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1. Dimensão estratégica 

Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Indicadores Estratégias 
Serviços de 
Acolhimento e 
Integração 

 
1. Aumentar a disseminação de práticas promissoras 

 
2. Estimular as trocas e interconhecimento entre o Seixal e os restantes 

Municípios que integram a RMAD 
 

3. Fomentar a troca de conhecimentos e instrumentos de avaliação de políticas 
locais 
 

4. Constante qualificação do serviço de atendimento. 
 
 

 
1.1 Publicação de práticas promissoras no 
Boletim Municipal  
 
1.2 Destaque trimestral (rotativo, perfazendo 2 
vezes ao ano) das estratégias, serviços e 
programas promotores do acolhimento da 
população imigrante no Concelho no site da 
Câmara municipal  
 
2.1 Reativação do contacto com a RMAD  
 
2.2 Realização de 1 reunião de trabalho anual 
com a RMAD 
 
3.1 2 Instrumentos de avaliação elaborados e 
implementados. 
  
4.1 Reforço e formação da equipa do “Espaço 
Cidadania - CLAIM”  
 
4.2 Serviços de atendimento em contextos de 
proximidade da comunidade NPT. 
 
5.1 1 Sessão de esclarecimentos e partilha de 
experiências entre CLAIM e SEF realizada. 

 
Divulgar os projetos, programas e ações no Boletim 
Municipal e no site de organismos públicos 
 
Intensificar a participação na RMAD favorecendo a troca de 
conhecimento de base empírica (desenvolvido e testado 
em diferentes área geográficas do território nacional) 
 
Reforço da equipa afeta ao “Espaço Cidadania”, com ações 
de reciclagem de conhecimentos. 
 
Reforço nas ações de partilha e troca de experiências entre 
entidades que trabalham diretamente na regularização dos 
NPT. 

Urbanismo e Habitação  
Melhorar a qualidade urbana das áreas de residência predominantemente de imigrantes 
 
 
 
 

 
Participação de pelo menos 50% das associações 
de imigrantes e associações de moradores 

 
Envolver as associações de imigrantes e associações de 
moradores na prevenção de degradação do espaço urbano 
e na sua melhoria ou qualificação com o apoio técnico da 
Câmara municipal 

Mercado de Trabalho e 
Empreendedorismo 

 
Melhorar o acesso a informação sobre indicadores e processo de emprego da população 
imigrante no Concelho 
 
 
 
 

 
Ter dados disponíveis relativos a cada semestre 
no primeiro mês do semestre seguinte 

 
Disponibilizar (a pedido da Câmara Municipal, com envio do 
Centro de Emprego) dados sobre quantidade de NPT e 
migrantes e sobre a taxa de desemprego; de emprego; 
duração de desemprego; motivo para desemprego; área de 
absorção do mercado de trabalho 

Formação e Capacitação  
Qualificar a população imigrante no domínio da língua portuguesa 
 
 

 
Disponibilizar 2 cursos de formação de 
português para população NPT. 

 
Aumentar a disponibilidade de cursos de formação de 
português  
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Indicadores Estratégias 
Educação e Língua  

1. Aumentar a disseminação de práticas promissoras. 
 

2. Reduzir os níveis de insucesso e abandono escolar de alunos NPT, nas escolas 
do Concelho. 

 
 
 
 
 

 
Publicação de práticas promissoras no Boletim 
Municipal  
 
Destaque trimestral (rotativo, perfazendo 2 
vezes ao ano) das estratégias, serviços e 
programas promotores do acolhimento da 
população imigrante no Concelho no site da 
Câmara municipal 
 
1 curso de português para falantes de outras 
línguas realizado. 

 
Divulgar os projetos, programas e ações no Boletim 
Municipal e no site de organismos públicos  
 
Aumentar a informação e conhecimento da população em 
geral acerca dos projetos, programas e ações em 
desenvolvimento 
 
 
 
Disponibilizar curso de português para falantes de outras 
línguas.   

 
Cultura 

 
Dar visibilidade à diversidade cultural como característica e vantagem do Município  
 
 
 

 
Receber de um agente social presente no 
Concelho (Associação ou outro) pelo menos 1 
proposta de ação cultural que vise dar 
visibilidade à diversidade cultural 
 
Aumentar 50% a participação de população NPT 
praticante de atividades desportivas 
 

 
Aumentar a participação e iniciativa do desenvolvimento 
de ações culturais e desportivas  

Saúde  
Melhorar a operacionalização dos protocolos de saúde  
 
 
 

 
Definição de uma estratégia de 
acompanhamento articulado entre DGS; HGO; 
ACES; “Espaço Cidadania” e SEF 

 
Melhorar o acompanhamento das pessoas que chegam e 
das que permanecem há mais de 1 ano no Seixal, ao abrigo 
de protocolos da saúde 

Solidariedade e 
Resposta Social 

 
Melhorar a facilidade no acesso aos serviços  
 
 
 
 
 

 
Atendimento do “Espaço Cidadania” num Centro 
Social e Paroquial e num Centro Comunitário 
 
 

 
Desconcentrar o acesso aos serviços prestando alguns 
serviços em unidades de outros serviços localizadas na 
proximidade das áreas de residência 
  
Melhorar a articulação interinstitucional  

Cidadania e Participação 
Cívica 

 
Qualificar as Associações e estimular o movimento associativo  
 

 
Executar todas as ações de formação previstas 
 
 
 
Planeamento participado de mais 3 ações de 
formação/qualificação 
 
 
 
Aumentar o número de associados/as nas 
associações existentes em pelo menos 50% 
 

 
Qualificar as Associações de imigrantes e de moradores 
 
Melhorar o processo de planeamento e implementação de 
ações e atividades, com autonomia  
 
Estruturar o acompanhamento técnico à candidatura a 
projetos, participação em programas ou projetos em curso, 
constituição, gestão e participação em associações  
 
