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Resumo		



O presente relatório tem como finalidade apresentar o trabalho e aJvidades desenvol-

vidas ao longo do Estágio Curricular, ocorrido entre os meses de março e junho de 

2021, no OLA - Observatório Liga Almada, no âmbito da Unidade Curricular de Estágio/

Seminário da Licenciatura em Relações Internacionais do InsJtuto Superior de Ciências 

Sociais e PolíJcas da Universidade de Lisboa (ISCSP/ULisboa).  

Neste senJdo, este relatório inclui a descrição da enJdade de acolhimento, os objeJ-

vos do estágio e as diversas funções e aJvidades desenvolvidas ao longo do mesmo, 

bem como uma exposição dos conhecimentos e competências adquiridas, nomeada-

mente no âmbito da migração internacional, nacional e na cidade de Almada, onde o 

OLA se encontra inserido.  

O Observatório Liga Almada (OLA) é um projeto promovido pela Associação Almada 

Mundo – Associação Internacional de Educação, Formação e Inovação e financiado 

pela Câmara Municipal de Almada, com o objeJvo explícito de tornar a cidade de Al-

mada mais inclusiva, justa, digna e sustentável em torno da população migrante.  

Palavras-Chave: Observatório Liga Almada; Migração; Agenda 2030 para o Desenvol-

vimento Sustentável; ObjeJvos de Desenvolvimento Sustentável.  
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Abstract		

This report aims to present the work and acJviJes developed throughout the Curricu-

lar Internship, which took place between March and June 2021, at the OLA - Liga Al-

mada Observatory, within the scope of the Curricular Unit of Internship/Seminar.   

The Liga Almada Observatory (OLA) is a project promoted by the AssociaJon Almada 

Mundo – InternaJonal AssociaJon of EducaJon, Training and InnovaJon and funded by 

the Municipality of Almada, with the explicit objecJve of making the city of Almada 

more inclusive, fair, dignified and sustainable around the migrant populaJon.   

In this sense, this report includes the descripJon of the host enJty, the objecJves of 

the internship and the various funcJons and acJviJes developed throughout it, as well 

as an exhibiJon of the knowledge and skills acquired, in parJcular in the context of in-

ternaJonal, naJonal and city migraJon in Almada, where the OLA is inserted.  

Keywords: Observatory Liga Almada; MigraJon; The 2030 Agenda for Sustainable De-

velopment; Sustainable Development Goals. 
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Introdução	

No âmbito da Unidade Curricular Estágio/Seminário do terceiro ano da Licenciatura em 

Relações Internacionais do ISCSP/ULisboa, o presente relatório de estágio tem como 

principal objeJvo apresentar e descrever as aJvidades desenvolvidas durante o do es-

tágio curricular, compreendido entre março e junho, realizado no Observatório Liga 

Almada, consolidando simultaneamente os conhecimentos adquiridos ao longo do 

mesmo e da Licenciatura. 

Este relatório está organizado em cinco partes disJntas: a primeira parte, A EnJdade 

de Acolhimento; a segunda parte, O Estágio; a terceira parte, Conhecimentos e Compe-

tências Adquiridas; a quarta parte, Autoavaliação do Desempenho e, por fim, a quinta 

parte, CríJcas e Sugestões. 

A primeira parte consiste na apresentação da enJdade de acolhimento, mais concre-

tamente, qual a sua origem, missão, visão, valores, e projetos, bem como a caracteriza-

ção dos respeJvos recursos humanos.  

Na segunda parte, são abordados os objeJvos do estágio e as funções desempenhadas 

durante esse período.  

Em relação à terceira parte, esta consiste no desenvolvimento e reflexão acerca dos 

conhecimentos e competências adquiridas ao longo do período de estágio, no senJdo 

de complementar os conhecimentos já adquiridos ao longo da Licenciatura em Rela-

ções Internacionais.  

No capítulo quatro, é feita uma reflexão críJca acerca do meu desempenho ao longo 

do estágio e de todas as aprendizagens adquiridas no decorrer do mesmo, não só em 

termos profissionais, mas também pessoais, incidindo também sobre o impacto e uJli-

dade do estágio para o futuro da minha vida profissional.  

No quinto e úlJmo capítulo, deixo algumas sugestões e críJcas, quer ao meu estágio 

curricular, quer à inserção da unidade curricular Estágio/Seminário no curriculum da 

Licenciatura em Relações Internacionais do ISCSP/ULisboa. 

Considero a realização do estágio um passo muito relevante para fechar este capítulo 

que é a Licenciatura em Relações Internacionais, no senJdo em que me permite conso-

lidar as aprendizagens reJradas ao longo do meu percurso académico, relacionando a 

componente teórica com a realidade práJca. O InsJtuto Superior de Ciências Sociais e 
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PolíJcas dá a oportunidade de nós, alunos de úlJmo ano da Licenciatura, contactarmos 

com a realidade do mercado de trabalho, dando-nos acesso a uma aprendizagem e de-

senvolvimento de novas competências e conhecimentos, de larga importância para o 

nosso futuro profissional. 
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1.	A	Entidade	de	Acolhimento		

O Estágio Curricular foi realizado no Observatório Liga Almada (OLA), sob a orientação 

e acompanhamento da Professora Orientadora do ISCSP, Raquel Patrício, e das tutoras 

da enJdade de acolhimento, Dra. Ixchel Pradas, responsável pelo Branding, e Dra. 

Cláudia Vaz, Coordenadora do OLA. 

1.1.	Missão	

O Observatório Liga Almada (OLA), criado em janeiro de 2021, é um projeto promovido 

pela associação Almada Mundo – Associação Internacional de Educação, Formação e 

Inovação e financiado pela Câmara Municipal de Almada. 

