utilizados para anunciar 
oportunidades de emprego. As plataformas mais utilizadas pelas grandes 
empresas são as plataformas online e as redes sociais. Estas plataformas – tais 
como o LinkedIn – também permitem aos indivíduos criar perfis profissionais e 
mostrar as suas competências, contactar diretamente potenciais empregadores 
ou ser abordados por eles, e trocar ideias, informações e oportunidades com 
outros. Estas plataformas são geralmente mais úteis para profissionais altamente 
qualificados e para quem tem acesso às áreas (cidades, por exemplo) onde se 
encontram os empregos. A um nível mais local, as pequenas e médias empresas 
tendem a anunciar oportunidades através de agências de emprego públicas/
privadas, jornais locais ou mesmo informalmente, como por exemplo através do 
boca a boca.
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Outras táticas de procura de emprego incluem:

Contacto direto com a empresa/chamada telefónica espontânea, 
particularmente para pequenas e médias empresas, e/ou para uma procura de 
emprego mais local (por exemplo, fora das grandes cidades ou zonas industriais).

Os mentores podem ser particularmente úteis aqui, uma vez que podem ter 
conhecimento de vaga disponíveis através das suas redes nas comunidades 
locais ou apoiar candidaturas espontâneas apresentando o seu mentorado a um 
empregador. Embora esta estratégia possa não ter êxito imediato, pode resultar 
numa oferta de emprego a longo prazo.

Dias de profissões e feiras de emprego têm lugar regularmente em 
cidades maiores e podem ser um importante campo de pesquisa, preparação e 
de procura efetiva de emprego, uma vez que permitem contactos diretos entre 
empresas e pessoas à procura de emprego.

O pessoal de reinstalação, assistentes sociais e mentores podem preparar os 
refugiados para estes eventos, ou mesmo acompanhá-los para os apoiar nas suas 
interações com potenciais empregadores.

As agências de emprego são cada vez mais importantes no recrutamento 
para médias e grandes empresas.

A equipa de reinstalação, assistentes sociais e mentores podem apoiar os 
refugiados no acesso às agências de emprego, inclusive familiarizando-os com os 
procedimentos e convenções.

JOB AGENCIES

JOB FAIR
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Regra geral, todos os intervenientes que apoiam a integração dos refugiados 
devem incentivá-los a:

• reagir rapidamente às oportunidades de emprego (candidatar-se de forma 
atempada);

• perseverar perante a rejeição; e

• considerar oportunidades de emprego temporário ou em setores fora da 
sua área principal de interesse/experiência. Estes empregos, mesmo que 
não sejam ideais, podem ajudar os refugiados a acumular experiência e 
criar redes à medida que iniciam o processo de integração no mercado de 
trabalho.

Os motores de procura de emprego online especializados 
permitem aos candidatos a emprego registar o seu CV (ver abaixo), receber 
alertas de emprego por e-mail ou mensagem de texto e candidatar-se a vagas. 
Os motores podem guardar as preferências de emprego e filtrar as buscas por 
critérios que incluem o local de trabalho desejado, setor ou função.

No entanto, os candidatos a emprego devem estar atentos a embustes ou 
armadilhas, lendo cuidadosamente as descrições das funções e verificando 
a fiabilidade do empregador/autor do anúncio. Os atores de reinstalação, 
assistentes sociais e mentores devem ajudar os refugiados a evitar anúncios 
problemáticos e apoiá-los no processo de candidatura online.

Rede de contactos Estudos sugerem que a rede de contactos é o canal mais 
eficaz para encontrar um emprego (e mesmo para encontrar empregos mais 
bem pagos).26 27 As redes incluem familiares, amigos, colegas e outros pares, tais 
como concidadãos e membros da mesma comunidade étnica/cultural. (pessoas 
que comunicam)

Deve-se tomar cuidado para evitar o emprego irregular/ilegal através dessas 
redes.28 Os mentores podem ajudar os refugiados através das suas próprias 
redes, criar novas redes e assegurar que qualquer posição oferecida esteja em 
conformidade com as leis nacionais.

26.
Arbex, M. et al, 2016.
27.
Adler, L., 2016.
28.
Reyneri, E., 2011.
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2.7
Candidatar-se 
a um 
emprego

Depois de identificada uma oportunidade de emprego ou posição, o candidato 
precisa de se candidatar. Pode fazê-lo online, através de uma agência ou 
pessoalmente. Alguns cargos irão fornecer um formulário de candidatura 
específico que o candidato tem de preencher, enquanto outros requerem que o 
candidato apresente um curriculum vitae e uma carta de apresentação.