Estimular a participação nas associações de imigrantes e de 
moradores implicando-se na resolução das necessidades e 
obstáculos à integração plena 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Indicadores Estratégias 
Media e Sensibilização 
da Opinião Pública 

 
Aumentar a visibilidade do compromisso de promover a integração de NPT, assumido no 
Concelho, pelos Município em cooperação com outras entidades, da administração 
pública local e expressão da sociedade civil organizada 
 
 

 
1 artigo publicado no “Boletim Municipal” 
dedicado a práticas promissoras na integração 
de NPT desenvolvidas no Concelho 
 
Produção de 1 documentário sobre a 
diversidade cultural no Município do Seixal 
 
Criação de 1 jornal, revista ou 1 programa de 
rádio ou canal de âmbito local que reflita os 
processos de integração de NPT  
 

 
Dar a conhecer (informar) e apresentar (sensibilizar através 
da oportunidade para debater) o compromisso assumido 
pelo Município na integração de NPT 
 
 
 
 
Estimular o desenvolvimento de media de âmbito local, 
centrado nas questões associadas às migrações 

 
Racismo e 
Discriminação 

 
 
 
 
 
Prevenir e combater a discriminação de NPT e seus descendentes  
 
 
 

 
Constituir-se entidade parceira numa Campanha  
 
Desenvolver 1 Campanha adequada a outros 
meios, sem depender de suporte informático 
envolvendo a participação de pelo menos 10 
NPT. 
 
Relatório de avaliação de impacto da Campanha  

 
Combater estereótipos acerca do NPT 
 
Promover uma imagem positiva da imigração e das pessoas 
que transitam entre países 
 
Disseminar a Campanha” no site da Câmara Municipal 
 
Avaliar o impacto da Campanha na comunidade escolar 
(rede pública) e entre profissionais de serviços de 
acolhimento e integração de migrantes  
 

Relações Internacionais  
Melhorar as trocas interinstitucionais com as Embaixadas e Consulados de países de 
imigração mais expressiva para o Concelho do Seixal e de países com tendência para 
aumento da imigração, mesmo que ainda não constitua imigração expressiva (acima de 1 
000 pessoas/ ano)  
 
 
 

 
Reativar contactos entre a Câmara Municipal e 
as Embaixadas dos 3 países mais representados 
quanto à origem e nacionalidade de imigrantes 
 
Ativar ou reativar contactos entre a Câmara 
Municipal e as Embaixadas e Consulados dos 2 
países menos representados entre a população 
imigrante mas que revelam maior tendência de 
aumento  
  

 
Corresponsabilizar os organismos próprios pelas relações 
internacionais entre os Estados, pelo cumprimento de 
tratados e acordos e pela integração em pleno da 
população no Concelho do Seixal 
 
 

Religião  
 
Estimular o desenvolvimento de diálogo inter-religioso  
 
 
 

 
Realizar 1 reunião/ano com outros Municípios 
que tenham promovido o diálogo inter-religioso 
ao nível local  

 
Constituir uma comunidade de práticas entre Municípios da 
área geográfica de Lisboa e Setúbal com o objetivo de 
conhecer processos de desenvolvimento de diálogo inter-
religioso de âmbito local  
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3. Dimensão operacional 

 

Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Serviços de 
Acolhimento e 

Integração 

1. Qualificar o atendimento nos 
serviços públicos de acolhimento 

 

1.1Qualificar o atendimento nos 
serviços públicos da Câmara 
Municipal 

Implementar o projeto de 
Mediação Intercultural nos 

serviços públicos 

2 
 

Ter 1 mediador/a nos 
serviços de 

atendimento 
disponível para 

intervir em situações 
de conflito de modo 

adequado 

1 mediador/a com 
formação e disponível 

no fim de 2019 

Câmara Municipal; 
ACM 

2. Aumentar a disseminação de 
práticas promissoras 

 

2.1 Contribuir para o 
enriquecimento coletivo, 
nacional, trocando experiências e 
resultados 
 
2.2 Inspirar outros Municípios 
e/ou outros agentes do mesmo 
sector ou área de ação 

 
 
 
 

 

Motivar os agentes 
diretamente envolvidos nas 
práticas identificadas no 
diagnóstico como práticas 
promissoras a integrar a Base 
de Dados de Práticas 
Inspiradoras dinamizada pelo 
ACM, I.P. . 

 

1 
 

O “Espaço Cidadania” 
integrar a base de 
dados de Práticas 
Inspiradoras 
dinamizada pelo ACM, 
I.P. 
 
Registo da prática de 
atendimento no 
espaço de 
atendimento público 
da Câmara Municipal 
na Ficha de 
Caraterização de 
Práticas Inspiradoras  

A base de dados de 
Práticas Inspiradoras 
dinamizada pelo ACM, 
I.P. integrar o “Espaço 
Cidadania” 
 
 
Registo efetuado com 
sucesso 

 

Câmara Municipal  
 
 
 
 
 
 
Câmara Municipal 

 

 2.3 Estudar os determinantes da 
imigração incluindo os fatores 
que motivam os imigrantes a sair 
do seu país de origem e os 
principais fatores de acolhimento 
à sua chegada 

 

Identificar os determinantes da 
imigração para o Concelho do 
Seixal  
 
Conhecer e compreender os 
fatores de acolhimento mais 
valorizados pela população 
imigrante à sua chegada ao 
Concelho  

 

2 
 
 
 
2 

Conclusão do estudo 
 
 
 
Conclusão do estudo 
 
 

 

Estudo realizado e 
entregue à Câmara 
Municipal 
 
Estudo realizado e 
entregue à Câmara 
Municipal 

 

Universidade (a 
convite); Câmara 
Municipal  
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Serviços de 
Acolhimento e 

