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RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS 

 

Introdução  

I. O projeto REC 

"REC – Desenvolvimento de aptidões profissionais para o reconhecimento e validação de 

competências informais, formais e não formais, das aprendizagens de imigrantes e refugiados  & 

inclusão no mercado de trabalho”, é um projeto europeu com o objetivo de promover a inclusão de 

imigrantes e refugiados no mercado de trabalho, focando-se no reconhecimento e na validação das 

competências adquiridas em contextos informais e não formais. 

Para este fim, o programa REC tem como objetivo criar competências profissionais comuns e 

padronizadas dos profissionais do EFP(Educação e Formação Profissional) e partes interessadas, em 

conformidade com as normas da UE. Alem disso, o REC pretende melhorar e partilhar ferramentas e 

práticas que possam tornar visível e validada a experiência, talento e competências informais e não 

formais dos imigrantes e refugiados. 

O projeto é co-financiado pela comissão europeia no âmbito do programa Erasmus+ 2018, Acção 

Chave 2, cooperação para inovação e a troca de Boas Práticas . 

II. As recomendações políticas do REC 

Este documento contem uma lista de 10 recomendações políticas, desenvolvidas pela instituição 

Programma Integra e validado por todos os parceiros a nível transnacional,  através de Focus 

Groups envolvendo partes interessadas de Itália, Espanha, Alemanha, Grécia, Bélgica e França, 

tendo participado três grupos-alvo diferentes: 

 

❖ Decisores 

❖ Profissionais do sector( formadores , peritos em orientação, mediadores interculturais, 

conselheiros, etc.) 

❖ Público em geral 

 

As recomendações políticas pretendem permitir às autoridades competentes  nacionais ou 

regionais alinhar os seus sistemas com um modelo validado pela UE (o modelo REC) centrado num 

alvo específico e baseado nas normas da UE(ESCO - EQAVET). A escolha de incluir também um 

público geral como alvo das recomendações políticas pretende alargar o conhecimento dos 

cidadãos sobre o importante papel desempenhado pelo sistema da UE de reconhecimento de 

competências e aptidões (especialmente transversal/não-formal) para uma melhor integração no 
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mercado de trabalho, em particular para categorias desfavorecidas (tais como desempregados de 

longa duração ou migrantes/refugiados). 

A coordenação desta tarefa está a cargo do Programma Integra com a contribuição de todos os 

parceiros do REC. 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS 

1. Criar oportunidades para refugiados e migrantes seguirem uma formação profissional adequada 

a um sector, a fim de lhes permitir requalificar e adaptar as suas competências e experiências de 

acordo com as exigências do mercado de trabalho do país de acolhimento. Os Estados-Membros 

e os prestadores de formação devem promover essa abordagem: 

● fornecer ou priorizar competências que sejam efectivamente "comercializáveis"/úteis no 

mercado de trabalho local 

● estabelecer protocolos/acordos para ajudar os beneficiários a terminar o ensino obrigatório; 

● iniciar cursos de formação na fase de recepção/entrada no país; quando a pessoa começa a 

procurar emprego, já é tarde; 

● proporcionar cursos de formação que não sejam “guetizados”, por exemplo, se forem gratuitos, 

destinados a todos os grupos economicamente desfavorecidos e não apenas aos refugiados; ou 

se incluírem um curso com a língua do país de acolhimento, que seja destinado a todos os 

estrangeiros, não apenas aos refugiados. 

 

2. Reduzir a complexidade do processo de reconhecimento e promover a coordenação entre os 

diferentes actores envolvidos no processo. Neste contexto, os prestadores de formação 

deveriam ter ambientes equipados para terem uma avaliação não só verbal, mas também 

baseada em evidências. Poderia ser útil prever uma colaboração normalizada, planear um 

processo de colaboração entre os prestadores de formação e os profissionais/câmaras da 

indústria, comércio, artesanato, etc. (mundo do trabalho) que já disponham desse tipo de 

"ambientes equipados". As políticas públicas são necessárias para apoiar e financiar estes 

processos. 

 

 Por exemplo, através da criação de um balcão único, para simplificar os procedimentos de 

acesso à VAE(Validação das Experiencias Asquiridas), padronizar processos e práticas, 

transmissão de informação. Poderiam também incluir: 

● material informativo, para tornar o balcão único não só fácil de abordar, mas também, de 

interceptar (ter o direito de acesso não é suficiente, também tenho de saber que tenho esse 

direito); 

● serviço de tutoria, ou seja, um tutor que segue todo o percurso do beneficiário. 
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3. Aumentar o conhecimento do sistema de reconhecimento e dos seus resultados entre os 

imigrantes, empregadores e o sector social público e privado relevante; é necessário reduzir as 

barreiras de informação que podem dificultar a compatibilidade das competências profissionais dos 

nacionais de países terceiros, nos mercados de trabalho dos seus países de acolhimento.  

 

 Quanto mais os instrumentos de transparência e validação das competências são conhecidos e 

"compreendidos" (consciência), mais úteis são, porque quando são compreendidos, ou seja, os 

beneficiários estão conscientes deles e da sua importância, os próprios beneficiários estão mais 

motivados e determinados a ter estes documentos e a seguir os caminhos necessários. 

 Os profissionais poderiam resumir as competências identificadas para as ligar rapidamente às 

competências básicas mínimas necessárias e essenciais e depois passar ao reconhecimento 

adequado da aprendizagem anterior; os empregadores poderiam assim identificar estas 

competências básicas e completar o leque de competências a adquirir no local de trabalho. 

