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RESUMO 

 

No âmbito da Unidade Curricular Seminário/Estágio da Licenciatura de Relações 

Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa, o relatório de estágio tem como objetivo expor o trabalho desenvolvido pela 

estagiária no Observatório Liga Almada.  

Neste sentido, o relatório compreende uma apresentação da instituição, descrição das 

atividades desenvolvidas, dos objetivos propostos e dos conhecimentos adquiridos, assim 

como, uma análise do tema central no qual o estágio se concentrou, de forma a relacionar 

o mesmo com as Relações Internacionais, sendo este, a Migração.  Com o tema de 

análise, o propósito recai em perceber e analisar o fenómeno migratório no mundo e em 

Portugal, compreendendo as Organizações que compõem este tema. Em adição, está 

descrita a entrevista feita a uma emigrante. 

Por fim, encontra-se a avalização do estágio, as críticas e sugestões, aprendizagens, e 

autoavaliação do estágio curricular.  

 

Palavras-Chave: Migração; Migrantes, ONU; Portugal; Almada; Observatório Liga 

Almada, ODS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 3 de 36 
 

ABSTRACT 

 

In the context of the subject Seminar/Internship of the International Relation´s Degree of 

the Superior Institute of Social and Political Sciences of the University of Lisbon, the 

internship report aims to expose the work developed by the intern at the Liga Almada 

Observatories. 

This report includes a presentation of the institution, a description of the activities 

developed, the proposed goals and the knowledge acquired, as well as an analysis of the 

central theme on which the internship focused, to relate it to International Relations, being 

this one, the Migration. With the theme of analysis, the purpose lies in understanding and 

analysing the migration in the world and in Portugal, including the Organizations that 

encompass this theme. In addition, you can read a described interview made to an 

immigrant.  

At the end, there is also the evaluation of the internship, criticisms, suggestions, and self-

assessment of the curricular internship. 

 

Keywords: Migration; Migrants, UN; Portugal; Almada; Liga Almada Observatory, 

Sustainable Development Goals.  
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1. Identificação 

 

 O Relatório apresentado, bem como o Estágio realizado, foram realizados por Íris 

de Magalhães Noronha Nunes, discente no terceiro ano de licenciatura em Relações 

Internacionais, no Instituto Superior de Ciências Socias e Políticas da Universidade de 

Lisboa. A entidade de acolhimento do Estágio, foi o Observatório Liga Almada, 

localizado em Almada, pertencente ao distrito de Setúbal e à área metropolitana de 

Lisboa, inserida na Unidade Curricular de Seminário/Estágio.  

 O Estágio teve acompanhamento contínuo da Orientadora Institucional, Cláudia 

Vaz, Coordenadora do OLA, e do Orientador Académico, Professor Associado Nuno 

Canas Mendes. A Unidade Curricular Seminário/Estágio foi acompanhada pela 

Professora Associada c/ Agregação Teresa de Almeida e Silva, e pela Professora Auxiliar 

Andreia Soares e Castro.   
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2. Introdução 

 

No âmbito da Unidade Curricular Seminário/Estágio, da Licenciatura de Relações 

Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 

Lisboa, o presente relatório, como parte necessária da conclusão da licenciatura, tem em 

si descrito as funções desempenhadas no estágio, a temática das migrações e uma 

entrevista realizada pela estagiária a uma migrante.  

Os principais objetivos do estágio passam pelo adquirir de novos conhecimentos, 

nomeadamente, no que concerne às migrações, e na esperança de ter oportunidade para 

poder ajudar diretamente os migrantes.  

A escolha deste estágio deveu-se ao interesse de prosseguir uma carreira ligada à 

ação humanitária em conjunto com as instituições e organizações internacionais. De 

forma a conseguir pôr em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da 

Licenciatura, acho deveras importante a realização de um estágio em prol do lançamento 

dos estudantes para a vida profissional.  

Tendo em conta que, o estágio foi realizado numa organização que tem como 

objetivos incluir na sociedade os migrantes e contribuir para o entendimento dos 

Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável das Nações Unidas, abordei a temática das 

migrações no mundo, das migrações em Portugal, e das Organizações Internacionais 

como papel importante na ajuda para os migrantes e refugiados.  

Desta forma, o relatório vai ser dividido em quatro pontos diferentes. 

Primeiramente, irá ser caracterizada a instituição em causa, seguida dos objetivos e 

finalidades do estágio abrangendo uma descrição das tarefas realizadas; posteriormente, 

iniciar-se-á o tema das migrações; e logo após, estará descrita a entrevista realizada a uma 

emigrante nepalesa que já vive em Portugal há 2/3 anos e, por fim, dos pontos 7 ao 10, 

serão a conclusão, a autoavaliação, críticas e sugestões e no fim, as referências.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 7 de 36 
 

3. Instituição de Acolhimento- Observatório Liga Almada 

 

 Neste ponto, vai ser explicada a estrutura e trabalho da entidade de estágio e serão 

descritas as atividades desenvolvidas no âmbito do mesmo.  

 O Estágio Curricular foi realizado no Observatório Liga Almada (OLA), durante 

um período de 3 meses, entre março de 2021 e junho de 2021. O mesmo, decorreu em 

teletrabalho, com um horário indefinido, sendo as tarefas realizadas todas semanalmente, 

no período em que o estagiário achasse mais oportuno para trabalhar.  

 O OLA, é uma organização recente, tendo sido um projeto criado pela Associação 

Almada Mundo, para que, no decorrer deste ano de 2021, se crie uma plataforma que seja 

um espaço de cidadania participativa para a inclusão de migrantes.  

  

 

3.1.1 Missão 

 

O Observatório Liga Almada, tem como missão, contribuir para uma cidade mais 

inclusiva, justa, digna e sustentável através do conhecimento científico e estatístico do 

fenómeno migratório em Almada e de ações que estimulem, por um lado, a cidadania 

ativa e o empreendedorismo da população migrante e, por outro, a desconstrução de 

preconceitos e estereótipos da população – Juntos somos, temos e fazemos +. 

O OLA foi criado de forma a ajudar os imigrantes, uma vez que, este município, 

apresenta-se com o maior número de estrangeiros residentes do distrito de Setúbal, 

apresentando uma percentagem de 24% total de estrangeiros, sendo que, é na freguesia 

da Charneca da Caparica, que se tem registado o maior número de residentes estrangeiros 

na primeira década do presente século.  

Por ser um observatório, tem como missão, criar uma plataforma digital 

colaborativa que seja um espaço de cidadania participativa, envolvendo a população 

migrante na produção desses conteúdos. Pretende criar espaços de interculturalidade e de 

resposta social no âmbito do apoio à população migrante, assim como, contribuir para o 

combate de estereótipos socioculturais e para a formação de espaços de cidadania e 

participação ativa dos migrantes. Tem como ponto fulcral, facilitar a integração dos 

migrantes no mercado de trabalho e a criação de oportunidades de emprego de qualidade 

pelos mesmos.  
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 3.1.2 Visão e Valores 

 

 A Visão do OLA é ser uma organização de referência em Almada para uma 

“Cidade+” – +Inclusiva, +Justa, +Digna e +Sustentável. Uma cidade de todos, para 

todos e com todos. 