Integração 

 2.4 Melhorar o sistema de 
recolha contínua, registo e 
análise de dados, no mínimo os 
que compõem o Índice dos 
Municípios Amigos dos 
Imigrantes e da Diversidade 
(IMAD), enquanto ferramenta de 
concretização e monitorização na 
área das migrações 
 

Manter dados atualizados em 
relação aos indicadores que 
compõem o Índice dos 
Municípios Amigos dos 
Imigrantes e da Diversidade 
(IMAD) 

 

1 Ter dados relativos ao 
ano civil até Julho do 
ano civil seguinte, 
desagregados por 
sexo em cada 
indicador 

Existência e 
disponibilidade de 
dados geridos pela 
Câmara Municipal 

Câmara Municipal 

 3. Aumentar o conhecimento e 
reconhecimento da importância da 
integração de imigrantes no 
Concelho 

 

3.1 Aumentar o conhecimento e 
compreensão das políticas locais 
de acolhimento e integração de 
imigrantes no Município 

 

Melhorar a página eletrónica 
da Autarquia Municipal e, 
nesta, a área dedicada ao 
“Espaço Cidadania”/migrações 

 

1 
 

Rever os conteúdos 
usados na página 
eletrónica  

 

Conteúdos 
comunicados de 
forma clara, objetiva e 
concisa na informação 
sobre políticas locais 
de acolhimento 

 

Câmara Municipal  

 

  3.2Disseminar o PMIM e 
apresentar o Plano a diversos 
grupos de atores sociais 
agregados por sectores ou áreas 
de ação (como educação, saúde, 
segurança, solidariedade e ação 
social, entre outras) 
 
3.3 Estimular a participação ativa 
e empenho na efetiva 
concretização das medidas e 
ações previstas no PMIM 
 
3.4 Apresentação do “Espaço 
Cidadania” e dos restantes 
serviços públicos disponibilizados 
na Câmara Municipal do Seixal 

Divulgar o PMIM 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentar o PMIM e as 
estratégias orientadoras no 
Fórum para a Cidadania 
 
 
Apresentar o “Espaço 
Cidadania” e as suas 
competências e funções  
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 

Realizar uma sessão 
de apresentação à 
Rede Social do Seixal 
 

 
 
 
 

Realizar uma sessão 
temática com recolha 
de sugestões 
 
 
Realizar uma reunião 

 

Reunião de Rede 
Social com o PMIM 
integrado na agenda  

 
 
 
 
 

Sessão Temática 
 
 
 
 
Reunião entre 
Entidades 

Câmara Municipal, 
Rede Social  

 
 
 
 
 

 
Câmara Municipal, 
PTDIS 
 
 
 
Câmara Municipal 

 4. Aumentar a articulação e 
cooperação entre serviços de 
acolhimento e integração 
 

4.1Melhorar a regularidade da 
itinerância do Espaço Cidadania  
 

Fazer atendimento 
deslocalizado 
 

1 Fazer atendimento 1 
vez por mês (rotativo) 
numa das 
comunidades de 
residência 
predominante de 
população migrante 

 

Registo do 
atendimento 1 vez por 
mês (rotativo) numa 
das 4 comunidades de 
residência 
predominantemente 
de população 
migrante   
 

Juntas de Freguesia; 
Centro Comunitário da 
SCMS;  
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Serviços de 
Acolhimento e 
Integração 

5. Melhorar a perceção de transição 
como parte do processo de 
integração junto da população 
migrante 

5.1Apresentar as condições e 
procedimentos de entrada, 
permanência, saída e 
afastamento de estrangeiros do 
território nacional, de acordo 
com a Lei da Imigração 

 

Divulgar a Lei da Imigração  

 
2 Fazer uma 

interpretação do 
ponto de vista do 
utilizador da Lei da 
Imigração  
 
Elaborar a disseminar, 
on-line no site da 
Câmara Municipal e 
em suporte papel, um 
texto claro e rigoroso 
com o conteúdo da Lei 
em várias línguas  

 

1 reunião de trabalho 
entre SEF e “Espaço 
Cidadania” para 
elaboração de texto a 
disseminar  
 
Disseminação do texto 
no site da Câmara 
Municipal  
 
Distribuição de 
panfletos para serem 
redistribuídos pelas 
entidades públicas, de 
solidariedade social e 
movimento 
associativo  

 

Câmara Municipal do 
Seixal; SEF 

 

6. Melhorar a informação acerca do 
acolhimento e integração 

6.1Informar acerca do direito ao 
retorno voluntário  

 

Divulgar o Programa de apoio 
ao retorno voluntário e à 
reintegração – ARVoRe – da 
Organização Internacional para 
as Migrações 

 

1 Distribuir panfletos do 
Programa ARVoRE 
(OIM) 
 
Realizar 1 sessão de 
apresentação do 
Programa ARVoRE  
 

Distribuição de 500 
panfletos  
 
 
Realização de 1 sessão 

 

Câmara Municipal do 
Seixal e OIM 

6.2Divulgar Linha de Apoio aos 
Migrantes (808 257 257; 218 106 
191) e Serviço de Tradução 
Telefónica, do ACM 

Divulgar no site da Câmara 
Municipal do Seixal 

1 Criar destaque no site 
da Câmara Municipal 
do Seixal 

1 destaque no site da 
Câmara Municipal do 
Seixal 

Câmara Municipal do 
Seixal 

6.3 Divulgar o Espaço Cidadania e 
serviços prestados 

Divulgação do Espaço 
Cidadania e contactos no site 
de entidades públicas no 
concelho 

1 Divulgação do Espaço 
Cidadania e contactos 
no site da Segurança 
Social, Centro de 
Emprego, Serviços de 
Finanças 

3 Destaques sobre o 
Espaço Cidadania em 
sites de entidades 
parceiras do PTDIS 

PTDIS, Segurança 
Social, Centro de 
Emprego e Serviço 
Finanças 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Urbanismo e 
Habitação 