 A nível europeu e nacional, foram desenvolvidos muitos documentos, procedimentos, etc. 

(também no âmbito dos projectos financiados pela CE ou pela própria CE), mas poucas pessoas 

os conhecem, não são divulgados e dados a conhecer, àqueles que os deveriam utilizar (por 

exemplo, operadores públicos que lidam com a inclusão de migrantes), pelo que continuam a 

ser um fim em si mesmos, não são utilizados. Encontrar uma forma de sensibilizar as instituições 

e os operadores para os instrumentos que estão a ser desenvolvidos, inclusive pela CE e vice-

versa (de cima para baixo e de baixo para cima). 

 

4. O reconhecimento precoce de "qualificações estrangeiras" deve ser encorajado, incorporando 

mesmo a avaliação de credenciais e competências estrangeiras nas vias e programas de introdução. 

Um reconhecimento mais rápido e preciso, quanto possível, das competências das pessoas, é 

crucial para lhes permitir reintegrar a sua identidade. 

5. Incentivar a recolha e análise de dados. A disponibilidade limitada de informação estatística 

sobre o reconhecimento de resultados é uma questão que tem sido enfatizada nos países europeus. 

A fim de se obter uma imagem clara do papel que o reconhecimento pode desempenhar para a 

correspondência de qualificações profissionais na UE, é necessário melhorar na área da recolha de 

dados e análise, dos resultados que tem sobre os imigrantes, em termos de inserção no mercado de 

trabalho e de terem as suas qualificações e competências adquiridas em países terceiros e 

reconhecidas nos países de destino.  

Esta recolha de dados e informações poderia permitir saber se o sistema funciona correctamente, 

quantas pessoas estão a utilizar o sistema de validação, em que sector, e se eventualmente 

conseguiram entrar no sistema laboral. 
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 Por exemplo, o objectivo poderia ser criar uma base de dados europeia comum, com 

documentos e informações homogéneas e partilháveis, que acompanhará a pessoa para onde 

quer que decida ir. 

 

6. Mitigar as barreiras para atrair refugiados e migrantes, especialmente jovens e mulheres, para 

o ensino superior, avaliando o seu potencial e talento e oferecendo caminhos facilitados e de 

apoio, no período inicial. A prioridade da educação das crianças e dos jovens não pode ser 

contestada.  

 Por exemplo, para este fim é importante identificar, valorizar, avaliar, apoiar:  

 o processo de aprendizagem que melhor lhes convém; 

● a capacidade de auto-formação; 

● a capacidade de comunicar; 

● a capacidade de se mobilizar pessoalmente e aos meios utilizados; 

● as ferramentas digitais utilizadas, para se adaptar ao novo ambiente. 

 

7. Desenvolver um mecanismo que facilite o acesso a formação e educação adequadas para 

refugiados e imigrantes. O pré-requisito é o conhecimento da língua, e então os Estados Membros/ 

governos nacionais devem assegurar que os cursos de línguas estejam suficientemente disponíveis, 

adequados e acessíveis para permitir que os refugiados e migrantes atinjam o nível necessário para 

acederem a formação ou educação adicional. 

 Por exemplo, deve ser previsto: 

● sistematização institucional do ensino de línguas desde o nível de pré-literacia ou A1 até ao 

nível B2; 

● formação dos professores do sistema público sobre como ensinar a língua materna a  

estrangeiros; 

● "dotes" para cursos de formação, tais como os destinados a pessoas desempregadas. 

 

8. Os sistemas nacionais e os governos devem ter em consideração as necessidades específicas 

dos imigrantes na validação das competências adquiridas através da aprendizagem não formal e 

informal. Este tipo de abordagem poderá ter um impacto positivo adicional nas perspectivas de 

integração dos migrantes no mercado de trabalho, através da detecção e reconhecimento do valor 

de competências e qualidades adicionais tanto dos migrantes já residentes como dos recém-

chegados. Facilitaria ainda mais a mobilidade profissional e a correspondência entre as 

competências dos migrantes e as necessidades do mercado de trabalho, com vista a colmatar as 

lacunas de competências. É importante obter um inventário fiável, realista e realizável dos passos a 

tomar e/ou dos postos de trabalho nos quais a pessoa se pode projectar rapidamente. 

9. Oferecer aos refugiados e imigrantes sessões de competências transversais, especialmente 

competências interculturais e de comunicação, para facilitar o acesso à formação educacional e ao 
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mercado de trabalho local. Isto poderia ser um factor significativo para uma melhor adaptação à 

sociedade. O conhecimento dos códigos e costumes do país de acolhimento é obviamente essencial 

para qualquer integração bem sucedida. Recomenda-se uma abordagem em espelho para o país de 

acolhimento (profissionais que lidam com imigrantes). 

10. Formar profissionais para lidar com imigrantes/refugiados/recém-chegados. Em particular, a 

chegada de recém-chegados e as suas necessidades e desafios particulares, têm significado 

dificuldades adicionais para os nossos profissionais. A Europa deve procurar equipar os profissionais 

de forma a que possam compreender as dificuldades e barreiras implícitas, num processo padrão de 

validação aos recém-chegados e estarem preparados para se adaptarem à situação de cada 

indivíduo. O objectivo final é ter profissionais que possuam ferramentas e recursos para lidar com 

qualquer tipo de candidato, qualquer que seja a sua origem e situação. 

 