 Os valores que o Observatório Liga Almada tem em si, são os valores de 

excelência, inclusão, justiça social, dignidade, interculturalidade, solidariedade, 

generosidade, sustentabilidade. Só com estes valores cientes, é que será possível 

juntarmo-nos como sociedade para acolher, para ajudar, assistir e receber aqueles que 

precisam da nossa inclusão, do nosso apoio e do nosso país.  

 

 

3.1.3 Objetivos 

 

1. Contribuir para o entendimento dos Objetivos de Desenvolvimentos 

Sustentável (ODS) e para a criação e partilha de boas práticas para o desenvolvimento de 

cidades e comunidades mais inclusivas, dignas, justas e sustentáveis.  

O OLA está diretamente relacionado com os objetivos 11 e 17 dos ODS, que 

fazem parte da agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas, que tem como base, os progressos e lições aprendidas com os Oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os objetivos 11 e 17 são, respetivamente, o 

objetivo das cidades e comunidades sustentáveis, tornando-as inclusivas, seguras, 

resilientes e sustentáveis e o objetivo das parcerias e meios de implementação, 

fortalecendo os meios de implementação e revitalizando a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável.  

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

inventariação da produção científica e estatística.  

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

problemas do quotidiano (ao nível da educação, saúde, acesso ao trabalho e 

empreendedorismo, língua, cultura, racismo e discriminação), facilitando a integração 
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dos migrantes no mercado de trabalho e a criação de oportunidades de empregos de 

qualidade, contribuindo, também, para o combate de estereótipos socioculturais. 

4. Estimular a cidadania ativa e o empreendedorismo do migrante em Almada – 

através da criação de cenários inclusivos que potenciem o sentido de pertença e de direito 

à cidade, e que promovam a participação ativa e o desenvolvimento de skills de liderança 

e empreendedorismo da população migrante. 

5. Fomentar iniciativas com vista à desconstrução de estereótipos e preconceitos 

em torno da imagem do migrante. 

 

 

4. O Estágio- Objetivos e Finalidades 

 

O Estágio Curricular no OLA, teve como finalidade o desenvolvimento de 

competências pessoais, profissionais e de relacionamento interpessoal juntamente com o 

desenvolvimento de tarefas e responsabilidades profissionais que o mesmo implica. Para 

além disso, proporcionou o aprofundamento de conhecimentos na área da imigração e 

emigração, juntamente com uma maior aprendizagem no âmbito dos ODS da ONU. 

A escolha deste estágio deveu-se principalmente ao facto de esta, ser uma 

organização que trabalha diretamente com imigrantes, dado que, pretendo seguir carreira 

em ação humanitária e organizações internacionais. Adicionalmente, deveu-se também, 

à vontade de adquirir mais conhecimentos inerentes à área da migração em Portugal, 

percebendo melhor de que forma é que nosso país lida com essa situação, que tem sido 

cada vez mais uma realidade na nossa sociedade. Para além do mais, a escolha deste 

observatório prendeu-se com o interesse de conhecer mais de perto, os problemas com 

que os migrantes que escolhem Portugal como seu país pioneiro, têm de enfrentar no dia 

a dia, na tentativa de conseguir causar um efeito positivo na vida das pessoas.   

Dado o contexto, o trabalho foi desenvolvido consoante os objetivos da estagiária 

e das tarefas em curso da Associação recém-criada. 
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4.1 Atividades Desenvolvidas  

 

Neste ponto, vão ser abordadas as atividades desenvolvidas no contexto de estágio 

atribuídas pela Orientadora de Estágio, assim como a participação de reuniões e funções 

desempenhadas para uma melhor compreensão do funcionamento do OLA.  

 

 

4.1.1 Fase de Adaptação  

 

 Na primeira semana de estágio, os estagiários foram apresentados à equipa de 

migrantes que trabalha no OLA. Uma equipa constituída por migrantes responsáveis pelo 

Branding, pelo Website e Marketing, pela área de apoio social e de Empreendedorismo 

Sustentável, responsável pela seleção e edição de conteúdos e pela área dos Media. Sendo 

esta, uma associação criada no presente ano, há várias questões a serem trabalhadas e 

numerosas tarefas a serem cumpridas, assim como, a criação de um logotipo e de um 

website, organização de um espaço para reuniões e planeamento dos media.  

 Dessa forma, a primeira semana de estágio, foi entre reuniões para a discussão do 

logotipo do OLA, para a disposição do site, e para perceber e atribuir aos estagiários as 

áreas em que iriamos trabalhar e tarefas a fazer.  

 

 

4.1.2 Pesquisa sobre o fenómeno migratório em Almada e Boas Práticas da 

ODS 

  

 A pedido da Professora e Coordenadora do OLA, Cláudia Vaz, e como forma de 

aumentarmos as nossas capacidades de pesquisa e dar a conhecer melhor as comunidades 

de Almada, bem como, para compreendermos melhor os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, foi-nos pedido para pesquisarmos sobre os mesmos. A tarefa baseou-se em 

recolhermos o máximo de informação possível para conseguirmos obter os dados 

necessários que nos ajudassem a perceber o fenómeno migratório em Almada e as Boas 

práticas da ODS. 

 O objetivo desta tarefa, mencionado mais tarde em reunião com a coordenadora 

Cláudia, era para a coordenadora entender quais eram os nossos métodos de pesquisa. 
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Sendo a instituição um observatório, um dos propósitos deste estágio era que 

aumentássemos a nossa capacidade de pesquisa de forma rápida e eficaz, para que, num 

menor tempo possível, conseguíssemos obter o maior número de informação possível, 

filtrando as ideias principais.  

Para a realização desta tarefa, a coordenadora, deu-nos a conhecer o RCAAP 

(Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal) que se tornou numa mais-valia, 

que irei certamente levar comigo, sendo certo que me ajudou bastante para a procura de 

dados específicos como as “Boas Práticas”. 

   

 

4.1.3 Realização do Mapa da Empatia  

 

A realização desde Mapa da Empatia, foi uma tarefa atribuída, também, pela 

coordenadora do OLA, de forma a nos colocarmos no lugar do outro. Esta, consistia em 

imaginarmos uma hipótese, no meu caso, uma mulher de 32 anos do Nepal, e, de forma 

a tentarmos ver o mundo como ela vê, perceber a vida que ela tem e qual o cenário a que 

a migrante chega num novo país. Desta forma, os estagiários tiveram que descrever o que 

a migrante pensa e sente, o que ouve, o que vê, o que fala e faz, quais as suas necessidades 

e quais as suas dores.  

Para a realização desta tarefa, tive com base uma história e uma realidade que 

conheci de perto, durante o meu trabalho em 2020 na Zara Home do Algarve shopping, 

no qual, estava presente uma senhora nepalesa, a Mona, que trabalhava para uma empresa 

que ia fazer higienização da loja de hora em hora. 