 
7.  Integrar a melhoria das condições 

de de habitação das pessoas 
migrantes num processo de 
integração social mais vasto  

 

 
7.1 Demonstrar que a melhoria 
das condições de habitação 
favorece a integração social por 
ex. regularizando a situação legal, 
aumentando a participação social 
 

 
Continuar o processo de 
realojamento de Vale de 
Chicharos, em parceria com a 
Santa Casa da Misericórdia do 
Seixal aproveitando a 
oportunidade para levar as 
pessoas a regularizarem a sua 
situação e para se mobilizarem 
para o associativismo na 
defesa dos seus interesses 

 

 
1 

 
Concluir o processo de 
realojamento com 
sucesso na 
regularização dos 
migrantes envolvidos  
 
Informar a população 
durante o 
acompanhamento do 
processo das 
vantagens de ter a sua 
situação regularizada 
(ex. celeridade) 

 
 
 

 
 
 
Informar cada uma 
das famílias acerca das 
dificuldades e 
vantagens inerentes 
ao seu processo 
assinalando as 
vantagens de ter a sua 
situação regularizada 
4 focus group  

 

 
Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal 

 
 
 
Câmara Municipal do 
Seixal 

 

 
7.2 Fazer a monitorização do 
processo de realojamento 

 
Identificar fatores promotores 
de sucesso no realojamento 
contribuindo para a integração 
de famílias migrantes na malha 
urbana do Concelho  
 
Identificar fatores de bloqueio 
ao sucesso no realojamento 
contribuindo para a integração 
de famílias migrantes na malha 
urbana do Concelho 

1  
Realizar focus group 
para identificação de 
fatores promotores e 
de bloqueio no 
realojamento 
envolvendo a 
população realojada 
 

 
Relatório de análise  

 

 
Câmara Municipal do 
Seixal; Santa Casa da 
Misericórdia do Seixal; 
População realojada  

 

 
7.3 Apoiar a organização de 
associações de moradores 
existentes  

 

 
Formação específica sobre 
desenvolvimento comunitário 
 
Constituição de uma 
comunidade de práticas entre 
as associações de moradores 
existentes 
 
Prestação de suporte técnico 
especializado em 
desenvolvimento comunitário 

 

 
2 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

 
Realizar ações de 
formação 
 
Recolher as práticas 
das associações de 
moradores 
 

 

 
2 ações de formação  

 
 

Relatório de análise 
 

Associações de 
moradores de Santa 
Marta de Corroios e da 
Quinta da Princesa; 
CONCIGO  
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Urbanismo e 
Habitação 

  
7.4 Melhorar o conhecimento e 
compreensão dos indicadores de 
integração (Indicadores de 
Saragoça (UE) 

 
Recolher de forma contínua a 
taxa de residência de longo-

termo da população migrante 
contribuindo para conhecer os 
indicadores de Saragoça (UE) 

 
1 

 
Integrar um registo 

anual de dados do SEF 
no relatório do 

“Espaço Cidadania” 

 
Registo de dados 
anual com acesso 
imediato 

 

 
“Espaço Cidadania”; 
“Pacto Territorial…”; 

Associações de 
Moradores 

constituídas em 
comunidades de 

residência 
predominante de 

população migrante 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Mercado de 
Trabalho e 

Empreendorismo 

 
8. Melhorar o acesso ao mercado de 

trabalho 

 

 
8.1 Melhorar o conhecimento e 
compreensão dos indicadores de 
integração (Indicadores de 
Saragoça (UE) 

 

 
Recolher de forma contínua a 
taxa de emprego e taxa de 
desemprego da população 
migrante contribuindo para 
conhecer os indicadores de 
Saragoça (UE) 

 

 
1 

Pedido de dados com 
periodicidade 
semestral ao Centro 
de Emprego 
 
Pedido regular e 
resposta regular, com 
envio semestral 

 
Pedido e envio de 
dados entre 
organismos com 
periodicidade 
semestral 

 

 
Centro de Emprego do 
Seixal; Câmara 
Municipal  

 

  
Avaliar o projeto “Rede de 
Hortas Urbanas do Município 
do Seixal” promovido e 
dinamizado pela Câmara 
Municipal do Seixal 
 

 
2 

Definir um processo 
de avaliação do 
potencial de 
autonomização de 
rendimentos de 
beneficiários/as do 
projeto 

 
Elaboração do Guia de 
avaliação  

 

 
Câmara Municipal  

 

  
Atualização e Edição do 
Manual “Benefícios da 
integração e da Diversidade 
nas Empresas”  
Medida que transita do IPMII 

 

 
2 

 
Utilizar o Manual 
disponível no site do 
IEFP na ação de 
promoção do 
emprego do Centro 
Paroquial da Arrentela 

 
Utilização do Manual 
por 2 respostas sociais 
de base comunitária 
que integrem a pro-
cura de emprego nos 
seus objetivos de ação 

 
Respostas sociais no 
Concelho  

 

 
8.2 Melhorar a empregabilidade 
da população migrante 
(autoemprego ou emprego 
dependente) 

 

 
Envolver agentes da iniciativa 
privada empresarial na 
promoção de ações 
desportivas, que têm como 
objetivo consciencializar os 
agentes da iniciativa privada 
das vantagens da integração 
de migrantes nos seus RH e do 
seu papel no combate à 
discriminação racial, no âmbito 
da responsabilidade social das 
organizações 
 
Dar a conhecer regras jurídicas 
e administrativas de Portugal e 
da UE, incluindo normas de 
direito de trabalho e normas 
fiscais 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar 2 iniciativas  
Participar 2 empresas 

 
N.º de iniciativas 
realizadas 
 
n.º de empresas 
participantes 
 

 
Centro de Emprego, 
Câmara Municipal do 
Seixal 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Formação e 
Capacitação 