REDIGIR UM CURRICULUM VITAE (CV)

Um curriculum vitae, ou CV, apresenta a experiência profissional, formação e 
competências de um candidato. Serve como base inicial utilizada pelo empregador 
para avaliar o candidato em relação aos requisitos de uma posição. Um CV bem 
redigido (juntamente com uma carta de apresentação eficaz, ver abaixo) é a 
chave para obter uma entrevista com o empregador.

Pode ser difícil e/ou complexo redigir o CV de um refugiado. As suas experiências 
e viagens podem ter interrompido o seu percurso formativo e profissional; podem 
ter participado no setor informal ou em setores que não estão diretamente 
relacionados com as oportunidades de emprego no país de acolhimento; ou 
podem nunca ter tido um emprego formal (especialmente as mulheres). Terão de 
dedicar tempo e energia para preparar um CV completo, preciso e personalizado 
e refletir sobre a informação a incluir. Irão beneficiar de ajuda para selecionar e 
concentrar-se nas experiências e competências mais relevantes relacionadas com 
o trabalho. Muitas vezes, é uma boa ideia adaptar o CV à posição.

Não existe uma fórmula precisa para escrever um CV, mas são apresentados 
alguns conselhos abaixo. A União Europeia desenvolveu uma ferramenta online 
gratuita, o Europass, que pode ser utilizado por qualquer pessoa para criar um 
CV ou uma carta de apresentação.

https://europa.eu/europass/en
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O QUE FAZER E NÃO FAZER 
AO REDIGIR UM CV

Limitar o CV a um máximo de duas/três páginas 
(idealmente apenas uma página)

Adaptar o CV à posição, concentrando-se 
nas competências 

e experiência relevantes para a função

Existem algumas regras gerais a seguir na elaboração de um CV:

• Usar linguagem e estilo consistentes em todo o CV

• Ser detalhado mas conciso

• Formação atual e experiência por ordem cronológica inversa (da mais recente 
à menos recente)

• Para cada trabalho, indicar o empregador, o título da posição, a duração e as 
principais tarefas realizadas.

Mentir. Um CV não deve incluir factos 
não verdadeiros ou experiências falsas. 

Os empregadores efetuam muitas vezes 
verificações de antecedentes e, mesmo 

que a pessoa seja contratada, será rapidamente 
óbvio se tiverem mentido sobre empregos 

e/ou competências anteriores

Cometer quaisquer gralhas ou erros gramaticais. 
Estes podem ser interpretados 

pelo empregador como um sinal de desleixo 
ou de falta de interesse no emprego
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Competências transversais: qualidades/
competências pessoais e sociais

Competências linguísticas e qualquer prova 
de nível de competência, em conformidade 
com o Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas.29 Os refugiados devem incluir a 
sua língua materna, Domínio de outras línguas/
dialetos falados no país de origem e quaisquer 
outros conhecimentos linguísticos (por exemplo, 
adquiridos no país de primeiro asilo).

Competências informáticas e qualquer 
certificação/formação apropriada.

Outras competências, se apropriadas: 
Incluir a experiência com ferramentas (por 
exemplo, brocas, tornos) e qualquer certificação 
que demonstre a capacidade de utilização 
profissional da(s) ferramenta(s).

Hobbies e interesses

Autorização para o tratamento de dados 
pessoais (como exigido no país onde os refugiados 
estão à procura de um emprego).30

Data e assinatura
 

Nome e apelido 

Informações de contacto 

Atualizadas
(incluindo número de telefone, endereço de e-mail)

Disponibilidade: Prazos, obrigações contratuais 
e localização/disponibilidade para viajar

Objetivos profissionais: Um resumo de tudo 
o que possa ser útil ao recrutador para conhecer 
o indivíduo

Experiência profissional:  Incluir experiências 
não remuneradas e não tradicionais (por exemplo, as 
competências para cuidar de crianças são adquiridas 
através da educação de crianças). Fornecer detalhes; 
não é suficiente indicar a tarefa executada.

Educação e formação:  É importante incluir 
a educação/formação concluída no país de origem 
(ou país de primeiro asilo) mesmo que as qualificações 
não sejam reconhecidas no país de reinstalação.

Fotografia 
(formal ou informal, 
conforme o mais 
apropriado
para a posição)

29.
Conselho da Europa, 2001/2020.
30.
Comissão Europeia, sem data.

INFORMAÇÃO A INCLUIR NUM CV
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PREPARAR UMA CARTA DE APRESENTAÇÃO

A carta de apresentação é uma ferramenta importante que acompanha o CV. 
Os candidatos devem adaptar e ajustar a carta de apresentação à empresa e 
posição a que se estão a candidatar. A carta não deve exceder uma página.

Embora o objetivo do CV seja demonstrar que o candidato é competente e 
adequado para a posição, a carta de apresentação dá ao candidato a oportunidade 
de se apresentar a si próprio e à sua experiência. A carta de apresentação deve 
concentrar-se principalmente nas experiências e aspirações profissionais ligadas à 
posição, mas pode incluir experiências de vida (como a migração) se estas forem 
relevantes para a função ou ajudarem a explicar as aptidões e competências.