O OLA desempenha a missão de contribuir para uma cidade mais inclusiva, justa, digna 

e sustentável, através do conhecimento cienkfico e estaksJco do fenómeno migratório 

em Almada e de ações que esJmule, por um lado, a cidadania aJva e o empreendedo-

rismo da população migrante e, por outro, a desconstrução de preconceitos e estereó-

Jpos da população - !Juntos somos, temos e fazemos +".  

1.2.	Visão	e	Valores	

A visão do OLA constrói-se sobre um quadro de valores de excelência, inclusão, jusJça 

social, dignidade, interculturalidade, solidariedade, generosidade e sustentabilidade, 

traduzindo-se na expressão !Uma cidade de todos, para todos e com todos".  

O OLA está focado em ser uma organização de referência em Almada para uma #Cidade 

+ - + inclusiva, + justa, + sustentável, + digna”. 

1.3.	Objetivos	

No seu conjunto, a missão, a visão e os valores do OLA, materializam-se nos seguintes 

objeJvos: 
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1. Contribuir para o entendimento dos ObjeJvos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e para a criação e parJlha de boas práJcas para o desenvolvimento de cidades e 

comunidades mais inclusivas, dignas, justas e sustentáveis; 

2.Contribuir para o estudo e difusão do fenómeno migratório em Almada inventariação 

da produção cienkfica e estaksJca; 

3. Facilitar a integração do migrante na cidade de Almada na resolução de problemas 

do quoJdiano (ao nível da educação, saúde, acesso ao trabalho e empreendedorismo, 

língua, cultura, racismo e discriminação); 

4. EsJmular a cidadania aJva e o empreendedorismo do migrante em Almada – através 

da criação de cenários inclusivos que potenciem o senJdo de pertença e de direito à 

cidade, e que promovam a parJcipação aJva e o desenvolvimento de skills de lideran-

ça e empreendedorismo da população migrante; 

5. Fomentar iniciaJvas com vista à desconstrução de estereóJpos e preconceitos em 

torno da imagem do migrante. 

1.4.	Recursos	Humanos	

É na organização do próprio OLA que se concreJzam valores e objeJvos como a inte-

gração e inclusão de migrantes, a interculturalidade, e a desconstrução de estereóJpos 

e preconceitos em torno da imagem do migrantes, ao reunir pessoas de diferentes ori-

gens e culturas, migrantes a viver na cidade de Almada.  

O OLA está organizado nas seguintes áreas:  

• Coordenação, a cargo de Cláudia Vaz.   

• Parcerias, a cargo de Adelaide Siva.  

• Área CienJfica, a cargo de Ana Paula Silva.  

• Branding e Imagem, Ixchel Vanessa Prada Roja, com nacionalidade mexicana.  

• Web Design e MarkeJng Digital, Juan Camilo Garcia, com nacionalidade co-

lombiana. 

• Apoio Social e Empreendedorismo Sustentável, Manohar Regmi e Pabita Kha-

nal, ambos nepaleses.  
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• Edição de Conteúdo, a cargo de Maryam Louti, natural de Marrocos.  

• Media, Milad K. Eslamzadeh e Sara Edalatlari, iraniana. 

• Projetos Sociais, Odília de Freitas, nascida na Venezuela.  
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2.	O	Estágio	

O estágio teve a duração de três meses, com início no dia três de março e fim no dia 

três de junho. Decorreu em regime inteiramente online, com trabalho maioritariamen-

te autónomo, acompanhado com a realização de cinco reuniões de acompanhamento 

periódicas, com a orientadora da insJtuição de acolhimento, Cláudia Vaz, e algumas 

sessões em pequenos grupos. 

2.1.	Objetivos	do	Estágio		

O presente estágio tem como objeJvos principais$ #complementar para a formação 

académica com uma experiência em contexto laboral” (2º arJgo do Regulamento de 

Estágios da Licenciatura em Relações Internacionais), permiJndo desenvolver compe-

tências pessoais e profissionais, bem como ganhar uma perceção do contexto do mun-

do real do trabalho.  

A escolha do OLA para o local de estágio deveu-se ao facto de proporcionar um contac-

to direto com pessoas e situações reais da comunidade migrante portuguesa, na busca 

de soluções que garantam uma maior e melhor integração de migrantes na cidade de 

Almada, o que considero bastante desafiante. Para além disso, era uma excelente 

oportunidade para refleJr e abordar um tema pelo qual nutro tanto interesse, as mi-

grações.  

Desde o início da minha licenciatura que procuro colocar em práJca a minha capacida-

de comunicaJva e a minha ambição em trabalhar com jovens. O OLA reunia igualmen-

te bases para poder colocar em práJca estas competências, pelo que considerei ser o 

lugar ideal para começar o meu percurso profissional.  

Tendo em conta que #nos úlJmos anos a Europa teve de responder ao desafio migrató-

rio mais grave desde a Segunda Guerra Mundial” (Parlamento Europeu 2020), o Obser-

vatório Liga Almada mostra-se como um dos veículos essenciais para a integração e 

acolhimento das comunidades migrantes em Portugal, bem como no acesso e parJlha 

de informação para a consciencialização da população portuguesa acerca das razões de 

deslocação de migrantes para a Europa/União Europeia, e mais concretamente para 

Portugal, que é um país de acolhimento para muitos migrantes da Europa de Leste, do 
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Brasil e de África (Brito 2019). O fenómeno migratório traz inúmeros desafios para os 

países de acolhimento, sendo o preconceito um dos problemas associados ao mesmo. 