 
9. Capacitar o movimento associativo  

 

9.1 Dar continuidade ao ciclo de 
formação que pretende ir ao 
encontro das necessidades e 
preocupações do movimento 
associativo imigrante no 
Município do Seixal 

Avaliar e hierarquizar as 
necessidades e preocupações 
do movimento associativo 
imigrante no Município do 
Seixal 
 
Planear o ciclo de formação 
em conjunto 

1 
 
 
 
1 

Dedicar uma reunião 
do Pacto Territorial a 
fazer o diagnóstico de 
necessidades da 
população migrante 
 
Promover e dinamizar 
reuniões de trabalho 
com as Associações de 
imigrantes e 
Associações de 
moradores das áreas 
de residência com 
predomínio da 
população imigrante 
com o objetivo de 
fazer o diagnóstico de 
necessidades e 
planear estratégias de 
ação 

1 reunião temática 
dedicada a “Avaliação 
de Necessidades e 
Planeamento de 
respostas” 
 
4 reuniões de trabalho    
 
Diagnóstico de 
necessidades 
Hierarquização de 
necessidades  
 
Propostas de 
estratégias de ação 

 

Câmara Municipal do 
Seixal 
 
Pacto Territorial 
 
 
Associações de 
Imigrantes no Seixal 
 

Associações de 
Moradores das áreas 

de residência com 
predomínio de 

população imigrante 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Educação e Língua 
10. Aumentar a disseminação de 

práticas promissoras 

 

10.1 Contribuir para o 
enriquecimento coletivo, 
nacional, trocando experiências e 
resultados 
 

Motivar os agentes 
diretamente envolvidos nas 
práticas identificadas no 
diagnóstico como práticas 
promissoras a integrar a Base 
de Dados de Práticas 
Inspiradoras dinamizada pelo 
ACM, I.P. 

 

1 O agrupamento de 
Escolas “Paulo da 
Gama” integrar a base 
de dados de Práticas 
Inspiradoras 
dinamizada pelo ACM, 
I.P. 
 
Registo da prática 
“Grupo de 
Acolhimento de 
Estudantes” na Ficha 
de Caraterização de 
Práticas Inspiradoras 
 

A base de dados de 
Práticas Inspiradoras 
dinamizada pelo ACM, 
I.P. integrar o “Espaço 
Cidadania”  
 
 
 
Registo efetuado com 
sucesso 

 

Agrupamento de 
Escolas Paulo da Gama 

 

 Fomentar uma comunidade de 
prática assente na troca de 
experiências que visam a 
integração de migrantes, a 
participação de 
encarregados/as de educação 
na comunidade escolar, o 
suporte mútuo entre docentes 
 
Ampla disseminação do 
projeto “Grupo de 
Acolhimento de estudantes” 
desenvolvido e testado no 
Agrupamento de Escolas Paulo 
da Gama 
 
Avaliação do impacto do 
programa sobre os vários 
protagonistas na comunidade 
escolar: alunos/as, 
encarregados/as de educação 
e famílias de estudantes, 
docentes, funcionários/as e 
outros/as profissionais 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

1 Encontro anual para 
troca de experiências  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planeamento de um 
estudo de avaliação 
de impacto  

 

1 Encontro anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir uma equipa 
responsável pelo 
estudo com seleção 
de pessoas a integrar 
a equipa de estudo  
 

 

Câmara Municipal; 
agentes educativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câmara Municipal; 
agentes educativos 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Educação e Língua 
 10.2 Melhorar o conhecimento e 

compreensão dos indicadores de 
integração (Indicadores de 
Saragoça (UE) 
 

Recolher de forma contínua a 
taxa de estudantes imigrantes 
e descendentes de imigrantes, 
com educação secundária 
contribuindo para conhecer os 
indicadores de Saragoça (UE) 

 
Recolher de forma contínua a 
taxa de abandono escolar de 
estudantes migrantes e 
descendentes de migrantes, 
contribuindo para conhecer os 
indicadores de Saragoça (UE) 

 

1 
 
 
 
 
1 

Pedido e envio de 
dados com 
periodicidade 
semestral  
 
 
 
Pedido e envio de 
dados com 
periodicidade 
semestral 
 

Receber os dados 
semestralmente 
 
 
 
 
 
Receber os dados 
semestralmente 
 

 

 
Câmara Municipal; 
agentes educativos 

 
 
 

Câmara Municipal; 
agentes educativos 

 
 

10.3 Melhorar o domínio da 
língua portuguesa  
 

Realização de Cursos de 
Português para Estrangeiros   
em locais de fácil e rápido 
acesso para a população 
migrante 

 

2 Planeamento conjunto 
de cursos de 
Português para 
Estrangeiros 
 
Recolha de inscrições  
 
 
 
1 curso em num 
agrupamento-chave 
na proximidade 
geográfica da 
residência da 
população 

 

Calendarização de 
curso  

 
1 Curso realizado 

 
15 participantes 
inscritos 
 

 
Elaboração de 
Protocolos 
interinstitucionais 
celebrados para o 
usufruto de 
instalações com este 
fim 

 

 
 
 
 
Escolas do Ministério 
da Educação; Centros 
de Formação 
Profissional do IEFP;  
Associações de 
Moradores 
organizadas 
 

10.4 Aumentar a articulação 
entre Planos Municipais na 
promoção de integração da 
população migrante e 
descendentes 

Inserir no Plano Educativo 
Municipal medidas de 
promoção da integração de 
crianças e jovens no sistema 
escolar 

 

1 Inscrever as medidas 
de promoção da 
integração de forma 
explícita 
 

Medidas de promoção 
da integração 
identificadas como tal  

Câmara Municipal 
 



II PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES NO MUNICÍPIO DO SEIXAL 2018-2020         

15 

 