Há vários exemplos e modelos diferentes de cartas de apresentação disponíveis, 
inclusive através da ferramenta Europass. A equipa de reinstalação, assistentes 
sociais e mentores podem ajudar os refugiados a selecionar um modelo 
apropriado (nem todos os disponíveis online são de boa qualidade) e personalizá-
lo para ajudar a garantir que o candidato tem as melhores hipóteses de sucesso 
na sua candidatura.

O QUE FAZER E NÃO FAZER AO REDIGIR 
UMA CARTA DE APRESENTAÇÃO

Adotar uma estrutura simples 
e clara para a carta de apresentação

Adaptar a carta de apresentação à posição e empresa 
pretendidas – deve ser diferente para cada candidatura

Indicar empregos/experiências anteriores 
(estes pertencem ao CV)

Cometer quaisquer gralhas ou erros gramaticais.
Estes podem ser interpretados pelo empregador 

como um sinal de desleixo

Mentir. Não invente competências que não tem

https://europa.eu/europass/en
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Outros aspetos fundamentais da carta de apresentação incluem:

• Destacar as motivações do candidato ao candidatar-se à posição específica 
na empresa específica

• Sublinhar os pontos fortes que o candidato traz para a posição específica

• Assegurar que todas as observações feitas são concisas e relevantes

• Expressar entusiasmo e dinamismo.

Assegurar que cada 
aspeto da descrição 
da função/termos 

de referência 
seja abordado na carta

Visitar o site da empresa 
para conhecer 

a sua visão, missão 
e áreas de intervenção

Pesquisa nas redes sociais 
(incluindo Facebook, 
LinkedIn e Twitter) 

para obter informações 
sobre o estilo de 

comunicação da empresa, 
como se apresenta 

e deseja ser percebida, 
como interage com 
as comunidades, e as 
perceções do pessoal 

e do público

Se possível, 
falar com alguém que 
trabalha na empresa

A carta de apresentação deve explicar porque é que o candidato é a pessoa certa 
para preencher uma posição e/ou fazer parte de uma empresa ou negócio. Assim, 
para escrever uma carta eficaz, é importante reunir o maior número possível de 
detalhes tanto sobre a posição como sobre a empresa. Existem várias formas de 
o fazer:
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2.8 
Preparar-se 
para uma 
entrevista

Todos aqueles que apoiam os refugiados na procura e candidatura a empregos 
devem também ajudá-los a preparar-se para o processo de entrevista. Este 
processo começa a partir da primeira interação com o empregador/recrutador, 
que pode ter lugar durante o processo de marcação da entrevista. Os candidatos 
a emprego devem ter o cuidado de ser educados e apresentar-se bem e de 
forma profissional durante todas estas interações.

As entrevistas em si podem ser feitas pessoalmente ou através de uma chamada 
áudio ou vídeo. São de duração limitada e proporcionam uma oportunidade 
única para o candidato comunicar tudo o que tem a dizer de forma eficaz.

Uma entrevista individual normalmente dura entre 20 a 45 minutos e consiste 
em três fases: abertura, desenvolvimento e encerramento. Qualquer que seja a 
duração da entrevista, é importante que o indivíduo mantenha a concentração e 
continue a demonstrar interesse ao longo de toda a entrevista.

Embora cada entrevista seja diferente porque as pessoas envolvidas são diferentes, 
algumas perguntas e assuntos repetem-se, geralmente na mesma sequência. A 
preparação para estes ajudará os entrevistados a permanecerem calmos e a 
apresentarem-se da melhor forma possível. Os mentores e outros intervenientes 
que apoiam os refugiados podem ajudá-los a desenvolver e praticar as suas 
respostas com antecedência, e a adaptar as suas respostas a posições específicas.

AUTO-APRESENTAÇÃO
Muitas entrevistas de emprego começam com a pergunta “Pode falar-me um 
pouco sobre si?”. Os candidatos podem preparar previamente uma resposta a 
esta pergunta, e até praticar um discurso introdutório.

Também é frequentemente pedido aos candidatos que especifiquem os seus 
pontos fortes e fracos. As respostas devem ser sinceras e confiantes. Por vezes, 
as fraquezas podem representar não só o “lado humano” de uma pessoa, 
mas também recursos inesperados. É importante assegurar que a resposta 
corresponda às competências requeridas para a posição e perfil do candidato.

1
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Os candidatos devem pensar sobre o que querem comunicar sobre experiências 
de trabalho anteriores, e como fazê-lo. Enquanto muitas pessoas falam sobre 
o seu percurso profissional a partir do seu emprego mais recente, por vezes é 
melhor começar pelo mais significativo. O entrevistador pode explorar certos 
aspetos, perguntando mais sobre experiências específicas, sucessos, resolução de 
problemas e decisões difíceis. A sinceridade e a consistência são fundamentais.