 

 

4.1.4 Realização do Dicionário 

 

A ideia para a realização de um dicionário surgiu, enquanto estava em reunião 

com a Cláudia Vaz, Coordenadora do OLA, com a Sara, mulher do Milad Eslamzadeh, 

responsável pela Seleção e Edição de Conteúdos do OLA, e a colega de curso e de estágio, 

Matilde Ferreira. A reunião tinha como objetivo estarmos a par da experiência que a Sara 

e o Milad estão a viver no nosso país. A Sara e o marido já estão em Portugal há dois 

anos, mas mesmo assim tem tido algumas dificuldades. Com um filho de 6 anos que 
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frequenta o 1º ciclo, a Sara expressou o seu descontento de quando chega à escola e vê o 

seu filho sozinho, sem qualquer companhia, devido ao idioma que fala.  

Foi num debate sobre inclusão que, juntamente com a colega de curso e de estágio, 

Matilde ferreira, chegamos à ideia do dicionário. Um dicionário para os pais e para os 

filhos, uma vez que, um dos problemas que a Sara ressaltou, foi o facto de ela e o Milad 

também não terem a capacidade para ensinarem ao filho as palavras e o vocabulário usado 

pelas outras crianças, para ele se relacionar com os colegas.  

Desta forma, decidimos montar um dicionário português-inglês com palavras 

simples, linguagem corrente e expressões. Este está organizado por tópicos, ou seja, 

quando é a altura do Natal, quais as palavras que usamos durante essa época, o que 

significa o Natal para nós, quais as cores associadas ao mesmo e quais os costumes que 

temos durante essa época. Os outros tópicos são relativos ao Dia das Bruxas, ao Carnaval, 

à Páscoa e Dia de S. Valentim. Colocamos também, um tópico sobre alimentos, onde se 

inserem as frutas, os legumes, a proteína animal, os laticínios, os hidratos de carbono, 

bebidas e sobremesas, um tópico relativo ao corpo humano, cores, o dia-a-dia, dores, 

material escolar e escola, festividades nacionais, horas, dias da semana e meses, estações 

do ano e respetivas características, meteorologia, números, verbos, divisões da casa, e por 

fim, fizemos um tópico de diálogo básico para conhecer uma pessoa nova.  

Esta tarefa, não foi 100% concluída, pelo que, faltaria mudar a sua apresentação e 

obtermos algum tipo de feedback por parte da instituição de forma a percebermos se era 

esse o pretendido ou se seria necessária alguma modificação.  

 

 

4.1.5 Fichas de Pesquisa 

 

A tarefa das fichas de pesquisa, foi uma tarefa para ser realizada durante as várias 

semanas de estágio, sem muito compromisso, mas que incentivasse a pesquisa recorrente. 

Tal como já mencionei acima, um dos objetivos do estágio era que apurássemos as nossas 

habilidades de pesquisa, e estas fichas fizeram parte deste processo de aprendizagem. 

As mesmas, consistem num conjunto de dados necessários que precisamos de 

filtrar assim que lemos um documento, de forma a percebermos se este irá ou não, ser 

uma mais-valia para o trabalho que estamos a realizar. Ou seja, assim que abrimos um 
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documento que pensamos ser interessante para a nossa pesquisa, temos que saber fazer 

uma leitura na diagonal, e retiramos a informação necessária.  

Desta forma, nessas fichas, teríamos que colocar a fonte do documento, a entidade 

promotora e os o(s) autor(es), o título, o domínio temático, o território abrangido, a 

duração do projeto, o target, o resumo, as palavras-chave e a originalidade da proposta ou 

da publicação. Estas, irão também funcionar como fonte para o OLA. Ou seja, sempre 

que algum membro do OLA quiser necessitar de uma Publicação Científica e de Boas 

Práticas nas áreas do fenómeno migratório em Almada e ODS terá acesso às fichas, que 

já estarão em modo resumo, para apenas selecionar o documento que parecer mais 

adequado.  

 

 

5. A Migração 

 

Como forma de relacionar o meu estágio com o curso de Relações Internacionais, 

faz sentido abordar a questão da migração em Portugal e no mundo, como um importante 

assunto presente na agenda internacional. A escolha deste estágio, como já referi, vem de 

uma vontade de trabalhar com a migração, com os refugiados e com questões 

humanitárias, e assim, vi potencial no estágio para poder me aprofundar em matérias 

como as referidas posteriormente.  

 

 

5.1 O que é a migração?  

 

A Migração é definida pelas deslocações de populações de uma região para outra, 

ou de um país para o outro, geralmente por motivos económicos, sociais, religiosos ou 

políticos. (Infopédia) Dessa forma, o termo migrante, compreende todos os casos em que 

a decisão de migrar é tomada por livre e espontânea vontade pelo indivíduo em questão, 

em busca de melhores condições sociais, económicas, materiais, e qualidade de vida para 

o mesmo e para as suas famílias. (D.I.M, 2009)  

Os fenómenos migratórios de hoje em dia, detém de uma grande complexidade, 

visto que, não são apenas as populações de países mais pobres que emigram para os países 

mais ricos e desenvolvidos. Observamos também, sociedades desenvolvidas a se 

https://www.acm.gov.pt/documents/10181/65144/Gloss%C3%A1rio.pdf/b66532b2-8eb6-497d-b24d-6a92dadfee7b
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movimentarem para as economias emergentes, assim como o grande fenómeno de 

migração Sul-Sul, que representa 33% da migração global de acordo com a Organização 

Internacional da Migração. As razões por detrás desta nova faceta da migração, estão 

associadas com a procura de trabalho, com os conflitos e fatores ambientais, requerendo 

respostas adequadas, e coordenação de esforços internacionais por parte da comunidade 

internacional. Porém, de acordo com a Organização das Nações Unidas, os maiores 

movimentos de população ocorrem dentro dos próprios países, formando migrantes 

internos, que correspondem a cerca de 740 milhões de pessoas em todo o mundo. 

(Figueiredo, 2015) 

 A conjuntura internacional, é caracterizada pelo fenómeno da globalização, 

marcada por uma maior facilidade de comunicação promovendo uma maior interligação 

entre os países. É através dessa comunicação, que as sociedades de cada país, adquirem 

consciência sobre uma realidade diferente daquela vivida pelos mesmos, no seu país. Essa 

consciencialização, juntamente com transportes e infraestruturas cada vez mais modernos 

e acessíveis, o acesso à educação e melhor qualidade de vida de forma mais fácil, rápida 

e barata, leva a uma vontade de procurar novas oportunidades resultantes da decisão de 

emigrar. (Figueiredo, 2015) 

No entanto, é preciso ter em conta que, a decisão de emigrar nem sempre advém 

de uma escolha tomada de forma direta e consciente. Uma grande parte dos fenómenos 

migratórios resultam de fatores externos à escolha individual, de um desespero derivado 

de conflitos, pobreza, desigualdades e falta de recursos de vida sustentáveis forçando a 

movimentação para fora do país, muitas vezes associados a desastres naturais causados 

pela zona de habitação da população, a guerra em que o país está inserido, ou a situação 

política em que o mesmo se apresenta.  