O OLA trabalha igualmente no senJdo de combater e desconstruir preconceitos e este-

reóJpos acerca da população migrante.  

Como objeJvos específicos, estavam incluídos compreender a importância dos ObjeJ-

vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ser capaz de idenJficar boas práJcas lo-

cais, nacionais e internacionais, no âmbito do objeJvo onze dos ODS; saber procurar, 

sistemaJzar e interpretar informação cienkfica e estaksJca relaJva ao fenómeno mi-

gratório em Almada e elaborar e apresentar um relatório sobre a produção cienkfica 

do fenómeno migratório em Almada; demonstrar empaJa e capacidade de resolver 

problemas; e ser capaz de apresentar soluções inovadoras para a resolução de proble-

mas sociais idenJficados pelos migrantes. 

2.2.	Atividades	Desenvolvidas		

Desde o primeiro dia de estágio, foi realizado um acompanhamento de todas as tarefas 

pelo orientador do local de estágio, através de um #Mapa de Tarefas” (Anexo 1), no 

qual foram apontadas as horas de cada aJvidade, as dificuldades apresentadas, os de-

safios e as aprendizagens reJradas.  

As tarefas atribuídas e o trabalho realizado foram pensados atendendo aos objeJvos 

do OLA e a objeJvos de aprendizagem de um/a aluno/a de Relações Internacionais. 

Foram ainda solicitados os nossos principais interesses e objeJvos para posterior apoio 

em áreas específicas no OLA, no meu caso a área da Educação e da Comunicação.  

A minha colega de Licenciatura e de estágio, Íris Noronha, foi uma parte importante 

durante a realização do estágio, uma vez que interagimos e ajudamo-nos mutuamente 

na execução de várias tarefas. 

2.2.1.	Apresentação:	Meeting	de	Apresentação	de	Toda	a	Equipa	e	Vıd́eo	de	Apre-

sentação		

Foi solicitado a todos os membros da OLA, incluindo os estagiários para a realização de 

um vídeo de apresentação com o máximo de 30 segundos. Tinha como objeJvo apre-
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sentar e dar a conhecer os membros de toda a equipa, em posterior reunião, mas tam-

bém testar a nossa capacidade oral e de apresentação. Quando reunidos, recebemos 

dicas e sugestões para melhorar os nossos vídeos e apresentações, que incluíam a pos-

tura corporal, a colocação da voz e o local de gravação. 

2.2.2.	Mapa	de	Empatia	

Para testar a nossa empaJa, foi-nos solicitado o preenchimento de um #mapa” com o 

seguinte enunciado: #Mulher, 32 anos de idade, nepalesa, migrante em Almada há 1 

ano, mãe de um filho com 3 anos”. 

Com as categorias #O que pensa e sente?”, #O que ouve?”, #O que vê?”, #O que fala e 

faz?”, #Quais as dores?”, #Quais as necessidades?”, o propósito da aJvidade era colo-

carmo-nos na posição desta mulher e pensar criJcamente acerca do modo como vive, 

o que a rodeia e o que pode estar a senJr. Uma tarefa que me pareceu à parJda bas-

tante simples, acabou por necessitar de bastante tempo de pesquisa e reflexão, na ten-

taJva de compreender como viverão os migrantes, que muitas vezes não falam ou en-

tendem a língua portuguesa e se encontram longe da família num lugar que desconhe-

cem. 

2.2.3.	 Pesquisa	 BibliográFica	 sobre	 os	 Objetivos	 de	 Desenvolvimento	 Sustentável	

(ODS)	e	IdentiFicação	de	Boas	Práticas	no	âmbito	dos	ODS	

Esta foi uma das primeiras tarefas solicitadas pela orientadora do OLA, Cláudia Vaz, 

para testar e observar a nossa capacidade e forma de pesquisa. Posteriormente, foi 

realizada uma reunião na qual nos mostraram os melhores motores de busca e locais 

para procura de informação, nomeadamente bases de dados, Google Books, Google 

Scholar, repositórios cienkficos, bibliotecas online e revistas especializadas; como sele-

cionar a informação, uJlizando a técnica #skimming, scanning, mapping” e, por fim, 

como registar a informação e fazer referênciação, uJlizando, por exemplo, os esJlos de 

referenciação do Microso{ Word.  
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2.2.4.	Pesquisa	sobre	o	Fenómeno	Migratório	em	Almada	e	em	Portugal	e	Boas	Prá-

ticas	no	âmbito	dos	ODS	e	Sistematização	da	Informação	em	Fichas	de	Registo	

Em conjunto com os restantes estagiários do OLA, a Mariana, o Ricardo e a Íris, foi-nos 

proposto um trabalho de pesquisa sobre o fenómeno migratório em Almada e em Por-

tugal e sobre boas práJcas no âmbito dos ODS. Toda a pesquisa foi sistemaJzada em 

fichas de registo, acompanhadas pela nossa orientadora, Cláudia Vaz, na qual necessi-

távamos de colocar a fonte, o ktulo, a enJdade promotora/coordenação/autores, o 

domínio temáJco, o resumo e palavras-chave. No caso das boas práJcas, para além da 

informação referida anteriormente, era necessário indicar a linha de ação prioritária, o 

território abrangido, a duração do projeto e o target.     

O trabalho foi dividido por todos, pelo que fiquei responsável pela pesquisa acerca de 

boas práJcas nacionais e pelas organizações e insJtuições que apoiam população mi-

grante a nível nacional.  