Neste caso, os mentores e outros intervenientes que apoiam refugiados devem 
ajudá-los a identificar quais dos seus empregos e experiências são particularmente 
relevantes para a posição (por exemplo, em termos de semelhanças ou 
competências úteis), bem como as experiências que podem ser utilizadas para 
responder a perguntas sobre sucessos e desafios (ver abaixo).

PERGUNTAS COM BASE NAS COMPETÊNCIAS
As questões baseadas nas competências assentam no conceito de que os 
comportamentos e as experiências passados são os melhores indicadores do 
desempenho futuro e que o percurso de uma pessoa conta uma história sobre 
ela: os seus talentos, competências, capacidades, conhecimentos e experiência 
real no tratamento de várias situações.31

Estas questões são cada vez mais comuns em entrevistas. Os candidatos são 
convidados a demonstrar a sua competência através de perguntas situacionais 
— o que fariam ou como abordariam os vários desafios.32 O entrevistador 
pode pedir ao candidato que dê exemplos específicos e concretos. As questões 
podem incluir:

• Fale-nos de uma tarefa desafiante quando excedeu as expectativas do seu 
gestor.

• Dê um exemplo de uma situação em que utilizou as suas capacidades de 
resolução de problemas para resolver um problema entre membros do 
pessoal.

• Como lida com situações em que lhe fazem uma série de exigências ao mesmo 
tempo?

As respostas a estas perguntas devem ser focalizadas, tão específicas quanto 

2

3

31.
Nações Unidas, sem data (a).
32.
Nações Unidas, sem data (b).
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possível e estruturadas como se segue: Situação, Ação, Resultado. Os candidatos 
devem também estar prontos para discutir mais aprofundadamente o evento 
e associá-lo aos seus pontos fortes e à sua capacidade de aprender com as 
experiências passadas, bem como quaisquer competências mencionadas no 
anúncio de emprego/termos de referência.

As questões baseadas nas competências podem funcionar muito bem para 
os refugiados, especialmente quando estes têm lacunas no seu registo de 
emprego. Podem permitir que os refugiados apresentem os seus pontos 
fortes e competências mesmo que estas não tenham sido adquiridas em 
contextos profissionais. Os mentores e outros intervenientes que apoiam os 
refugiados devem ajudá-los a identificar um conjunto de exemplos concretos, as 
competências específicas que ilustram e o(s) seu(s) resultado(s) positivo(s) e/ou 
lição(s), e praticar a sua adaptação a diferentes questões e contextos.

ADAPTAÇÃO ORGANIZACIONAL/CULTURAL
Cada empresa tem a sua própria visão e valores, ambiente de trabalho e cultura 
laboral e é importante que o entrevistador avalie se o candidato “encaixa” na 
equipa e na empresa como um todo. Os candidatos devem estar preparados 
para responder a perguntas como, por exemplo:

4

Qual o seu
contributo para 
uma equipa?

Em que tipo 
de ambiente 
corporativo 
prospera?

Como se sente em 
relação a ser amigo
dos seus colegas? 33

O que 
o motiva?

33.
Adecco, 2019.

Como
se sente 

ao ser gerido?
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AS PERGUNTAS DO CANDIDATO
Os entrevistadores costumam conceder algum tempo no final da entrevista 
para que o candidato faça perguntas. O candidato deve utilizar este tempo para 
ajudar a demonstrar o seu empenho em realizar bem o trabalho – por exemplo, 
informando-se sobre tarefas e aspetos específicos da posição e da equipa de 
trabalho – e para com os objetivos da empresa. Este é também o momento 
certo para fazer perguntas práticas, tais como quando o candidato selecionado 
começaria a trabalhar.

APÓS A ENTREVISTA

Os candidatos devem ter sempre em mente que participar numa entrevista não 
significa automaticamente que tenham ou venham a ter o emprego. A gestão das 
expectativas pode ajudar um candidato a lidar com as frustrações de não conseguir 
um emprego, e/ou de uma entrevista que não tenha corrido bem. Os mentores 
e outros intervenientes que apoiam refugiados podem ter de lhes relembrar que 
existem muitas razões pelas quais um empregador pode decidir não contratar 
um candidato e que uma rejeição não é uma crítica pessoal. Devem ajudar o 
candidato a rever e analisar o que aconteceu durante a entrevista e abordar 
quaisquer dificuldades encontradas, incluindo através de sugestões práticas, para 
que se mantenham/se tornem mais confiantes em futuras entrevistas.