Para a ONU, os migrantes são considerados um grupo vulnerável da população, 

apresentando-se sujeitos a maiores riscos e entraves na luta pelos seus direitos e apoios 

em caso de crises. Assim, de forma a colocar as pessoas no centro das preocupações, 

constituir novas oportunidades e a incluir de forma específica os desafios resultantes dos 

movimentos migratórios trazendo consciencialização relativa à importância de 

entendermos as migrações como um fator de desenvolvimento, a migração foi inserida na 

Agenda para o Desenvolvimento pós 2015 e nos Objetivos de Desenvolvimentos 

Sustentável, protegendo este grupo e garantindo um progresso resiliente e sustentável. 

(Figueiredo, 2015) 
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 Os dados fornecidos pelas Nações Unidas sobre as migrações relativo ao presente 

ano, são de que, há um número estimado de 281 milhões de migrantes em todo o mundo.  

(ONU News, 2021) O número de pessoas em movimento no mundo, rondava os 68,5 

milhões, nos anos de 2017 e 2018, que segundo a ONU, este é um número sem 

precedentes significando que, praticamente, uma pessoa é forçada a sair da sua casa a 

cada dois segundos por causa de um conflito ou perseguição. Ainda dentro destes 68,5 

milhões, quase 25,4 milhões são refugiados, dos quais mais de metade têm menos de 18 

anos, 40 milhões de deslocados internos e 3,1 milhões de requisitantes de asilo. (Lusa, 

2018) 

Dos migrantes internacionais, em 2021, dois terços vivem num conjunto de 20 

países, sendo que os Estados Unidos são o maior destino para migrantes, com um total de 

51 milhões de pessoas, ou seja, quase 2 em cada 10 migrantes habitam nos EUA. De 

seguida vem a Alemanha, a Arábia Saudita, a Rússia e o Reino Unido posteriormente. A 

Europa é o continente com maior número de migrantes, dando um total de 87 milhões de 

migrantes, seguido do Norte de África e da Ásia Ocidental. (ONU News, 2021) 

 Em relação ao sexo na migração, a percentagem de mulheres migrantes em todo 

o mundo, excede o número de homens migrantes, sendo que a faixa etária ronda 73% de 

migrantes entre os 20 e 64 anos. (ONU News, 2021) 

  Estes números têm tendência a crescer, pois a cena internacional tem propensão 

para que cada vez mais fenómenos de globalização e transformações demográficas 

marquem decisivamente os movimentos migratórios que irão exigir novas formas de 

cooperação internacional e vão pôr em causa novos desafios aos decisores políticos. 

Porém, com a pandemia do covid-19, esta foi causa da redução do crescimento da 

migração internacional devido às restrições de circulação para conter a pandemia, com 

uma queda de 2 milhões de pessoas, equivalente a menos 27% do esperado. (ONU News, 

2021) No entanto, os anos de 2020 e de 2021 estão a ser anos atípicos, uma vez que, em 

2000 eram 173 milhões de migrantes, em 2010 eram 220 milhões e em 2019, eram 272 

milhões, mostrando uma tendência para um aumento significativo. (Lusa, 2018) 
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5.2 Migração em Portugal.  

 

Portugal, há quarenta anos atrás, era um país de emigrantes. Porém, isso mudou 

bastante e, hoje em dia, é um país de migrantes, com mais imigrantes e com alguns 

emigrantes que retornaram ao seu país de origem. (Pago, 2019) 

 Sendo a imigração o movimento de entrada de estrangeiros em um país de forma 

temporária ou permanente e a emigração a saída de indivíduos do país, (Faria, s.d.) o 

Pordata, indica que entraram cerca de 73 mil imigrantes para Portugal, em 2019, 

constituindo um total de 40 mil a mais do que no ano de 2009, sendo que, mais da metade 

dessas pessoas, são do sexo feminino. Em relação à idade, desde o ano de 2014, que mais 

da metade dos imigrantes permanentes em Portugal estão na casa dos 30 anos ou mais 

anos, marcando diferença com os anos anteriores, por a predominância ser cidadãos com 

menos de 30 anos. (Almeida, 2020)  

De acordo com o Relatório da Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA) do Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras do ano de 2020, há 590 348 estrangeiros residentes em 

Portugal com título de residência válido, dos quais, 151 304 cidadãos fazem parte da 

comunidade brasileira, representando um quarto do total. Depois da comunidade 

brasileira, segue a comunidade cabo-verdiana, com 37 436 cidadãos, seguida do Reino 

Unido, com 34 3358, como efeito do Brexit, e por fim, os romenos e os ucranianos. O 

número indicado dos residentes estrangeiros em Portugal é o valor mais elevado desde 

1976, uma vez que, nunca houve tantos estrangeiros com título de residência válido. 

(Henriques, 2020) 

 

 

 

 

  

 

Ao longo da última década, as comunidades que mais cresceram em Portugal, 

foram as nepalesas, que cresceram 25 vezes mais, ainda que, o total de cidadãos não 

ultrapasse os 17 mil, de seguida foi a comunidade italiana que teve um crescimento de 

seis vezes e os franceses que aumentaram o seu número de cidadãos cinco vezes mais. 

(Almeida, 2020) 
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Dois terços dos imigrantes com estatuto residente em Portugal, vivem na área 

metropolitana de Lisboa, sendo que, só o município de Lisboa aloja 17% do total. O 

Algarve concentra apenas 16% do total de imigrantes, mesmo que, de acordo com o 

Pordata, entre os 10 municípios com maior porção de imigrantes, 8 deles sejam do 

algarve: Vila do Bispo, Albufeira, Lagos, Odemira, Aljezur, Tavira e Loulé. (Almeida, 

2020)  

 

  

5.2.1 Organizações e Instituições Internacionais 

 

Com uma população de 7 mil milhões de habitantes no planeta terra, será cada vez 

mais necessário olharmos para os desafios e para as oportunidades que este número 

representa a nível de sustentabilidade, acesso ao emprego, à educação, à saúde, ao 

desenvolvimento de infraestruturas e de que forma irá alterar o equilíbrio demográfico. É 

na maneira rápida a que o mundo avança diariamente, que tem por base a crescente subida 

nas migrações de uma década para a outra, constituindo assim, um dos principais fatores 

de mudança da humanidade.  

A cooperação portuguesa tem estado atenta a estas dinâmicas tornando-se um 

importante interlocutor bilateral e com os seus principais parceiros de cooperação. 

Portugal, é referenciado internacionalmente, como um país que promove a migração 

segura e protegida, assegurando a proteção dos direitos dos migrantes e dando o apoio 

necessário às populações migrantes mais vulneráveis, na saúde e na educação, enquanto 

país que participa nos fóruns da EU, OCDE e ONU, onde são tratadas e negociadas estas 

questões. (Figueiredo, 2015) 

 Na definição da Nova Agenda Global de Desenvolvimento, Portugal apoiou a 

inclusão das migrações como um elemento fulcral, defendendo os direitos humanos como 

uma prioridade política transversal, de forma a proteger os migrantes de todos os tipos de 

exploração laboral e tráfico, quer como um país que detém de emigrantes espalhados pelo 

mundo, quer como destino para muitos imigrantes. (Figueiredo, 2015) 
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 Desta forma, para ser possível tomar ação, exige trabalho por parte de várias 

instituições nacionais e internacionais, públicas e privadas.  