2.2.5.	Apoio	na	AV rea	da	Comunicação	do	OLA		

De forma a ir de acordo com os interesses individuais e apJdões de cada estagiário, a 

parJr da nossa apresentação e entrevista fomos todos colocados em departamentos 

diferentes, consoante as nossas capacidades. No meu caso, fui inserida no Departa-

mento de MarkeJng e Branding, no qual trabalhei em conjunto com Ixchel Pradas e 

Juan Camilo Garcia.  

-	O	Logotipo	Do	OLA		

Sendo o OLA uma organização tão recente, numa fase de construção da sua imagem e 

criação de um website e das redes sociais, parJcipei numa reunião com os restantes 

membros para decidir o logoJpo do OLA. 

Com o objeJvo e ideia de ir de encontro ao senJmento do que é ser migrante, o logo-

Jpo escolhido e apresentado em seguida, na figura 1, é uma fénix. A fénix era uma ave, 

semelhante a uma águia, que morria queimada e renascia das próprias cinzas. Este 

acaba por ser um animal com o qual um migrante se idenJfica facilmente, ao mudar 

por completo a sua vida, quando decidem largar a sua casa, a sua família, o seu país, 

em busca de melhores condições de vida, à procura de trabalho, por razões de confli-
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tos armados, ou até mesmo por questões climáJcas. Renascem novamente, recome-

çam a sua vida.  

 

 

-	Proposta	para	Divulgação	nas	Redes	Sociais:	Conteúdo	e	Imagem	

Foi-me solicitado apoio na criação da imagem do OLA para as futuras redes sociais e 

website, visto que era uma área com a qual me sinto bastante confortável pelo facto de 

o fazer em outros projetos que estou 

inserida.  

Após diversas con- versas e reuniões 

para tentar compre- ender os objeJvos 

das redes sociais, para quem nos diri-

gíamos, as cores que queriam uJlizar, a 

imagem que se se- gue, na figura 2, foi 

a proposta final, com algumas ideias 

de conteúdo inicial para apresentar o projeto, que incluíam o lema e valores do OLA, a 

apresentação da equipa, a história e missão do OLA, histórias dos migrantes para dar a 

conhecer a realidade de vida da comunidade migrante em Almada, e alguns números e 

curiosidades sobre a migração em Almada e em Portugal. 
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-	Preparação	para	Reunião	de	Apresentação	de	Ideias		

Para apresentação de toda a proposta, foi agendada uma reunião com todos os mem-

bros do OLA, para parJlha de ideias e opiniões. Foi necessária a realização de um 

PowerPoint, no qual mostrasse todas as ideias de posts, as cores que iria uJlizar, o que 

seria necessário para a realização do conteúdo, entre outros.  

A proposta acabou por não avançar. 

2.2.6.	Lista	de	Convidados	e	Participação	na	Cerimónia	de	Lançamento	

No âmbito da Cerimónia de Lançamento do OLA, foi solicitado o preenchimento de 

uma lista de parceiros convidados, com o número de telefone/telemóvel e email. 

Esta realizou-se no dia 28 de abril, das 17h00 às 18h30, em modo de videoconferência, 

e contou com a presença de inúmeros convidados. 

2.2.7.	Colaboração	na	Criação	de	um	Workshop	para	Facilitar	a	Integração	de	Cri-

anças	Migrantes	e	Proposta	de	um	Dicionário	Infantil		

No senJdo de colaborar na área da educação, foi realizada uma reunião com Sara Edla-

tlari, uma migrante iraniana a viver há menos de um ano em Portugal, que veio com o 
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filho à procura de trabalho e melhores condições de vida. Encontrando-se numa situa-

ção de dificuldades económicas, com poucos rendimentos, e confrontando-se com os 

preços altos dos brinquedos, Sara dedicou-se a criar brinquedos e jogos para o seu fi-

lho. Apesar de todos os esforços, senJa que o seu filho conJnuava a ter bastantes difi-

culdades em relacionar-se com as outras crianças na escola, encontrava-o a brincar so-

zinho, Jnha dificuldades em comunicar e entender os professores e crianças e até 

mesmo a alimentação se revelava uma preocupação, no senJdo em que a gastronomia 

portuguesa é totalmente diferente daquilo a que estava habituado.  

Neste senJdo, foi-me proposto a mim e à minha colega de curso e de estágio, Íris No-

ronha, que fizéssemos uma proposta de Dicionário InfanJl, para ajudar estas crianças e 

famílias a melhorarem a comunicação e aprenderem de forma mais fácil e intuiJva a 

língua portuguesa.  

Com a ajuda de pesquisas e convívio com crianças, decidimos dividir o dicionário em 

várias categorias que achamos essenciais no dia-a-dia de uma criança: Alimentação, 

Cores, Dias de Semana, Meteorologia, Meses, Cumprimentos, Material Escolar, Vestuá-

rio, entre outros. 

Ainda no âmbito de ajudar a integração e comunicação destas crianças, colaboramos 

também na realização de um workshop com crianças migrantes, que acabou por não se 

realizar, devido à situação de Covid-19. A ideia seria uma aula de cozinha, com produ-

tos e pratos portugueses, para dar a conhecer uma parte da cultura portuguesa.  
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3.	Conhecimentos	e	Competências	Adquiridas	

A realização do estágio no OLA foi muito relevante para consolidar alguns dos conhe-

cimentos adquiridos ao longo da licenciatura de Relações Internacionais, mas princi-

palmente para aprofundar matérias que considero que foram pouco abordadas ao lon-

go dos úlJmos três anos, mas com uma enorme importância, como é o caso das migra-

ções.  