5
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2.9 
Desenvolvi-
mento 
e cuidados 
pessoais 
e sociais 

Um elemento central do trabalho das instituições de acolhimento, assistentes 
sociais e mentores é apoiar o desenvolvimento pessoal e social dos refugiados e 
reforçar a sua capacidade de lidar com as transições e mudanças. Como parte 
deste trabalho, os mentores e outros intervenientes que apoiam os refugiados 
têm de os ajudar a compreender, interpretar e apresentar a sua história pessoal 
e profissional.

Os refugiados devem receber apoio para desenvolverem competências que 
fomentem escolhas e planeamento pessoal, particularmente durante as transições 
educacionais e de trabalho, incluindo:

• Autoconhecimento e consciência dos recursos pessoais (atitudes, interesses, 
experiências, conhecimentos, competências)

• Conhecimento e compreensão do contexto de acolhimento (em relação a 
objetivos individuais)

• Criação de um projeto profissional que inclua um objetivo profissional 
(um emprego que a pessoa gostaria de ter ou um setor em que gostaria 
de trabalhar) e um plano de ação (as ações necessárias e o calendário para 
alcançar o objetivo profissional).

Os refugiados reinstalados podem também precisar de apoio para lidar com 
questões decorrentes das suas experiências antes da reinstalação (nos países de 
origem e/ou primeiro asilo) e nos países de acolhimento. Estes podem incluir 
traumas, estigma e discriminação.

Os mentores e outros intervenientes que apoiam os refugiados devem ter o 
cuidado de prevenir estereótipos e outras formas de preconceitos cognitivos 
(particularmente os negativos) sobre os refugiados. Isto inclui a ideia de que estão 
dispostos a aceitar qualquer emprego e quaisquer condições de emprego,34 o 
que é frequentemente alimentado pelos meios de comunicação social e debates 
políticos no país de acolhimento.35

Métodos e técnicas de aprendizagem ativa para ultrapassar 
estereótipos e preconceitos durante a formação de 
mentores podem ser encontrados aqui:

• Migração Aberta

• Aceitar a Diversidade: um manual interativo em curso

• Kit de Formação do Conselho da Europa (Kit T) sobre 
Inclusão Social

• OIM (em breve (a)): Percursos de inclusão: Formação para 
mentores comunitários – Comunicação, competências 
interculturais e sociais. Projeto COMMIT

34.
Ver, por exemplo, o trabalho de R. Gallisot,
M. Kilani, I. Chambers, A.M. Rivera, A. 
Appadurai e U. Fabietti.
35.
Relatório de Refugiados, 2017.

https://openmigration.org/en/our-mission/
http://www.tolerance.kataweb.it/eng/index.html
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
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Ao mesmo tempo, os mentores e outros intervenientes que apoiam os refugiados 
devem certificar-se de que os refugiados estão plenamente conscientes destas 
questões, uma vez que podem influenciar as suas perspetivas de emprego e 
condições de vida mais amplas. O seu trabalho deve incluir ajudar os refugiados 
a desenvolver competências, táticas e métodos para lidar com estes desafios 
de forma prática e psicológica. As diretrizes do projeto COMMIT sobre saúde 
mental e apoio psicossocial fornecem mais orientações sobre este tema.36

2.10 
Mulheres 
refugiadas

36.
OIM, em breve (b)
37.
OECD, 2018.
38.
Eurostat, 2020b.
39.
OECD, 2018.
40.
Comissão Europeia, 2018.
41.
OECD, 2018.

Existem provas consideráveis de que uma mulher refugiada que quer entrar no 
mercado de trabalho enfrenta os desafios interseccionais por ser uma mulher 
num mercado de trabalho desigual, o seu estatuto de refugiada e acesso desigual 
às medidas de integração, expetativas culturais em torno das mulheres que 
trabalham e deveres de cuidado.37

As mulheres na União Europeia estão subrepresentadas no mercado de trabalho 
(estão empregadas 67%, contra 78% dos homens)38, e as disparidades de género 
no emprego são ainda maiores entre as mulheres refugiadas. Na UE, em 2014, 
apenas 45% das mulheres refugiadas estavam empregadas, muito abaixo tanto 
das outras mulheres imigrantes, como dos homens refugiados. A sua taxa de 
desemprego era superior a 20% (mais do dobro da taxa das mulheres nativas).39

As mulheres refugiadas enfrentam dificuldades no acesso à ajuda: tendem a ter 
muito menos redes do que os homens, e frequentemente recebem menos apoio 
à integração do que estes, tanto em termos de horas de formação linguística 
como de medidas ativas do mercado de trabalho. Esta falta de apoio conduz 
a níveis mais baixos de competências linguísticas do país de acolhimento em 
comparação com os homens nos primeiros dois a três anos após a chegada. 
As mulheres refugiadas podem também encontrar dificuldades particulares 
em obter o reconhecimento das suas competências: estudos mostram que as 
mulheres nos países em desenvolvimento são mais propensas do que os homens 
a ter competências que não são formalmente certificadas por diplomas.40