 A nível dos compromissos internacionais, para além do enquadramento geral da 

Declaração Universal dos Direito Humanos (1948), existem outros compromissos 

assinados por Portugal. Na Organização Internacional do Trabalho, a Convenção nº97 

da OIT, relativa aos trabalhadores migrantes (1999), assegurando a proteção dos 

trabalhadores migrantes e dos membros da sua família ao país de destino; a Convenção 

Europeia Relativa ao Estatuto Jurídico do Trabalhador Migrante (1977) , da EU, que 

pretende regulamentar a situação jurídica dos trabalhadores migrantes originários dos 

Estados Membros do Conselho da Europa; a Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados (1951), na qual se define a concessão do direito de asilo e o termo “refugiado” 

da ONU; o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade 

Organizada Transnacional, contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por via Terrestre, 

Marítima e Aérea (2000), de forma a prevenir e combater a introdução clandestina de 

migrantes por via terrestre, marítima e aérea, exigindo uma abordagem global e 

internacional, incluindo medidas a nível nacional, regional e internacional para a 

cooperação e a troca de informações e outras medidas de natureza social e económica; e, 

por último, a Resolução AGNU 69/167, fevereiro 2015, também da ONU, referente à 

importância do respeito pelos direitos humanos de todos os migrantes, 

independentemente do seu estatuto migratório, do qual, Portugal, foi o único país da EU 

a assinar esta resolução das Nações Unidas. (Figueiredo, 2015) 

 A nível internacional, há várias organizações que dão apoio e ajudam os migrantes 

e refugiados no mundo. Para além das mencionadas em seguida, há muitas outras 

organizações, instituições e agências que fornecem esse apoio, todavia, as quais irei 

destacar como exemplo, serão as mais significativas e mais conhecidas 

internacionalmente. Entre essas, há a Acción contra el hambre, que atua em campanhas 

de sensibilização do mundo inteiro, para assegurar uma boa nutrição, com acesso a água 

segura, saneamento e higiene. (Accion contra el hambre, s.d.) A Amnistia Internacional, 

que é uma organização não-governamental que defende os direitos humanos com 

apoiantes em todo o mundo. (Amnesty Internacional, s.d.) A ACNUR (Alto Comissariado 

da ONU para refugiados), é a agência mais importante das Nações Unidas, de ajuda aos 

refugiados, da qual, milhões de crianças sírias dependem do seu trabalho diário para 

sobreviver. (UNHCR, s.d) A Cruz Vermelha, é uma organização independente e neutra, 
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que promove assistência médica assegurando a proteção humanitárias às vítimas de 

conflito armado e outras situações de violência. (ICRD, s.d) Os Médicos do Mundo, são 

uma agência que trabalha na Grécia e Itália, que oferecem ajuda psicossocial aos 

migrantes e refugiados que sofrem violências sexuais ou violências de género. (Delfim, 

2016) A ONG, Save the Children, dá auxílio a famílias inteiras em torno do mundo que 

estão na procura de refúgio, salvando e melhorando a vida de milhares de crianças 

assegurando-lhes saúde, comida e abrigo, educação e segurança. (Save the Children, s.d) 

Por fim, existe a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), uma organização 

criada pela ONU, promovendo também o bem-estar de crianças e adolescentes em 190 

países e territórios, guiada pela Convenção sobre os Direitos da Criança. (UNICEF, s.d) 

 

 

6. Entrevista a Imigrante 

 

A Pabita trabalha no OLA, como voluntária na instituição e é a coordenadora da 

parte social do observatório. Inicialmente, o meu cargo no estágio seria trabalhar 

diretamente com a Pabita, mas com o avançar da pandemia, e por este ser um trabalho 

que requer estar pessoalmente com os imigrantes e assisti-los da maneira que eles 

necessitam, não foi possível eu realizar essas tarefas. A ideia de entrevistar a Pabita 

surgiu, dado que, o trabalho que iriamos fazer as duas, era entrevistar os migrantes que 

quisessem fazer parte da organização. Desta forma, decidi entrevistar eu a Pabita, como 

um bom exemplo de migrante nepalesa que mora em Portugal, de maneira a perceber, por 

via de fonte direta quais as condições dos imigrantes em Portugal, quais as ajudas que 

recebem e as razões de imigração. Tendo em conta que o número de imigrantes nepaleses 

tem aumentado bastante nos últimos anos, achei por bem entrevistar a Pabita, também 

por ser nepalesa.  

O guião da entrevista teve como base o guião que o OLA irá utilizar para 

entrevistar os migrantes, feito pela Pabita, do qual eu adaptei de forma a ficar mais bem 

enquadrado no presente relatório. Esta, demorou cerca de 1h entre conversas sobre o 

estágio, más conexões de internet e a entrevista em si.  

A entrevista foi bastante produtiva e deu-me a conhecer uma versão da realidade 

bastante diferente daquela que eu imaginava. A Pabita tem 31 anos, é nepalesa e vive em 

Portugal há 2/3 anos com dois filhos pequenos e o marido.  
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Inicialmente, comecei a entrevista a perguntar-lhe quais as razões pela qual 

decidiu sair do Nepal e imigrar. A resposta era expectável, visto que, tal como a Pabita 

mencionou, a vida nos países do Sudeste é muito difícil. Não há acesso gratuito à 

educação nem à saúde, assim como a qualidade de vida é muito alta, criando condições 

difíceis para sustentar um bom estilo de vida. A Pabita e o marido, são os dois licenciados 

e afirmam não haver condições, nem trabalho no país deles para terem a vida que desejam. 

Além de tudo, e mais tarde em conversa com a mesma, percebi que uma das razões do 

porque escolherem Portugal, foi devido à segurança, da qual todos sabemos, que nos 

países do Sudeste, isso é uma variante em questão.  

Foi notável na minha conversa com a Pabita, as dificuldades que os imigrantes 

têm ao se instalarem num novo país. A experiência deste casal com dois filhos, tornou-se 

difícil maioritariamente devido à língua. Para se ser legal num país, é preciso criar número 

nas finanças, segurança social e todas essas burocracias que não são nada explícitas, muito 

menos quando não se fala a língua do país em questão. A imigrante mencionou, também, 

a dificuldade que sentiu em encontrar escola para as crianças, visto ainda não terem cartão 

de residência. Apesar disso, fiquei surpreendida quando a imigrante afirmou que eles 

tiveram bastante ajuda neste processo, tanto quanto de outros imigrantes como de 

portugueses.  

Relativamente ao emprego, a mesma afirma que por não se ter nacionalidade 

portuguesa, é mais difícil de obter um trabalho, ao contar uma experiência de trabalho, 

que por não falar português, não foi aceite. “Yes, I have one experience. I have tried in 

Lisbon one job as a receptionist. I can’t name that company because it´s not appropriate, 

but the company was owned by Portuguese people. I have tried in there because they have 

announced that “we need people who can speak English”. They contacted me, but when 

I got there, they said that “is better if you can communicate in Portuguese also, we can´t 

work with this kind of people who can´t speak Portuguese and only English.” 