 

 

 

 

  

Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Cultura 
11. Aumentar a participação da 

população migrante como agente 
produtor de cultura  

11.1 Aumentar a participação da 
população migrante nas ações 
culturais e desportivas 

Implementação de pelo menos 
um projeto de Arte Urbana / 
Galeria de Rua para 
valorização de zonas 
habitacionais envolvendo a 
participação ativa da 
população residente Medida 
que transita do IPMII 

2  
Planear um projeto de 
Arte Urbana / Galeria 
de Rua para 
valorização de zonas 
habitacionais 
envolvendo a 
participação ativa da 
população residente, 
identificando recursos 
necessários 

 

 
1 reunião de trabalho 
em cada uma das 
áreas de residência 
com predomínio de 
migrantes com 
definição de um local 
para expressão de 
arte urbana 
 
Identificação dos 
recursos necessários à 
atividade  
 
Marcação da data da 
atividade  
 
2 Galerias de Rua 
realizadas 

Câmara Municipal  

 

Divulgação da abertura de 
inscrições para a prática 
desportiva em zonas de grande 
visibilidade para a comunidade 
migrante, com reforço da 
divulgação  
Medida que transita do IPMII 

 

1 Divulgação da 
abertura de inscrições 
para a prática 
desportiva em 
cartazes afixados em 
superfícies comerciais, 
paragens de 
autocarro, escolas e 
Centros comunitários, 
Centros Sociais e 
Paroquiais 

 

Aumento de 20% no 
número de inscrições 
de NPT, migrantes 
e/ou descendentes 

Câmara Municipal; 
Associações com fins 
desportivos 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Saúde 
12. Aumentar a disseminação de 

práticas promissoras 
 

12.1 Motivar os/as protagonistas, 
líderes no desenvolvimento de 
práticas promissoras ao nível 
local 
 

Motivar os agentes 
diretamente envolvidos nas 
práticas identificadas no 
diagnóstico como práticas 
promissoras a integrar a Base 
de Dados de Práticas 
Inspiradoras dinamizada pelo 
ACM, I.P. 
 
 
 
 
 
 
Fomentar uma comunidade de 
prática assente na troca de 
experiências que visam a 
integração de migrantes, a 
participação de utentes na 
promoção da saúde e 
prevenção de doença, o 
suporte mútuo entre agentes 
na área da saúde (ACES e 
Associação de Farmácias) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

O Projeto “Gira Lua”  e 
o projeto de saúde 
oral integrarem a base 
de dados de Práticas 
Inspiradoras 
dinamizada pelo ACM, 
I.P. 
 
Registo da prática de 
atendimento de 
proximidade na Ficha 
de Caraterização de 
Práticas Inspiradoras 

 

A base de dados de 
Práticas Inspiradoras 
dinamizada pelo ACM, 
I.P. integrar as práticas 
do ACES e do projeto 
de prevenção da 
saúde oral  
 
Registo efetuado com 
sucesso 
 

ACES Almada-Seixal 
 
 
 
 
 
 
 
APPSHO -  Associação 
Portuguesa Promotora 
de saúde e Higiene 
Oral 

 

13. Melhorar o acolhimento e 
integração nos serviços de saúde 

13.1 Qualificar o atendimento de 
população imigrante nos serviços 
de saúde 

 

Avaliação da eficácia do 
“Manual de Procedimentos 
sobre acesso à saúde dos 
imigrantes para funcionários 
da ACSS”, editado em 
02.12.2013 (1ª Ed Manual 
ACSS e DGS) e utilizado em 23 
unidades de saúde 

 

2 Planeamento de um 
estudo de avaliação 

 

Identificação dos 
parâmetros de 
realização do estudo 
 
Seleção da equipa 
responsável pelo 
estudo  

 

Câmara Municipal; 
ACES 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

Saúde 
  Formação a técnicos/as de 

saúde sobre especificidades 
culturais de saúde de NPT  
Medida que transita do IPMII 
 
 
 
 
Formação inicial de 
profissionais de atendimento 
sobre direitos e deveres no 
acesso à saúde 
 
 
 
Formação aprofundada a 
profissionais de atendimento 
que já obtiveram formação 
inicial em 2015 ou em 2016 
sobre direitos e deveres no 
acesso à saúde 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

Planeamento da 
Formação  
 
 
2 ações abrangendo 
20 pessoas em cada 
ação 
 
2 ações abrangendo 
20 pessoas em cada 
ação 

 
 
 
 
 

1 ação abrangendo 10 
pessoas  

 

Plano de Formação; 
Cronograma e recolha 
de inscrições  
 
Número de ações  
Número de pessoas 
abrangidas por ação 
 
Plano de Formação; 
Cronograma e recolha 
de inscrições 
 
Número de ações  
Número de pessoas 
abrangidas por ação 
 
Plano de Formação; 
Cronograma e recolha 
de inscrições 
 
Número de ações  
Número de pessoas 
abrangidas por ação 
 

ACES; Câmara 
Municipal 
 
 
ACES; entidade 
certificada para 
formação (a convite) 
 
ACES; Câmara 
Municipal 
 
 
ACES; entidade 
certificada para 
formação (a convite) 
 
ACES; Câmara 
Municipal 
 
 
ACES; entidade 
certificada para 
formação (a convite) 

 
 13.2 Melhorar a informação 

prestada à população migrante  
 

Criação de um folheto 
informativo com divulgação, 
em várias línguas dos serviços 
prestados no centro de saúde, 
das condições e local de 
inscrição para ter acesso aos 
cuidados de saúde 
 
Distribuição do folheto 
incluindo a distribuição nos 
centros de saúde para apoiar a 
prestação de informações de 
acesso aos cuidados de saúde 
 
Reeditar o folheto informativo 
sobre o acesso à saúde em 
várias línguas 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Redação e Edição 
gráfica do folheto 