Para além de ter desenvolvido o meu senJdo de responsabilidade, facto de ter realiza-

do inúmeras tarefas em grupo, juntamente com os restantes estagiários, permiJu-me 

desenvolver as minhas capacidades de trabalho de equipa. A realização de pesquisas 

sobre as migrações, nomeadamente sobre fenómeno migratório em Almada e em Por-

tugal, foi onde Jve a maior oportunidade para aprofundar os meus conhecimentos. 

Antes de abordar o tema das migrações, considero relevante iniciar com o conceito de 

migrante que, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM): 

“No plano internacional não existe uma definição universalmente aceite de mi-

grante. O termo migrante compreende, geralmente, todos os casos em que a 

decisão de migrar é livremente tomada pelo indivíduo em questão, por razões 

de #conveniência pessoal” e sem a intervenção de fatores externos que o for-

cem a tal. Em consequência, este termo aplica-se, às pessoas e membros da 

família que se deslocam para outro país ou região a fim de melhorar as suas 

condições materiais, sociais e possibilidades e as das suas famílias.” (Organiza-

ção Internacional para as Migrações (OIM) 2009).  

Nas palavras do Secretário-Geral das Nações Unidas, migração é “an expression of the 

human aspira<on for dignity, safety and a beJer future. It is part of the social fabric, 

part of our very make-up as a human family” ( Hagen-Zanker, Vidal e Sturge 2017). 

3.1.	Migração	Internacional		

As migrações internacionais são um dos principais fatores de mudança e desenvolvi-

mento social no mundo contemporâneo. Num mundo globalizado, a questão das mi-

grações aliada ao desenvolvimento torna-se cada vez mais complexa. A procura de se-
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gurança, os direitos humanos, as alterações climáJcas, mudanças demográficas e a po-

breza, são algumas das razões que levam um número recorde de refugiados e migran-

tes a cruzar as fronteiras internacionais, e este número prevê-se que conJnue a au-

mentar, com a crescente pressão demográfica e as alterações climáJcas (Ferreira 2017)  

(Nações Unidas s.d.). 

Desde a década de 90 que assisJmos ao aumento dos fluxos migratórios, tornando-se 

necessário proceder a processos de integração, para criar uma sociedade mais justa, 

equilibrada e coesa e reduzir as desigualdades sociais. Neste senJdo, os Estados têm 

um papel fundamental, bem como as organizações não-governamentais e outras insJ-

tuições, na formulação e execução de políJcas (Costa 2020).   

A população migrante cresceu em 120 milhões de pessoas, desde 1990 (Engler, et al. 

2020). Em 2017, o número total de pessoas residentes num país diferente do seu país 

de nascimento foi esJmado em 258 milhões, em comparação com cerca de 173 mi-

lhões no ano 2000 e 102 milhões em 1980 (Global MigraJon Data Analysis Centre 

(GMDAC); InternaJonal OrganizaJon for MigraJon 2018). 

A Europa tornou-se nos úlJmos anos um dos principais desJnos migratórios, sendo 

que dois terços dos migrantes internacionais vivem na Europa ou na Ásia. 

“Em 2015 foram registados na UE 1,25 milhões de requerentes de asilo; em 

2019, este número diminuiu para 612 700 requerentes. Em 2019, mais de 120 

000 pessoas chegaram à Europa por via maríJma, em comparação com mais de 

um milhão em 2015. Em 2019, o número total de passagens ilegais de fronteiras 

na UE diminuiu para 141 700 - o seu nível mais baixo em seis anos e 92% abaixo 

do pico da crise migratória de 2015.” (Nações Unidas s.d.). 

São várias as razões que explicam as migrações. Poderão estar entre: 

a) Fatores sociopolíJcos, em que nos referimos a guerras, conflitos ou ameaça de 

conflito, violações de direitos humanos, e perseguição do governo (étnica, reli-

giosa, racial, políJca ou cultural). Até ao fim de 2017, 68.5 milhões de pessoas 

foram expostas a este Jpo de situações, sendo que das 29 800 pessoas que fu-

giram para a Europa, mais de um quarto provinha da Síria, destruída pela Guer-

ra, do Afeganistão e do Iraque. 
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b) Fatores demográficos e económicos, ou seja, pessoas que deixam o seu país de 

origem para melhorar a sua qualidade de vida, que inclui salários mais eleva-

dos, oportunidades de educação, entre outros. Estes representaram dois terços 

dos migrantes internacionais em 2017. 

c) Fatores ambientais, pessoas ou grupos de pessoas que devido às alterações 

climáJcas ou desastres naturais, como furacões, inundações ou terramotos, se 

veem obrigados a deixar o seu país. Com o agravamento das alterações climáJ-

cas, é expectável que um número cada vez maior de pessoas se desloque em 

consequência destes fatores. “As esJmaJvas de previsão variam de 25 milhões 

para mil milhões até o ano de 2050” (Parlamento Europeu 2020). 

Os Estados Unidos da América, a Alemanha, a Arábia Saudita, a Rússia e o Reino Unido, 

destacam-se como os países com o maior número de migrantes internacionais (Agên-

cia Lusa 2021). 

Em setembro de 2015, com a aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sus-

tentável, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a migração internacional foi reco-

nhecida, pela primeira vez, como parte do desenvolvimento sustentável global. A 

Agenda 2030 consiste numa declaração com 17 ObjeJvos de Desenvolvimento Susten-

tável e 169 metas, com o objeJvo de incluir “todas as nações, povos e segmentos da 

sociedade”, incluindo “refugiados, deslocados internos e migrantes” (Global MigraJon 

Data Analysis Centre (GMDAC); InternaJonal OrganizaJon for MigraJon 2018) (UNHCR 

s.d.). A questão das migrações é abordada em sete dos objeJvos, sendo que a principal 

referência surge na meta 10.7 do ODS 10 “ (reduzir a desigualdade entre países), para 

facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável de pessoas, 

incluindo por meio da implementação de políJcas de migração adequadas” (Cáritas 

Portuguesa; Migrações Interligação Desenvolvimento (MIND) s.d.). 