Adicionalmente, afirmou que, “we can´t work in frontline you know. In everything we 

have to work in the back, like in kitchens and in cleanings. And that is why is very difficult 

for people who can´t speak Portuguese to get a better job in Portugal.” Desta forma, e por 

não se arranjar trabalho com tanta facilidade faz com que os imigrantes tenham que morar 

em casa dividas, para conseguirem pagar as contas e as despesas.  
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No que diz respeito às organizações e instituições internacionais, começando pelo 

OLA, afirma que “OLA it is a great opportunity for me, I have always been interested in 

helping people, and I’m very happy, very glad. And working with incredible people, and 

always having new ideas, new things and each member are very hard working and there 

always ready to help. It´s very good, I feel like I’m lucky I got that chance and I dreaming 

a big future for OLA. I feel very lucky.” A Pabita conheceu o OLA, através do Almada 

Mundo que é uma organização na qual o OLA está inserido, que ajudou esta família 

quando eles estavam a passar por uma má situação devido à pandemia, fornecendo-lhes 

comida entre outras coisas que os ajudaram.  

A ajuda das organizações na mudança de países pode facilitar muito mais este 

processo pelo facto de estas tornarem tudo mais oficial, mais formal e terem acesso às 

pessoas e aos países. “The association is always right, they meet different people, they 

make different discussions, and they make good results.” Ainda assim, a Pabita e o marido 

não tiveram ajuda de nenhuma instituição e apenas planearam tudo os dois juntos.  

Como imigrantes e pessoas de bom coração dispostas a ajudar o próximo, o casal, 

criou uma associação sem fundos de nepaleses em Almada, já há um ano e meio, chamada 

Global Nepalese Sociaty in Almada, na qual fazem parte 2500 pessoas. A associação 

ajuda as pessoas, por enquanto, a nível formal, auxiliando na marcação de reuniões nas 

finanças e na segurança social, visto que, os imigrantes não conseguem entrar em contacto 

com os escritórios devido à língua, sendo que, muitos deles nem inglês falam. Para além 

do lado formal, fornecem roupa, comida e todos os serviços necessários.  

A entrevista teve em si, outros assuntos como a discriminação e relatos mais 

específicos da família nepalesa, que poderão ter acesso no Anexo A, mas posso concluir 

dizendo que foi um testemunho deveras interessante, uma conversa muito instrutiva e 

produtiva que ressaltou a minha vontade de trabalhar na área das migrações e dos 

refugiados.  
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6. Conclusão 

 

Tendo em conta a pesquisa feita no tema das migrações e a entrevista realizada, 

podemos constatar que o fenómeno migratório e todos os fatores que o mesmo implica, é 

um assunto indispensável à agenda internacional. É com o avançar da globalização, dos 

conflitos armados, das alterações climáticas, entre outros, que este fenómeno causa um 

impacto tão grande na sociedade.  

É mais que constatado que a migração, a cada ano que passa, tem tendência a 

crescer e a se alastrar daquelas que eram as suas rotas recorrentes, tal como vimos com o 

crescente número de imigrantes nepaleses em Portugal.   

É importante salientar o trabalho que as organizações e instituições internacionais 

têm na ajuda e na facilitação das migrações e dos refugiados, realçando o fato de estas 

tornarem a mudança mais segura. Ficou bastante claro, para mim, com a entrevista feita 

à Pabita, que existe a necessidade de mais organizações como o OLA em Portugal, pois, 

tal como disse e imigrante, ainda há muitas pessoas a precisarem de auxílio na mudança 

de um país para outro. Ainda que, Portugal é um país que está presente e que participa 

nos fóruns onde são tratados os problemas da migração, acredito que poderia trabalhar 

mais em território nacional, proporcionando os meios e criando os fundos para que mais 

ong´s consigam assistir os migrantes e os refugiados do nosso país.  

 A migração é assim, uma área em evolução, não podendo ser desvalorizada, e, na 

qual, se devem investir mais esforços a nível nacional e internacional, uma vez que é uma 

problemática em ascensão que irá alterar o equilíbrio demográfico.  
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7. Auto-avaliação do Desempenho  

 

A escolha deste estágio esteve aliada à motivação de aprender mais sobre o 

fenómeno migratório e sobre a migração em Portugal. Assim, considerando os últimos 

três meses de Estágio no Observatório Liga Almada, creio que posso afirmar que tive um 

desempenho bastante positivo.  

A realização de um estágio, sempre foi algo com bastante importância e 

significância para o término de uma licenciatura, dado que, é através de um estágio que 

conseguimos colocar as nossas skills em prática, passando do teórico para o prático. No 

entanto, é com muita pena que posso afirmar que neste estágio não consegui colocar as 

minhas skills em prática.  

Primeiramente, é de salientar que, este ano, foi um ano bastante atípico para 

estagiar. O facto de o estágio ter sido realizado, na sua totalidade, via teletrabalhado 

impossibilitou a realização de várias tarefas que estavam programadas conforme demos 

início ao estágio. Para além disso, devo destacar um importante fator, que foi eu estar no 

Brasil. A viagem era para ser apenas durante o mês de fevereiro, mas com o avançar da 

pandemia acabei por ficar “presa” durante 3 meses, ou seja, os meses todos do estágio. 

Para além do mais, a Pabita, que era inicialmente a minha orientadora de estágio e com 

quem eu iria realizar o trabalho na área social, diretamente com os imigrantes, esteve 

“presa” desde o final do mês de março até agora, inclusive, no Nepal, em uma viagem 

que era para ter a duração de duas semanas.   

Todavia, mesmo com todos estes fatores acrescidos, sempre me mostrei 

interessada e aplicada na realização das tarefas e atividades. Nunca deixei de participar 

em nenhuma reunião, mesmo tendo que acordar às 5h da manhã, devido ao fuso horário, 

nem nunca deixei de realizar qualquer trabalho.  

Todas as tarefas que realizei, posso afirmar que as realizei com empenho, tentando 

sempre aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura.  

Termino este estágio, apenas com uma nova competência adquirida, que foi a 

competência de pesquisa, no sentido de ter tido acesso ao RCAAP, que não conhecia. 
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8. Críticas e Sugestões 

 

Considero uma vantagem, a inserção da Unidade Curricular de Seminário ou 

Estágio no plano de estudos da licenciatura de Relações Internacionais, como forma de 

valorizar o currículo, permitindo um contacto com a realidade no mercado de trabalho da 

área. No entanto, quando se imagina um estágio, imagina-se um lugar de crescimento e 

onde, à partida, o aluno irá poder ingressar na sua vida profissional. Infelizmente, esse 

não foi o meu caso.  

A ideia de estagiar sempre foi algo bastante excitante para mim, e quando entrei 

no OLA, pensei que iria começar a trabalhar na área que gostava de me profissionalizar 

no futuro.  

Primeiramente, e como fator relevante para a crítica, acho que devemos ter em 

conta ao fato do OLA ser uma organização recém-criada. A ideia do Observatório só 

começou a ser posta em prática em finais do mês de janeiro/início do mês de fevereiro. 

Logo, tendo em conta que o estágio teve início no princípio do mês de março, a 

organização ainda estava a começar. No entanto, e mesmo por ser uma organização nova, 

poderiam ter dado mais uso aos estagiários, no sentido de terem distribuído mais tarefas 

e mais atividades.  