Uma grande proporção de refugiados reinstalados vem de países onde a 
desigualdade de género é elevada e o emprego das mulheres tende a ser 
baixo41, o que pode afetar a perceção das mulheres que trabalham fora de 
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casa e, portanto, a sua capacidade de encontrar e manter um emprego. As 
mulheres também assumem frequentemente obrigações familiares e de 
cuidado a crianças que podem dificultar a aquisição de línguas e a integração no 
mercado de trabalho.42 A saúde precária leva a maus resultados em termos de 
emprego, e as mulheres refugiadas são mais suscetíveis de sofrer de problemas 
de saúde.43

Quando as mulheres refugiadas são empregadas, existe uma grande 
probabilidade de que o seu emprego seja precário ou inadequado:

As mulheres refugiadas são mais propensas a trabalhar a tempo parcial: 42% estão empregadas a 
tempo parcial em comparação com 36% de outras mulheres migrantes não UE e menos de 27% 
de mulheres nativas.44

O trabalho não declarado e mal pago é, em alguns contextos, 
particularmente prevalente entre as mulheres refugiadas,46 47 e é 
quase certo que realizam cuidados não remunerados em casa.48?
As mulheres refugiadas empregadas com educação superior também 
têm uma elevada incidência de sobrequalificação (trabalham em 
empregos que exigem um nível de qualificação inferior ao que 
possuem): 40% eram sobrequalificadas para o seu trabalho (o dobro 
dos seus pares nativos).49

Na UE, as indústrias que empregam a maioria das mulheres migrantes são frequentemente setores 
com um elevado número de empregos de baixas e médias qualificações, e as mulheres migrantes 
estão fortemente sobre-representadas nos serviços domésticos: 8% trabalham neste setor, em 
comparação com 1% das mulheres nativas. Mais de uma em cada quatro (26%) mulheres migrantes 
trabalha num emprego pouco qualificado (10 pontos percentuais acima das mulheres nativas).45

42.
Comissão Europeia, 2018.
43.
OECD, 2018.
44.
Ibid.
45.
OECD, 2020.
46.
Parlamento Europeu, 2016.
47.
Kabir, R. and Klugman, J. 2019.
48.
Care International, 2020.
49.
OECD, 2018.
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A criação de competências básicas através de habilitações educativas e formação 
linguística no país de acolhimento tem um elevado retorno em termos de 
melhoria dos resultados no mercado de trabalho para as mulheres refugiadas.50 
Mentores e outros intervenientes que apoiam os refugiados devem assegurar-se 
de que:

50.
Ibid.
51.
OECD, 2020.
52.
OECD, 2020.
53.
Comissão Europeia, 2018.

• Se necessário, reforçam a mensagem de que se espera que as mulheres 
trabalhem e apoiem a família do ponto de vista económico e incentivem as 
mulheres refugiadas a empenharem-se (ou a retomarem) na formação ou 
a aceitarem um emprego, nomeadamente quando vêm de países onde as 
mulheres estão sub-representadas no mercado de trabalho. 51

• Têm os conhecimentos necessários sobre as oportunidades disponíveis 
para as mulheres refugiadas, incluindo formação linguística, formação 
profissional, avaliação e reconhecimento de competências, programas de 
emprego, programas de empoderamento, prestação de cuidados a crianças, 
etc. Podem estar disponíveis serviços específicos e/ou direcionados, 
especialmente em áreas onde as mulheres estão sub-representadas na 
formação e noutras políticas do mercado de trabalho.52 53

• Possuem conhecimentos fiáveis e relevantes sobre o mercado de trabalho e 
as leis locais e ajudam a garantir que os seus mentorados não são explorados 
(incluindo através da assinatura de um contrato de trabalho legal).

• Fornecem apoio focalizado para criar e expandir redes sociais e outras 
redes para mulheres refugiadas.
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Os refugiados estão entre as pessoas mais vulneráveis no mercado de trabalho e 
enfrentam muito mais dificuldades do que a população local ou outros migrantes.

A integração dos refugiados nos mercados de trabalho dos países de reinstalação 
na União Europeia requer uma abordagem a vários níveis. Instituições nacionais e 
internacionais, atores públicos, económicos e sociais e organizações da sociedade 
civil têm um papel fundamental a desempenhar num processo de inclusão 
estruturado e bem sucedido. Deve reconhecer-se que este processo começa 
antes da reinstalação. Os currículos da orientação pré-partida devem assegurar 
que os refugiados estejam conscientes dos recursos e redes disponíveis, e que 
terão de fazer uso deles. Devem ser geridas as expectativas quanto à capacidade 
de os governos de acolhimento nos países de reinstalação fornecerem todo o 
apoio esperado pelos refugiados. Também pode ser elaborado um perfil das 
competências antes da partida.54 Deve ser oferecida formação na língua do país 
de reinstalação antes da partida (por exemplo, durante os longos períodos de 
espera do processo de candidatura), a fim de facilitar a transição e a integração 
no mercado de trabalho, especialmente para as mulheres.

