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Parceiros locais- 26

Plano Municipal de Integração de Imigrantes



Imigrantes no Concelho da Lousã  
(dados do SEF 2015)

Países Nº de imigrantes 

NPT 

África 45

Europa 

(países Leste) não da EU

27

Asia 30

América 43

Oceânia 1

Total 146

Nº de imigrantes estrangeiros: 399



Áreas

• Serviços de Acolhimento e Integração
• Mercado de Trabalho e Empreendedorismo
• Educação e Língua 
• Urbanismo e Habitação 
• Solidariedade e Resposta Social
• Cidadania e Participação Cívica
• Media e Sensibilização da Opinião Pública
• Cultura
• Capacitação e Formação
• Saúde
• Racismo e Discriminação
• Relações Internacionais
• Religião



Assim, das 13 componentes previstas em candidatura, estavam

inscritas em Plano 35 medidas, 21 de nível 2 e as restantes 14 de

nível 1,

apesar do constrangimento timing, foram realizadas 10

componentes, correspondente a 25 medidas.

Em termos da execução das medidas, podemos aferir que foi

possível concretizar 80% das medidas e, em termos financeiros,

executado 65%.

Execução das Medidas 



1-Serviços de acolhimento e 

Integração  (nível 1 e 2)

 Aumento do nº de atendimentos em 

relação ao ano anterior (151%)

 Divulgação das atividades  no âmbito do 

PMII  em jornais, diretamente aos 

imigrantes via CTT e fatura de água,  Site 

CML e quiosque  digital

2016 2017

Total 47 118

NPT 18 75

(Dados anuais retirados da plataforma 

CLAIM)



Acolhimento e integração 

 Desdobrável 

Informativo sobre as 

medidas do PMII



Site da CML 



Instalação de quiosque digital (com 

tradução multilingue)



Kit de Acolhimento

 Manual  Acolhimento 

traduzido em Inglês, 

Mandarim e Russo 

 Nº total de 

estrangeiros 

residentes na Lousã-

399

 NPT-146

https://issuu.com/cm-lousa/docs/manualacolhimentoimigranteportugues

https://issuu.com/cm-lousa/docs/manualacolhimentoimigranteportugues


2-Mercado de Trabalho e 

empreendedorismo (nível 2)
 Coaching / Formação individual realizada pelo parceiro 

ADSCCL- (experiência de projeto microninho) na área 

das competência pessoais e sociais  para uma procura 

ativa de trabalho e  apoio técnico  na transformação  de 

ideia em projeto e de projeto em negócio-

empreendedorismo

 20h formação individual

 Inscritos: 10 NPT

 Frequentaram: 8 NPT 

 Nacionalidades: Ucrânia, Brasil, Angola, Romena, Namíbia 



3-Educação e Língua 

Português para Todos

 Programa PPT Promovido 

pelo Centro de Emprego e 

Formação Profissional do 

PIN

 Destinatários: estrangeiros

 Total: 44 estrangeiros  da 

Lousã e Miranda do Corvo

 NPT:  25



4-Urbanismo e habitação (nível1) 

 No âmbito do MAPSES apoio económico 

para renda de casa- 8 famílias NPT

 Tarifa social da água(2) e familiar(2) e 

anulação de dívidas de consumos de água 

(2).  



5-Solidariedade e reposta social

(nível 1)  
 Integração de 29 descendentes de imigrantes NPT no 

1º ciclo beneficiando da ação social escolar (apoio aos 

livros e material escolar, refeições, AAAF  e transportes 

escolares)

 8 famílias beneficiaram  mensalmente de apoio alimentar 

(16 encaminhamentos) 

 3 famílias beneficiaram de  respostas sociaias(creche, 

centro de dia)



6-Cidadania e participação Cívica(nível 2)

 Formação 

“Associativismo 

Imigrante”- 50h

 Total: 15 NPT



Visita ao ACM e Associação 

Solidariedade a Lisboa

Criação de espaço físico (sede da 

associação e do PMII)

Reunião de Assembleia Geral de Constituição da Associação de 

Estrangeiros na Lousã- 25/11/2017



Brochura 

sobre  

direitos e 

exercício de 

cidadania  -

voto

• Tradução em inglês

• Distribuição pelas 

juntas de Freguesia  e 

no encontro de 

imigrantes  (100 flyers)

• Nº recenseados:

NPT – 4 

EU- 35



7-Media e Sensibilização da opinião 

Pública  

 Coluna do Imigrante no Jornal Trevim

 Criação de página no Facebook da 

Associação de Estrangeiros na Lousã



Notas de imprensa 



8- Cultura (nível 2)

Semana (multi)Cultural

Ação de sensibilização : Teatro de marionetas 

“Apara, o rapaz que vai e vem”

Destinatários: crianças do 2º ciclo

Crianças: 285

Pessoas Presentes estimadas: 70

NPT: 8



Dia de África

Sessão com a escritora Carmen Zita sobre o livro: “O 

Bicho de Sete Cabeças”

Destinatários: crianças do 1º CEB

Crianças: 141



Dia Mundial da Criança

Espetáculo de ilusionismo com 

fantoche ventrículo: “Lala e Lulu 

– Somos todos amigos!”