Em segundo lugar, gostaria de acrescentar a falta de tarefas e de atividades que 

foram entregues aos estagiários. O número de horas de estágio não foi cumprido, pois as 

tarefas eram demasiado curtas, rápidas e poucas. Para além do mais, as tarefas entregues 

não requisitaram conhecimentos adquiridos ao longo do curso, uma vez que não eram 

tarefas com o teor da licenciatura de Relações Internacionais.  

Não querendo ser muito crítica e incompreensiva, acho que deveria ter sido dada 

mais atenção aos estagiários. Com isto, não quero dizer que não recomendo o OLA como 

instituição de estágio, muito pelo contrário, acho que o OLA, futuramente, poderá ser 

uma ótima instituição de estágio e acredito que o trabalho que está a ser desenvolvido vai 

fazer a diferença a muitos imigrantes. Num futuro em que a organização já esta formada 

e com as áreas bem formuladas, poderá ser um ótimo local de estágio para a área de 

Relações Internacionais.  

Por último, gostaria de salientar que, aquando da ideia de abordar a migração 

juntamente com o coordenador de estágio, professor Nuno Canas Mendes, percebi que 

não existe nenhuma cadeira específica no curso refente à migração, aos refugiados ou a 
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crises humanitárias. Desta forma, gostaria de mostrar o meu descontento, e aquilo que eu 

acredito ser uma lacuna no programa do curso, por serem assuntos atuais bastantes 

relevantes para a comunidade internacional e decisores da ordem mundial, propondo a 

ideia de esta falha no programa, seja repensada, com uma atualização no plano de estudos 

da licenciatura.  
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10. Anexos 

 

Anexo A:  

 

Pabita: Hi, my name is Pabita Khanal, I´m 31 years old, and I am from Nepal. It’s been 

around 2/3 years that I’m in Almada and I’m loving staying here. I am living with my 

family, I have a husband and two kids, one is 6 years old, and my little baby was born in 

Almada. He is 14 months now and we are living all together.  

 

Estagiária: Hello Pabita, so, what are the reasons why you left your country? What are 

the main difficulties you have faced here in Portugal and when you left your country? 

 

Pabita: The main reason I left my country was that, as everyone knows Nepal is in the 

southeast, and southeast are developing countries, they are on their way of development 

and for that we have struggled for our very basic needs. We have to pay for education, to 

wealth service and the life expensive are very high and we can´t have the life that we 

deserve as a normal human being. And me and my husband have completed our studies, 

we have completed our university in Nepal, and we have searched for jobs, all kind of 

jobs also, but that doesn´t work for us. Our expectations are high, and we want to have a 

better life. We are having our life as normal, but we want something better for our future 

and for our kids. We have high expectations, that is why we left the country. And in 

addition to that, we both want to continue our studies, and we are seeking for opportunity 

in Europe, that is why we tried to be in Portugal. 

 

Estagiária: What did you study, Pabita? What was your university? 

 

Pabita: I have finished my master’s degree on science and my speciality is in physics,  

and my subject is in plasma physics.  

 

Estagiária: Uau, that is so interesting!! Your husband is in the same area as you? 

 

Pabita: Yes, he has completed his masters in nano technology. 
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Estagiária: Uau, that is impressive! Very interesting. And what are the main difficulties 

you have faced? 

 

Pabita: In the very first day, we have experienced the same things which all the 

immigrants have faced. We have to go through all the basic papers processes, like making 

finance number, social number, and hospital also, the SNS number, starting school for 

our kid. I have faced very bad experience in finding school for my elder son. Is very hard 

for us immigrants who doesn’t have resident card in there to find school for kids. The 

struggle period was very bad.  

 

Estagiária: Did somebody helped you to solve those problems? 

 

Pabita: Many people helped us, giving directions.  

 

Estagiária: But was it Portuguese people or was Nepalese people that already came 

here? 

 

Pabita: We got help from Portuguese people, Nepalese people and also from the other 

south-eastern people, like people from Pakistan, Bangladesh, they also helped us. In most 

of the way, Portuguese people helped us in the field where we have to speak in 

Portuguese, and we request them to become our communication bridge between the 

offices like finances and social security and us.   

 

Estagiária: That is good! Its good to have people in the same situation as you and help 

you! Can you tell me some major problems wish migrants are facing every day? 

 

Pabita: For the migrants, the main problem is language. We have to face problems 

because of the communication gap, we can’t explain our things in the exact way because 

the translation is not good in all places and there can be a lot of misunderstanding. And 

for the people like me that have kids, is very hard to get a job. We can’t do the full time 

and the part time job is not effective for us. We can´t get a lot of money in that and we 

cant have sufficient for our daily meals and that is why the job is also other problem. And 

other thing is, we cannot have the best accommodation. Is very expensive and we have to 
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stay in sharing homes. We have to share homes with other people to pay the bills, and it’s 

not good. 

 

Estagiária: You don’t have your privacy, you don’t have your own space with your 

family. 

 

Pabita: Yes, exacly.  

 

Estagiária: Moving on into more specific questions about the problems that we, 

unfortunately, face in this society; Have you ever suffered any kind of racism here in 

Portugal? Or have you ever felt discriminated in any way? 

 

Pabita: In my case, I never felt it no.  

 

Estagiária: Oh that’s great!! And your kids, do you ever feel like they have problems in 

school because of his origins? 

 

Pabita: I’m quite lucky in that case, for my kids, for me and my husband also, we tree 

haven’t faced that problem until now. And I pray to the god that we will never suffer from 

that.  

 

Estagiária: Well, that is great!! Because sometimes people mention that here in Portugal 

we don’t have racism, but I thing that is a total lie. Because I see it in every way, with 

every kind of people, even in schools. But if you haven´t felt that here, I think that is big 

news, and it´s great!  

Do you believe that it is more difficult to have a job here in Portugal, if you´re not 

Portuguese? 

 

Pabita: Yes, I believe in that. Is like impossible to get a better job.  

 

Estagiária: Do you have any example? Like, did you tried to get a job, you and your 

husband and anyone said anything because you´re not Portuguese? 
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Pabita: Yes, I have one experience. Before the bird of my second child, I have tried in 

Lisbon one job as a receptionist. I can’t name that company because it´s not appropriate, 

but the company was owned by Portuguese people. I have tried in there because they have 

announced that “we need people who can speak English”. They contacted me, but when 

I got there they said that “is better if you can communicate in Portuguese also, we can´t 

work with this kind of people who can´t speak Portuguese and only English.” We only 

have jobs where we don’t have to speak language.  

 

Estagiária: where you don’t have to communicate with clients.  

 

Pabita: Yes, we can´t work in frontline you know. In every thing we have to work in the 

back, like in kitchens and in cleanings. And that is why is very difficult for people who 

can´t speak Portuguese to get a better job in Portugal. 

 

Estagiária: Do you know any migrants who need help? 

 

Pabita: Yes, I know many of them and I tried my own way to help them. Me and my 

husband, have helped some of them. We have helped to make some contacts for them, 

and we give them some ideas on where to go, how to do, how to get things better in that 

way. During this covid situation we have helped some people with foods, clothes, and 

everything, we have been helping with the organizations. Some of them would really need 

help.  