A nível político, os países da UE precisam de assegurar que todos os refugiados 
reinstalados tenham acesso a serviços de integração adequados, antes e depois da 
chegada, incluindo serviços de integração no mercado de trabalho que abranjam:

Conclusões

54.
IOM, 2019.

Formação linguística Avaliação de competências 
e certificação

Apoio pessoalGabinetes 
de emprego locais

JOB AGENCIES

Este último ponto é potencialmente o mais importante. Todos os envolvidos 
na reinstalação e no processo mais amplo de integração têm de trabalhar em 
conjunto para assegurar que as necessidades e os objetivos de emprego dos 
refugiados individuais estão a ser atingidos.



Referências 
e bibliografia



Referências e bibliografia

— 36 — 

PT

Adecco
2019 Top Interview Questions to Assess Candidate Culture Fit [blog post]. 20 

November.

Adler, L.
2016 New Survey Reveals 85% of All Jobs are Filled by Networking [blog post]. 

LinkedIn, February 29.

Arbex, M., D. O’Dea and D. Wiczer
2016 Network Search: Climbing the Job Ladder Faster. Federal Reserve Bank 

of St. Louis Working Paper 2016-009.  

Barslund, M., M. Di Salvo and N. Laurentsyeva
2018 The impact of refugees on the labour market: A big splash in a small 

pond? CEPS Working Document 2018/07, October.

Care International
2020 Women’s Economic Empowerment in Protracted Crisis: Syrian Refugee 

Women in Southeastern Turkey.

Comissão Europeia
2001/2020  Common European Framework of Reference for Languages. 

Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo
2020. EASO Asylum Report 2020: Annual report on the Situation of Asylum 

in the European Union. 

Comissão Europeia
Sem data EU data protection rules.
2016 An Economic Take on the Refugee Crisis: A Macroeconomic Assessment 

for the EU. Institutional Paper 033. July. 
2018 Integration of migrant women. European Website on Integration Special 

Feature. 
2020 New Pact on Migration and Asylum.

Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão
Sem data Inclusion of non-EU migrants.

Comissão Europeia, Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão e 
OECD

2016 How are refugees faring on the labour market in Europe? A first 
evaluation based on the 2014 EU Labour Force Survey ad hoc module. 
Working Paper No. 1/2016.

Parlamento Europeu
2016 Resolution of 8 March 2016 on the situation of women refugees and 

asylum seekers in the EU. (2015/2325(INI)), adopted on 8 March.

Referências

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1274&langId=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2325(INI)


Referências e bibliografia

— 37 — 

PT

European Resettlement Network
2020 Global Resettlement in 2020. Eurostat 
2020a Migrant integration statistics – labour market indicators. April.
2020b Women’s employment in the EU. 6 March.

Organização Internacional para as Migrações (OIM)
2019 Skills Profiling Report. LINK IT project.
2020 IOM Resettlement Support 2019: European Economic Area. Regional 

Office for the European Economic Area, the European Union and 
NATO, Brussels.

2021 Paths to inclusion: Training for community mentors – Communication, 
intercultural and social skills. COMMIT project.

2021 Mental health and psychosocial support for resettled refugees. COMMIT 
project.

Comité de Socorro Internacional 
2020. 10 things to know about global displacement and EU refugee 

resettlement. July. 

Jeon, S. 
2019 Unlocking the Potential of Migrants: Cross-country Analysis. OECD Reviews of 

Vocational Education and Training. OECD Publishing, Paris. 

Kabir, R. and J. Klugman
2019 Closing economic gaps to benefit all. July. RescueWorks.

Llinares-Insa, L. I. et al.
2020 Well-being without employment? Promoting the employability of 

refugees. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
Article, October 23.

Martín, I. et al. 
2016 From refugees to workers: mapping labour market integration support 

measures for asylum-seekers and refugees in EU member states. 
Volume I: Comparative Analysis and Policy Findings. Technical Report, 
Bertelsmann Stiftung. Migration Policy Centre (European University 
Institute), Florence.

Migration Policy Centre and Bosch, P. 
2015 Towards a pro-active European labour migration policy: concrete 

measures for a comprehensive package. Policy Brief 2015/03. Migration 
Policy Centre (European University Institute), Florence.

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE)
2015 Is this humanitarian migration crisis different? Migration Policy Debates 

No. 7, September. OECD Publishing. Paris. 
2016a Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs. Getting 

Skills Right. OECD Publishing, Paris. 
2018 Triple disadvantage? A first overview of the integration of refugee women. 