 
 
 
 
 
 
 
Distribuição de 1 000 
folhetos 
 
 
 
Folheto reeditado 
Distribuição de 500 
folhetos  

 

1 folheto  
 

 
 
 
 
 
 
 
Folhetos recebidos 
pelos agentes na área 
da saúde 
 
 
500 folhetos 
reeditados disponíveis 
para distribuição 

Câmara Municipal; 
ACES 
 
 
 
 
 
 
 
Câmara Municipal; 
agentes na área da 
saúde 
 
Câmara Municipal; 
agentes na área da 
saúde; Centros sociais 
e paroquiais e outras 
respostas sociais  
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

 

 
 

Saúde 

 13.3 Conhecer a situação social 
de migrantes 
residentes/presentes no 
Concelho ao abrigo de acordos 
de cooperação para a saúde (PT-
PALOP) 

Fazer um estudo de 
diagnóstico da situação social 
de imigrantes que vieram para 
o território nacional ao abrigo 
de acordos de cooperação 
para a saúde (PT-PALOP) 
 

2  
Definir a equipa 
responsável pelo 

estudo 
 

Realizar cronograma 

Envolver a DGS e, pelo 
menos 3 Embaixadas 
de países signatários 
de acordos de 
cooperação na equipa 
de estudo  

Câmara Municipal; 
DGS; Embaixadas de 
países de maior 
proveniência de 
migrantes para o 
Seixal; ACES; Centro 
Social e Paroquial da 
Arrentela; SCMS 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Solidariedade e 
Resposta Social 

14. Conhecer melhor a situação social 
de migrantes e seus descendentes 

 

14.1 Melhorar o conhecimento e 
compreensão dos indicadores de 
integração (Indicadores de 
Saragoça (UE) 

Recolher de forma contínua a 
proporção de população 
imigrante em risco de exclusão 
social, contribuindo para 
conhecer os indicadores de 
Saragoça (UE) 

1 Pedido de dados com 
periodicidade 
semestral a 
organismos de 
resposta social 

 

Receber os dados 
semestralmente 
 

Segurança Social, 
Serviço Local de 
Atendimento de 
Amora/Seixal 



II PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES NO MUNICÍPIO DO SEIXAL 2018-2020         

20 

 

 

 

 

 

  

Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Cidadania e 
Participação Cívica 

15. Qualificar a participação cívica 
promotora da integração de 
migrante 

 
 

Estimular o papel ativo do 
“Pacto Territorial para o 
Diálogo Intercultural do Seixal” 
 

1 Realizar uma sessão 
plenária 
extraordinária para 
refletir acerca do 
papel do Pacto 
Territorial… 

 

Realização da sessão 
plenária com 
participação de pelo 
menos 50% das 
entidades do Pacto 
Territorial 
 

Pacto Territorial..; 
Associações de 
Imigrantes; Câmara 
Municipal  

 

 15.1 Aumentar o investimento na 
capacitação das associações de 
imigrantes 
 

Planear um processo de 
formação destinado às 
associações representativas de 
imigrantes, tendo em vista a 
sua gradual autonomização, 
dotando-as das ferramentas 
necessárias para uma melhor 
capacidade de apresentação e 
execução de projetos nos 
diferentes domínios, 
nomeadamente pedagógico, 
financeiro, gestão de fundos 
comunitários, bem como na 
área da inovação e 
empreendedorismo social. 
 

1 Dirigentes, técnicos/as 
e voluntários/as de, 
pelo menos metade 
das organizações que 
integram o Pacto 
Territorial… e de todas 
as associações de 
imigrantes 

 

2 Ações de Formação 
realizadas 
 
15 participantes 

Pacto Territorial…; 
Associações de 
Imigrantes; Câmara 
Municipal  
 

 15.2 Promover o envolvimento 
comunitário dos jovens 
migrantes e seus descendentes 

 

Divulgar junto da população 
jovem as associações de 
migrantes existentes no 
concelho e participar 
ativamente no movimento 
associativo 
 

1 1 ação realizada  Boletim Municipal; site 
da Câmara Municipal 
do Seixal 

 15.3 Promover a participação das 
mulheres migrantes no 
movimento associativo 

 

Fornecer informação às 
mulheres migrantes sobre os 
seus direitos e deveres 
específicos enquanto mulheres 
numa abordagem entre-pares 

2 Realizar 4 rodas de 
conversa por ano com 
mulheres imigrantes 
sobre direitos e 
deveres 

 Associação de 
moradores da Quinta 
da Princesa; 
Associação de 
moradores de Sta. 
Marta de Corroios; 
CONCIGO 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Media e 
Sensibilização da 
Opinião Pública 

16. Melhoria da imagem coletiva das 
pessoas migrantes combatendo 

estereótipos 

16.1 Melhorar a estratégia de 
comunicação do Município 
contribuindo para a integração 
de migrantes no concelho do 
Seixal 

Fazer uma análise retrospetiva 
da imagem de “migrante” 
disseminada pelos meios do 
Município (site da CMS, jornal 
da CMS “Boletim Municipal”, 
cartazes, flyers, entre outros 
instrumentos de comunicação 
pública) 
 
Realizar um estudo de análise 
prospetiva com proposta de 
imagens promotoras de 
integração de migrantes no 
Concelho 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Concluir o estudo e 
conhecer os 
resultados da análise 
até ao fim de 2019 
 
 
 
 
 
Concluir o estudo e 
conhecer os 
resultados da análise 
até ao fim de 2019 

 

Estudo concluído e 
disseminação de 
resultados  
 
 
 
 
 
 
Estudo concluído e 
disseminação de 
resultados 
 

Câmara Municipal; 
Universidade com 
formação em Ciências 
da Comunicação (a 
convite) 
 
 
Câmara Municipal; 
Universidade com 
formação em Ciências 
da Comunicação (a 
convite) 