 

Estagiária: How difficult was for you and your family to make the decision to migrate to 

another country?  

 

Pabita: It is very hard. We never thought about it during our studies. We always planed 

for a better future in our own country, in our own place, I always dreamed about being a 

well-known teacher, a professor in my own university when I completed my  studies  and 

I want to work in my department, but, you know, in development countries there is always 

a problem in getting in better opportunities, especially for the people who are young and 

have just completed their studies and have no experience and that is why I made this 
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decision, and not just for me, but for my kids also. We searched for the safe place for our 

kids and finally we got in Portugal.  

 

Estagiária: Yes, I totally understand. Security is everything! Unfortunately, not all 

countries have access to that and to feel safe and I can´t even imagen what that must feel 

like, but I hope you can get all good for you and your family here and someday, hopefully 

you can be the very well know teacher you want to be.  

How do you feel in Portugal? 

 

Pabita: Its very warm, the climate and the people. Everything is very warm. I feel like 

being at home it is the same like in here, same like in Nepal. Being in Portugal, I don’t 

feel like I’m in a different country than Nepal. There were some past experiences, where 

we have had some bad experience with papers and everything, but now we have 

everything and its very easy to communicate with people. They are always ready to help 

us, and they are always ready to make friends and they are always inviting us, welcoming 

everybody. My kids are also happy in here, and therefore I am very happy. A very secure 

place. And everything is good here. I feel very good. 

 

Estagiária: oh, that is very nice to hear! I´m glad you are happy here. What would you 

like do say to other migrants who want to come to Portugal? 

 

Pabita: I want to say that never, never get tired of things. Some things are going to be 

bad, some days are going to be bad, and some days are going to be good. But never get 

tired, you have to try everything, you have to communicate with every people and keep 

you hopes and thing positive in every way, be optimistic and always ask for help. If you 

ask for ask, you will ger something. 

 

Estagiária: That is very important! Some please doesn’t like to ask for help, but I believe 

that when you ask for it, there will always have someone ready to help you, so yes, that is 

a good advice.  

What do you think of OLA? 
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Pabita: OLA it is a great opportunity for me, I have always been interested in helping 

people, and I’m very happy, very glad. And working with incredible people, and always 

having new ideas, new things and each member are very hard working and there always 

ready to help. It´s very good, I feel like I’m lucky I got that chance and I dreaming a big 

future for OLA. I feel very lucky. 

 

Estagiária: yes, I saw all that, they are all very a hard working. Its still a new institution 

and with the covid it´s a slower process but I think it’s a great idea and it must feel great 

to help others to past through what you’ve been through.  

Can you talk a little bit about Almada Mundo and how did you know these organizations? 

 

Pabita: I got to know about this organizations from the very beginning. I was searching 

for an opportunity to get language classes, and when I got to the class, the class was in 

the association in Almada Mundo. We were in some bad situations because of the covid 

pandemic, and they helped us with some foods and gave us everything that they could do 

to help us.  

 

Estagiária: How important do you believe that associations and institutions are for the 

immigrants? 

 

Pabita: It is very helpful for the new people if we can get suggestions from de 

associations, if some people suggest in single way, if I explain to people in my own way, 

they will never believe me. If we explain through the association, it will be authorized. 

They will believe the things.  

 

Estagiária: It makes it more official, do you mean? It has more credit? 

 

Pabita: Yes, it´s more formal. The association is always right, they meet different people, 

they make different discussions, and they make good results.  

 

Estagiária: And they have the access. They have the access to the country, and to the 

people and already have it all figured it out and so its easy.  
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Pabita: Yes, it´s very important.  

 

Estagiária: Do you have any plans on creating any association of Nepalese people in 

Almada? 

 

Pabita: We have already created one there is in Almada, and my husband is the president 

of that and it´s been around 1 and half year that we have created that association. It is 

called Global Nepalese Society in Almada and we have around 2500 people. In the 

begging we have helped people to get the appointment in the offices, like finances, and 

social security and our friends here, go with the people who can´t speak with the offices 

and help them in that way. We are, for now, just helping them in a formal way. We also 

help them in food and full services. 

 

Estagiária: Uau, that is very interesting! So good. And that it’s an unfunded organization 

or do you get any help? 

 

Pabita: No, it´s unfunded, we are not getting any help from anywhere, we are just 

collecting the fund from the officials inside the organizations. We just collect the money, 

we never force anyone to give us nothing but if anyone wants to help we never say no.  

 

Estagiária: Yes, of course! I was not familiar with that institution, but it´s very 

interesting, I will tell people about it! Do you have any plans on making any linkage 

between OLA and other associations? Including Nepalese ones? 

 

Pabita: Yes, we are planning for that.  

 

Estagiária: Since these past few years, the migrants from Nepal, are getting bigger and 

bigger. The amount of Nepalese people here has grown a lot in the last years. What do 

you believe that are the reasons that the migrants choose Portugal? And yourself 

included.  

 

Pabita: It´s because of the weather. Portugal and Nepal have similar weather conditions 

and that is very good. It´s good for our kids and we don’t suffer more.  
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Estagiária: Did you had any help of any organizations to came here and to choose the 

country? 

 

Pabita: No. we haven’t consulted any organizations. Me and my husband just planned it 

all. We have searched on the website about the countries you can choose to live and there 

was a lot of options and we feel that Portugal is the best and that is why we choose it and 

we are very happy. 

 

Estagiária: oh, that is so good! What is your vision here in Portugal? What do you see 

ahead of you?  

 

Pabita: I always think about the better life I have now, it´s getting better, and I always 

pray to the people that are coming from the different places, for all the immigrants to get 

the better life, the better services, not suffer much, not to get hard time and I want to help 

all of them.  

 

Estagiária: Do you see here a potential place where you can achieve your dream? 

 

Pabita: Yes, yes, there is no doubts.  

 

Estagiária: And do you think that being here in Portugal as a part of the European Union 

has helped you in any way to choose here? or for being in a country where you feel like 

you have the opportunities? 

 

Pabita: It gives positive influence for me. I choose the country because of climate and 

security. After getting there I though about being a part of EU and it feels more better you 

know, so yes, it influenced me in positive way.  

 

Estagiária: I guess all my questions are done Pabita, do you have anything you would 

liket to add? 
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Pabita: Im very happy with the questions and I think all my talking are in these questions 

ahah but I just want to say that, that are a lot of things to do you know, a lot of things for 

the people. Some of the problems are very new for us, and we need to try to get to all of 

them, we have to try to listen the migrants, at least listen to them. It will feel better for 

them and make them feel that you are not alone and that you are with us. I want to tel this 

to everyone and thank you very much for this interview. 

 

Estagiária: No, thank you! Its amazing to have the opportunity to interview such an 

amazing woman, amazing person with a lot to say. I am very sad that we didn’t got the 

chance to work together because of covid and the pandemic. I love the job that is being 

done here and I hope we have, in a future, the chance to work together. Thank you so 

much Pabita. 

 

Pabita: I pray for that, it was a pleasure, thank you so much.  

 

 