Referências e bibliografia

— 38 — 

PT

2020 How to strengthen the integration of migrant women? Migration Policy 
Debates No.25. 

Refugees Reporting (World Association for Christian Communication – Europe Region 
and the Churches’ Commission for Migrants in Europe) 

2017 Changing the narrative: Media representation of migrants and refugees in 
Europe. 

Reyneri, E. 
2011 Sociologia del mercato del lavoro. Le forme de dell’occupazione. Vol. II. Il 

Mulino, Bologna.

Nações Unidas 
Sem data (a) At your interview. United Nations Careers.
Sem data (b) Prepare for a competency-based interview. United Nations HR   

Portal.

Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (DAESNU)
2017 International Migration Report. New York.

Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR)
1951 The 1951 Refugee Convention, adopted on 28 July. 
2020a  Figures at a Glance. 18 June.
2020b Projected Global Resettlement Needs 2021.

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AYI
https://hr.un.org/page/prepare-competency-based-interview


Referências e bibliografia

— 39 — 

PT

Adecco Group 
2017a. The Soft Skills Imperative. White paper. 
2017b Inequality, technology and growth: some reflections. White paper.
2017c The challenge of youth employment. White paper.
2017d Putting People first in the Changing World of Work.

Adecco Group and the Boston Consulting Group 
2018 Future Proofing the Workforce: Accelerating skills acquisition to match 

the pace of change. 

Berger, G. and L. Gan
2016 Soft Skills Are Increasingly Crucial To Getting Your Dream Job [blog post]. 

LinkedIn, August 30.

Conselho da Europa
2004 Council Directive 2004/83/EC on minimum standards for the 

qualification and status of third country nationals or stateless persons as 
refugees or as persons who otherwise need international protection and 
the content of the protection granted, adopted on 29 April.

Dall’Amico, E. and S. Verona
2015 Cross-Country Survey on Soft Skills Required by Companies to 

Medium/High Skilled Migrants: Methodological approach for a common 
framework of Soft Skills at work. Ceipiemonte S.c.p.a. 

Comissão Europeia
2016 Action Plan on the integration of third party nationals, adopted on 7 

June.

Fondazione ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità)
Sem data Data on migration (Dati sulle migrazione).

Government of Italy, Directorate General of Immigration and Integration Policies
2018 Eighth Annual Report. Foreigners in the Italian Labour market: Summary 

of the main findings. Ministry of Labour and Social Policies, Rome. 

Gabinete Internacional da Educação
Sem data  Soft skills.

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
2018 ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and 

Methodology. 2nd edition. International Labour Office, Geneva.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
2014 Il lavoro sommerso e irregolare degli stranieri in Italia: Sintesi dei principali 

risultati (The undeclared and irregular work of foreigners in Italy). ISFOL, 
Roma. 

Manyika, J. et al. 
2017 A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity. McKinsey 

Global Institute, Mckinsey and Company.

Bibliografia 
adicional 

https://adeccogroup.it/wp-content/uploads/2017/11/Stiglitz_inequalities_theadeccogroup_feltrinelli-UK.pdf
https://future-skilling.adeccogroup.com/downloads/Adecco_-_Future_skilling_report__2018.pdf
https://future-skilling.adeccogroup.com/downloads/Adecco_-_Future_skilling_report__2018.pdf
http://www.linkedin.com/pulse/soft-skills-increasingly-crucial-getting-your-dream-guy-berger-ph-d-/?published=t
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/s/soft-skills


Referências e bibliografia

— 40 — 

PT

 Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE)
Sem data Skills and work. 
2016b Refugees and others in need of protection. Making Integration Work 

series. OECD, Paris. 
2018a OECD work on employment, social protection and international 

migration 2017-2018. Directorate for Employment, Labour and Social 
Affairs. OECD Publishing, Paris.

2018b Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. OECD 
Publishing, Paris. 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) 
e União Europeia (UE)

2018 Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration. OECD Publishing, 
Paris/EU, Brussels.

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) 
e Alto-Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR)

2018 Engaging with employers in the hiring of refugees: A 10-point multi-
stakeholder action plan for employers, refugees, governments and civil 
society. 

Sarli, A. 
2018 Nuove metodologie per la valutazione delle qualifiche accademiche dei 

beneficiari di protezione internazionale in Italia. Fondazione ISMU, Milan.

Savickas, M. L. et al. 
2009 Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. 

Journal of Vocational Behavior, (75) 3:239-250.

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
2014 Education Policy Brief (Vol.2): Skills for holistic human development. 

UNESCO, Paris. 

http://www.oecd.org/employment/skills-and-work/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245064?posInSet=13&queryId=2ff511b7-59ad-4403-a259-a2381da92d15



	_GoBack