O Pacto Global das Nações Unidas para as Migrações Ordenadas, Seguras e Regulares 

faz parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e representa um marco 

na história do diálogo global e da cooperação internacional sobre Migrações, como o 

primeiro acordo global da ONU com uma abordagem comum dedicada à migração in-

ternacional, destacando a importância da proteção social na redução da pobreza e das 

desigualdades. Tem como base “os valores de soberania do Estado, parJlha de respon-
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sabilidades, não discriminação e direitos humanos, e reconhece que é necessária uma 

abordagem cooperaJva para oJmizar os bene�cios globais da migração, ao mesmo 

tempo que aborda os seus riscos e desafios para indivíduos e comunidades em países 

de origem, trânsito e desJno” (United NaJons s.d.). Estabeleceu metas específicas para 

dar mais apoio aos migrantes, um grupo vulnerável, através de programas de proteção 

social, visto que estes muitas vezes não têm acesso à mesma, no trabalho, no acesso à 

saúde, ou são víJmas de um acesso não igualitário ( Hagen-Zanker, Vidal e Sturge 

2017). Portugal foi um dos primeiros países a implementar um Plano Nacional de Im-

plementação do Pacto Global das Migrações, em agosto de 2019, com 97 medidas ini-

ciais (Agência Lusa 2020). 

Após a chegada à Europa de mais de um milhão de requerentes de asilo e migrantes 

em 2015, a União Europeia tem aumentado significaJvamente o financiamento de po-

líJcas de migração, asilo e integração. Porém, a situação pandémica causada pelo Co-

vid-19 veio afetar os fluxos migratórios com as restrições de circulação impostas pelos 

países, reduzindo as migrações, em cerca de dois milhões a nível mundial, e diminuin-

do, simultaneamente, os programas para acolher refugiados.  

“Centenas de milhares de migrantes ficaram reJdos, impedidos de regressar 

aos seus países, enquanto outros foram forçados a regressar aos seus países, 

enquanto outros foram forçados a regressar aos seus países de origem mais 

cedo do que previsto, quando as oportunidades de emprego se esgotaram e as 

escolas encerram” (Agência Lusa 2021). 

3.2.	Migração	em	Portugal	

De acordo com o Índice das PolíJcas de Integração de Migrantes (MIPEX), realizado 

pelo Grupo para as PolíJcas de Migração em parceria com o Cento de Relações Inter-

nacionais em Barcelona, Portugal está entre os dez países com melhores políJcas de 

integração de migrantes, numa avaliação de 52 estados, com destaque no combate à 

discriminação ou a reunificação familiar (Agência Lusa 2020b). 

Portugal destacou-se nas suas políJcas fortes para o combate à discriminação, que es-

tão a aumentar a consciencialização e denúncias públicas, bem como em matéria de 

mobilidade do mercado de trabalho, no qual se destacou em relação aos países nórdi-

cos e à Alemanha pela “igualdade de tratamento e apoio específico tanto para cida-
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dãos portugueses como para cidadãos de fora da Europa”. DisJnguiu-se igualmente 

nas questões de cidadania, e os invesJmentos e melhorias na área da saúde e da edu-

cação, nomeadamente no acesso a cuidados e a informação, e da diversidade nas esco-

las, podem futuramente elevar ainda mais a interação e informação entre a sociedade 

e os migrantes (Agência Lusa 2020b) 

Tem-se verificado, nos úlJmos anos, um crescente número de residentes estrangeiros, 

sendo que em 2018, o número de estrangeiros residente foi o mais alto já aJngido, 

com o valor de 480 000, representando um aumento de 13,9%. Em 2019, foi aJngido o 

valor de meio milhão de cidadãos estrangeiros com autorização de residência em Por-

tugal, marcando o valor mais alto desde 1976, o ano de criação do SEF. Este aumento 

deve-se ao aumento de cidadãos provenientes do Brasil e Cabo Verde, do Reino Unido, 

França e Itália, bem como da Índia, Nepal, Bangladesh e Venezuela, para trabalhar na 

agricultura, construção civil e turismo – “As nacionalidades mais numerosas a obter 

novos ktulos de residência em 2018 são a brasileira (28 210), a nepalesa (11 489), a 

indiana (11 393), a italiana (6 989), a bangladechiana (5 325), a francesa (5 306), a bri-

tânica (5 079) e a venezuelana (4 740)” (República Portuguesa 2019). 

33.7% Do número total de imigrantes a residir em Portugal, são nacionais da União Eu-

ropeia, sendo que as dez principais nacionalidades a residir em Portugal são o Brasil, 

Cabo Verde, a Roménia, a Ucrânia, o Reino Unido, a China, a França, Itália, Angola e a 

Guiné-Bissau. Mais de dois terços da população estrangeira (68,9), reside nos distritos 

de Lisboa, Faro e Setúbal (República Portuguesa 2019). 

A comunidade estrangeira residente em Portugal apresenta taxas de desemprego ele-

vadas e que ultrapassam a taxa de desemprego nacional, contribuindo para o aumento 

da exposição ao desemprego, em consequência da crise económica e financeira do país 

e do fraco desempenho da economia global portuguesa. Recentemente tem-se regis-

tado uma melhoria da taxa de desemprego, mas a população estrangeira conJnua a 

ser a mais afetada e considerada necessária em períodos de crescimento económico e 

dispensável em períodos de desaceleração (Câmara Municipal de Almada 2018). 