 

Envolver os media de âmbito 
local na promoção de 
iniciativas com vista à 
sensibilização da opinião 
pública para a importância da 
diversidade cultural e da 
interculturalidade 
 

1 
 

Realizar 1 focus group 
com os media de 
âmbito local 

 

1 focus group com a 
participação de pelo 
menos 50% dos media 
de âmbito local 
 

Câmara Municipal; 
media de âmbito local 
 

Aumentar a cobertura 
noticiosa de eventos ligados à 
imigração, diversidade cultural 
e integração de migrantes 
 

1 Aumentar em 50% a 
cobertura noticiosa 
 
Aumentar em 50% a 
quantidade de notícias 
dedicadas a estes 
temas no Boletim 
Municipal 
 

 
 
 
Aumento em 50% da 
cobertura noticiosa no 
“Boletim Municipal” 

 

 
 
 
Câmara Municipal 

 

Conhecer e compreender a 
diversidade cultural do 
Concelho 
 

2 Realizar 1 
documentário sobre 
os fluxos migratórios e 
a diversidade cultural 
no Seixal 
 

1 Documentário 
 

 
Câmara Municipal  

 

Realizar uma campanha de 
prevenção da violência 

(mulheres, crianças, 
homens,…) 

2 Planear a campanha 
em grupo de trabalho 
participado 
 

Definição do grupo de 
trabalho com convite 
a entidades 
participantes e 
identificação de 
coordenação  
 
4 reuniões do GT 

 
Associações de 

Imigrantes; PSP; CPCJ; 
Câmara Municipal; 

CONCIGO 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Racismo e 
Discriminação 

17. Combater fatores e processos de 
discriminação sentida ou 
percecionada pela população 
migrante  

 

17.1 Compreender fatores e 
processos de discriminação 
percecionados pela população 
migrante 
 

Avaliar o impacto de ações 
desportivas realizadas pela 
área de desporto, em parceria 
com juntas de freguesia, 
escolas, instituições sociais, 
que têm como objetivo 
consciencializar a população 
em relação às vantagens da 
integração de migrantes e 
contra a discriminação racial 
 

2 Elaborar um 
instrumento de 
avaliação e testar a 
sua fiabilidade  

 

Instrumento de 
avaliação  
 

Câmara Municipal; 
Igrejas; Pacto 
Territorial... 

 

17.2 Preparação da chegada de 
familiares a Portugal e ao Seixal, 
em situações de reagrupamento 
familiar ou situações de 
acolhimento de conterrâneos 

 

Realizar um guia de 
acolhimento / guião 
informativo em várias línguas 

2 Elaborar um Guia de 
Acolhimento em 
várias línguas e 
disseminar 

Guia de Acolhimento 
em várias línguas 
produzido 

Associações de 
Imigrantes; “Espaço 
Cidadania” 
 

17.3 Aumentar o envolvimento e 
participação da população 
migrante e descendentes na 
comemoração do Dia Municipal 
da Comunidade Migrante (26 de 
abril) 

 

Desenvolver atividades no Dia 
Municipal da Comunidade 
Migrante (26 de abril) 
envolvendo a população 
migrante no planeamento, 
implementação e avaliação das 
atividades  
 

1 Envolver a população 
infanto-juvenil através 
do Projeto Povos, 
Culturas e Pontes, no 
mínimo 5 escolas; e 
envolver a população 
adulta através da rede 
de equipamentos 
sociais, no mínimo 
20%  

Número de pessoas 
envolvidas 

 
Número de escolas 
envolvidas 

 

Escolas; IPSS; Câmara 
Municipal do Seixal 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Relações 
Internacionais 

18. Melhorar a articulação com as 
Embaixadas e Consulados do país 
de origem da população migrante  

 

18.1 Aumentar os contactos com 
Embaixadas e Consulados dos 
países de origem da população 
migrante predominante no 
Concelho  

Identificar um ponto focal que 
facilite o contacto entre a 
Embaixada ou o Consulado e a 
CM Seixal e/ou “Espaço 
Cidadania” 

1 Identificar um ponto 
focal para a 
representação das 5 
nacionalidades mais 
representadas entre a 
população residente  

 

Identificação de 5 
pontos focais (1 por 
Embaixada ou 
Consulado) 

Câmara Municipal do 
Seixal; Embaixadas 
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Áreas Objetivos Estratégicos/Gerais Objetivos específicos/ 
Operacionais 

Medidas Níveis Metas Indicadores Responsáveis 

Religião 19. Melhorar o diálogo inter-religioso  
 

19.1 Aumentar as oportunidades 
de diálogo entre líderes religiosos  

 

Fazer um encontro inter-
religioso no Município 
 
 
Aumentar a importância 
atribuída ao diálogo inter-
religioso dando-lhe visibilidade   
 
 
Avaliar o impacto do encontro 
inter-religioso 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 

1 encontro inter-
religioso por ano 
realizado ao ar livre 

 

Realização do 
Encontro 
 
4 instituições 

 

Instituições religiosas; 
Câmara Municipal (na 
organização) 

 
Instituições religiosas ; 
Câmara Municipal (na 
organização) 

 
Instituições religiosas ; 
Câmara Municipal (na 
organização) 

 

19.2 Aumentar o conhecimento 
acerca das religiões 

 

Apresentação da religião e dos 
rituais e práticos religiosos de 
acordo com a cultura do país 
ou região de origem 
 

2 1 Conferência aberta 
envolvendo a 
participação de 
Escolas 

Realização da 
Conferência 
 
 

Instituições religiosas ; 
Câmara Municipal (na 
organização); Escolas 

   Criar um roteiro para locais de 
culto de diferentes religiões 

1 Visita a lugares de 
culto religioso 

1 visita realizada Instituições religiosas, 
CM Seixal, 
Universidade 