Destinatários: Crianças dos 

Jardins de Infância

Crianças: 402

Crianças descendentes NPT: 4
Ação sensibilização “ O mundo 

tem muitas nacionalidades”

Jogo de sensibilização para a 

integração e multiculturalidade



Eventos de Verão
 Atividades de convívio 

intercultural integradas 

nas Noites de verão e em 

vários locais da Lousã 

 Destinatários: 

Comunidade em geral

 Eventos de música e 

dança interculturais 1600 

espetadores (estimado) 



Eventos de Verão

Música de Cabo verde 

Música do 

Brasil 



Danças do Mundo

Guiné Bissau Russa

Orientais Angola 



Encontro Imigrantes/Mostra 

Gastronómica

Nº de participantes –100 

pessoas dos quais 70 NPT

Países representados: Brasil, 

Colômbia, Austrália Brasil, 

Angola, Perú, Portugal, 

Ucrânia, Cabo verde, Roménia, 

Reino Unido 



Exposição “Juntos pelas Artes”



Dia Municipal da Igualdade e 

Diversidade

Sensibilização no JI 

Sta. Rita

Marcha pela Igualdade 

e Diversidade

Nº Crianças envolvidas: 60 Nº participantes : 60

NPT-9



Promoção da obra Maria

Castanha descobre o

outono – autora Benedita Vaz Pinto

Ação sensibilização sobre a temática da multiculturalidade (3º e 4º 

anos) e participação na Feira do Mel e da Castanha

Crianças: 227

Adultos Comunidade escolar: 31

Feira do Mel e da Castanha: 30 pais /EE



Leituras e Culturas

 A atividade envolveu os 

professores e  crianças do 1.º 

ciclo, dando destaque às 

crianças estrangeiras, que 

puderam conversar sobre o 

tema da integração e da 

multiculturalidade, na 

apresentação dos baús de 

livros. 

 Os livros foram apresentados 

como livros para pensar (e não 

só para ler)

Nº de crianças - 207

NPT- 8 



9-Capacitação e Formação (NIVEL 2)

 formar 20 profissionais - contratado 

serviço a entidade formadora mas sem 

adesão das entidades e técnicos (não 

realizado)



10-Saúde (nível 2)

 Brochura com informações sobre a saúde 

– traduzido em 3 línguas (Inglês, 

Mandarim e Russo)



O Mundo tem muitas cores

Jogos: igualdade, amizade, 

respeito  pela  diferença , 

direitos das crianças , 

multiculturalidade 

2 eventos- Roteiro Cidadania/e 

Dia Mundial da Criança 

formandos da ARCIL - 60 

crianças do J.I. - 264 

7 estações (temas ) rotativas 

Nº NPT-7

11-Racismo e Discriminação 

Social(nível 1) 
Ações de sensibilização



Família do Lado

2016: 2 encontros 

Nº de NPT-6

Nº de autóctones-6 

2017:

1 encontro 

Nº de participantes NPT- 26

Nº de participantes autóctones- 28 



12-Relações internacionais (nível 2)  

 Nº de empresas locais com negócios em 

países terceiros -29

 Não se realizou o protocolo com país 

terceiro e geminação

 Encontro ecuménico – não se realizou

13- Religião 



Avaliação
 Forças: 
 Maior envolvimento e 

participação  dos imigrantes

 Aumento de atendimentos 

CLAIM

 Destaque das atividades na 

imprensa

 Mais informação acessível aos 

NPT (quiosque, site, brochuras, 

Kit)

 Maior partilha de informação

 Fraquezas:
 Fraca adesão dos parceiros 

(Formação para colaboradores 

técnicos não concretizada )

 Dificuldade de aplicação  do doc. 

de avaliação nas atividades de rua 

para saber o  grau de satisfação

 Atraso na aprovação da 

candidatura (inicialmente 

previsto para 15 meses  só foi 

possível realizar 10 meses) e 

consequentemente não ser 

possível realizar todas as medidas 