RelaJvamente aos níveis de escolaridade, no que se refere ao ensino secundário e pós-

secundário, as comunidades estrangeiras apresentam melhores percentagens do que o 

total da população portuguesa, sendo que a comunidade brasileira (apresenta níveis 

de escolaridade mais elevados do que os nacionais. No oposto temos os cabo-verdia-
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nos, com níveis de escolaridade abaixo das médias nacionais (Câmara Municipal de 

Almada 2018). 

3.3.	Fenómeno	Migratório	em	Almada	

 O conselho de Almada, localizado na Área metropolitana de Lisboa e na Península de 

Setúbal, tem registado um aumento populacional significaJvo nos úlJmos anos, deri-

vado de processos migratórios, melhoria das acessibilidades e do fenómeno de tercia-

rização e desindustrialização (Câmara Municipal de Almada 2018). 

Almada é o município do distrito de Setúbal com o maior número de estrangeiros resi-

dentes (24% do total), o 3º município que apresenta as maiores comunidades de cida-

dãos de países europeus e é o 4º município com a maior comunidade brasileira dentro 

dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa, sendo o 1º do distrito de Setúbal 

(Câmara Municipal de Almada 2018). 

As comunidades em maior número são as provenientes sobretudo dos países de língua 

oficial portuguesa, por razões históricas, culturais, políJcas, e linguísJcas, mais concre-

tamente, Brasil, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. O número de residentes 

tem diminuído em todas as nacionalidades, com exceção dos provenientes de países 

da Europa e de alguns países asiáJcos, que têm registado um crescimento. A comuni-

dade brasileira consJtui a maior comunidade de residentes estrangeiros em Almada 

(Câmara Municipal de Almada 2018). 

No que concerne ao acolhimento e integração dos migrantes, o facto de a maioria da 

população migrante apresentar baixas habilitações escolares, dificuldades de alfabeJ-

zação, problemas no acesso à habitação e parJcipação políJca e associaJva é muito 

reduzida, revela-se como obstáculo à integração (Costa, 2019). A obtenção de uma au-

torização de residência, o garante de uma integração plena, e a falta de documentos 

revela-se também como uma das maiores dificuldades para a integração da comunida-

de migrante (Câmara Municipal de Almada 2018). 

As situações de desemprego, a não existência de rendimentos ou de um contrato de 

trabalho válido ou outro Jpo de documento prova da situação económica, torna o 

acesso a direitos sociais, formações e ingresso no mercado de trabalho ainda mais di�-
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cil para o migrante. Estas situações culminam muitas vezes em trabalhos precários, 

sem contratos e com remunerações baixas ou até a uma nova emigração, no senJdo de 

encontrar uma inserção laboral mais estável (Câmara Municipal de Almada 2018). 

Outro fator problemáJco na inserção e integração destas comunidades é convivência 

entre culturas, que leva muitas vezes a situações de exclusão social da população es-

trangeira. As organizações e serviços de apoio em Almada acabam por também ser 

desconhecidos (Câmara Municipal de Almada 2018). 

No senJdo de promover a integração de imigrantes na comunidade de Almada, de dar 

respostas ao seu acolhimento, de promover a capacitação dos agentes e desJnatários 

e de dar visibilidade à diversidade cultural do concelho de Almada, surgiu o Plano Mu-

nicipal para a integração de Migrantes de Almada 2018-2020. Este projeto integrou vá-

rias enJdades locais que atuam nesta área, como é o caso da Almada Mundo (Almada 

s.d.). 
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4.	Autoavaliação	do	Desempenho	

Estagiar no meu úlJmo ano da Licenciatura em Relações Internacionais do ISCSP/ULIS-

BOA teve um enorme significado para mim. Sinto-me muito agradecida pela oportuni-

dade de conhecer e entrar em contacto com a vida profissional que se avizinha, e por 

ter sido recebida da melhor maneira pelo OLA. Foi a minha primeira experiência num 

contexto profissional, numa área pela qual me interesso profundamente, onde pude 

crescer e desenvolver as minhas capacidades, para um dia me tornar numa profissional 

de excelência como tanto ambiciono e preparar-me para o mercado de trabalho da 

melhor forma possível. 

A realização dos três meses de estágio e a elaboração deste relatório final permiJram-

me refleJr, de forma críJca, acerca de todo o meu percurso e evolução, das aJvidades 

realizadas neste período e sobre as minhas aprendizagens ao longo do percurso aca-

démico. Considero, agora, que Jve um desempenho muito bom, com senJdo de res-

ponsabilidade e empenho em todas as tarefas que me foram atribuídas, demonstrando 

sempre disponibilidade e voluntariedade para as fazer e fazer mais e melhor, quer no 

plano estagiário, quer a nível académico. 

Neste senJdo, aprendi, não só para a vida, mas para o ambiente de trabalho, a ter em 

atenção os próprios erros, mas também os erros de profissionais mais experientes, 

bem como a acatar as observações que me foram sempre feitas, objeJvando não voltar 

a cometer as mesmas falhas. 

Assim, considero que, ainda que imperfeito em muitos aspetos, realizei um trabalho de 

excelência e consistência, com a plena consciência de que, à minha frente, tenho ainda 

um longo percurso para progredir enquanto profissional das Relações Internacionais. 

Infelizmente, devido à situação atual da Covid-19, não pude ter um contacto direto e 

presencial com toda a equipa e no local de trabalho, tendo todo o estágio permanecido 

em regime de teletrabalho. Naturalmente, esta situação dificultou o meu envolvimento 

e integração em toda a organização, e até mesmo o acompanhamento das tarefas.  

Em consequência de o OLA ser um projeto tão recente e o estágio e o contacto com a 

minha orientadora insJtucional e restante equipa ter um formato unicamente online, 

sinto que o meu percurso e possíveis tarefas foram dificultados e prejudicados. O facto 

de muitos projetos e ideias terem ficado incompletos, a existência de poucas tarefas 
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diretamente relacionadas com as relações internacionais e a sensação de, em alguns 

momentos, estar perdida e sem acompanhamento, desmoJvou-me e afastou-me, em 

determinadas circunstâncias, do estágio.   

Apesar de tudo, fui recebida com muito entusiasmo, o que me surpreendeu pela posi-

Jva, e no primeiro mês senJ que não era não era apenas uma estagiária, mas antes 

parte integrante da equipa. Foi muikssimo interessante e desafiante fazer parte de um 

projeto e de uma equipa tão diversificada, com pessoas de origens tão diversas, tendo 

sido para mim a melhor parte de estagiar no OLA.	

Página  de 28 33



5.	Críticas	e	Sugestões	

Frente à análise ao estágio curricular realizado, devo ressaltar, em primeiro lugar que, 

não obstante o mesmo ter sido feito integralmente online, Jve a oportunidade de, num 

contexto pandémico, em função da COVID-19, ter conseguido, efeJvamente, encontrar 

um local para estagiar. Ademais, devo referir ainda que, para além de ter conseguido 

um local para estagiar, consegui-o exatamente onde pretendia, dado o meu interesse 

essencial pelas questões relaJvas às migrações e a necessidade de, em função destas, 

as cidades deverem tornar-se mais inclusivas, justas, dignas e sustentáveis em torno 

das populações migrantes, exatamente como propõe o projeto OLA. 

Por outro lado, com o estágio curricular desenvolvido no projeto acima referido, pro-

movido  pela Associação Almada Mundo – Associação Internacional de Educação, For-

mação e Inovação, pude desenvolver competências laborais que não possuía, como a 

proaJvidade, a gestão do tempo, especialmente em modalidade de teletrabalho, a ca-

pacidade de tomar decisões, o cumprimento de prazos, a organização, o trabalho em 

equipa – enfim, uma enorme variedade de soN skills que, seguramente, serão de vital 

importância para a minha futura vida profissional e autoconfiança, já que me sinto su-

cessivamente mais qualificada e confiante para enfrentar desafios e não deixar perder 

boas oportunidades. 

Não obstante, deparei-me com algumas limitações e dificuldades no desenvolvimento 

do estágio. Desde logo, pelo facto de, ao longo da Licenciatura em Relações Internaci-

onais do ISCSP/ULisboa, poucos terem sido os trabalhos solicitados aos discentes para 

avaliação das unidades curriculares, senJ-me muitas vezes despreparada e vulnerável, 

não apenas para a redação de relatórios pedidos durante o estágio, como para a pró-

pria elaboração deste Relatório de Estágio. Neste âmbito, afigura-se-me uma sugestão 

de grande relevância a inclusão, na Licenciatura em Relações Internacionais do ISCSP/

ULisboa, da elaboração de trabalhos, arJgos, e seminários para a avaliação dos alunos 

nas diversas unidades curriculares desta Licenciatura, desde o seu 1º ano. 
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Considerações	Finais	

A observação do atual sistema internacional permite facilmente, a um estudante fina-

lista de Relações Internacionais, compreender a velocidade com que o fluxo dos fenó-

menos internacionais altera a agenda internacional, há muito já não somente focada 

nas questões da ordem e da desordem do sistema, mas incluindo temas centrados em 

assuntos transnacionais, nos direitos humanos, nas alterações climáJcas, na jusJça 

global, nos indivíduos, nas migrações, entre muitos outros, que trazem à tona a inter-

nacionalização do mercado de trabalho. 

Neste âmbito, a formação em Relações Internacionais coloca-me perante uma variadís-

sima gama de unidades curriculares que englobam, cada uma à sua medida, os temas 

mais perJnentes da agenda internacional, surgindo amplamente interessante analisar 

como Teoria das Relações Internacionais, com o ConstruJvismo, me permite compre-

ender o fenómeno das migrações, igualmente estudado em PolíJca Internacional, ou 

em unidades curriculares como História do Presente ou mesmo Introdução e Metodo-

logia das Relações Internacionais. Por outras palavras, existe, na Licenciatura em Rela-

ções Internacionais do ISCSP/ULisboa, uma alargada gama de unidades curriculares que 

me permitem, como futura internacionalista, analisar, compreender e vir a prospeJvar 

a conjuntura internacional. 

É neste contexto que considero que o meu estágio curricular no OLA foi um passo de 

fundamental importância para o meu crescimento pessoal e futuro profissional, no 

âmbito da minha formação, pois a componente práJca que adquiri no exercício das 

funções de estagiária veio complementar a componente amplamente teórica da Licen-

ciatura em Relações Internacionais que ora termino. Assim, se tenho de agradecer ao 

ISCSP/ULisboa pela formação teórica que me proporcionou com a Licenciatura em Re-

lações Internacionais, agradeço igualmente ao OLA pela possibilidade de neste projeto 

ter podido aplicar, na práJca, alguns desses conhecimentos teóricos. 
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Anexos		

Anexo 1: Mapa de Tarefas, com uma semana exemplo.  
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