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Programa Anual 2013 
Prioridade 3 – Reforço das capacidades políticas e melhoria da coordenação e 

das competências nos Estados membros a todos os níveis bem como nos 

serviços governamentais 

 

 

Ação 4 - Conceção de 

Planos Municipais para a Integração de Imigrantes 
enquanto estratégia de atuação concertada das diferentes entidades a nível 

local, para a integração de imigrantes 

Conceção Implementação Avaliação 



Enquadramento 
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A importância das políticas locais 

 
» A experiência nos últimos anos de Políticas Públicas em Portugal …o 

caminho percorrido 

 

 

» As orientações da Agenda Comum para a Integração NPT (COM(2011) 455 

final ) 

 » mais políticas de integração a nível local 

 » melhorar a cooperação entre diferentes níveis de governância 

 » monitorização dos serviços e políticas nos diferentes níveis, sinalizando    

boas práticas 

 

 

» A lógica da governação integrada…para políticas locais participadas… 

contributo para o desenvolvimento regional 

 

 



Planos Municipais 
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 Atualmente: 

      19 Planos Municipais  

  21 Municípios envolvidos 

  Período de vigência 2015-2017 

Beneficiários do financiamento: 
as Câmaras Municipais pela responsabilidade que lhes 

compete de gestão quotidiana e planificação do rumo do 

respetivo concelho e pelo papel fundamental que 

desempenham na implementação de medidas de integração e 

na forma como são estabelecidas as interações entre os 

imigrantes e a sociedade de acolhimento a nível local. 



Pressupostos da conceção dos 
Planos 
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1. Abordagem bottom-up 

 

2. Conceção na base de diagnóstico local participado 

 

3. Estrutura dos Planos comum 

• Objetivos estratégicos e operacionais, medidas, níveis de 

medidas, indicadores, metas e cronograma  

 

• Competências e responsabilidades de cada entidade envolvida 

 

• Áreas: Serviços de Acolhimento e Integração / Urbanismo e Habitação / Mercado de 

Trabalho e Empreendedorismo / Educação e Língua / Capacitação e Formação / 

Cultura / Saúde / Solidariedade e Resposta Social / Cidadania e Participação Cívica / 

Media e Sensibilização da Opinião Pública / Racismo e Discriminação / Relações 

Internacionais / Religião/Outras 

 

• Mecanismos e instrumentos de monitorização e avaliação 

    

 4. Acompanhamento por Plataforma representativa de todos: existente ou 

 a criar, coordenada por decisores políticos, que sirva de mecanismo monitorização e avaliação 

 dos Planos 

 

 
 

 



Diagnóstico 

Planeamento 

Definição Modelo M&A 

Validação e Aprovação 

 

Processo Participativo 

Fases do processo de conceção 



Stakeholders  

• Organizações públicas, de âmbito local, regional e nacional, incluindo serviços 

desconcentrados do Estado e outros serviços públicos presentes no território (SEF, ACT, ACES, 

Hospitais, Agrupamentos de Escolas, IEFP, Centros de formação, Universidades, CPCJ, DGRSP, 

ISS). 

 

• Entidades da sociedade civil (ONG, organizações empresariais, sindicatos, igrejas, meios de 

comunicação social ) e entidades com fins lucrativos (as empresas foram parceiros 

fundamentais em alguns planos); 

 

• Decisores políticos - Presidentes de Câmara e/ou Vereadores, Presidentes de Juntas de 

Freguesia, Presidentes e Deputados de Assembleias Municipais; 

 

• Comunidades imigrantes, com particular destaque para as Associações de Imigrantes, 

fomentando o seu papel enquanto agentes corresponsáveis pelo processo de integração e 

garantindo, em particular, a participação das comunidades mais representativas; 

 

• Representantes da sociedade de acolhimento 

 



Indicadores  

• N.º de ações preparatórias (reuniões, sessões de informação, fóruns, focus groups, 

workshops, consultas públicas,…) = 495 

 

• N.º de entidades que participaram na criação dos Planos = 587 

 

• N.º de entidades envolvidas na implementação dos Planos = 477 

 

• N.º de cidadãos nacionais países terceiros participantes na criação dos Planos = 1474 

 

• Plataformas representativas criadas/reajustadas = 19 

 

 

Execução física da Ação 4 – 100% (19 candidaturas = 19 PMII) 

Execução financeira da Ação 4 - 67% = 152.300 € 



Medidas a implementar 
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19 Planos Municipais = 790 medidas 



Futuro 
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Abertura de candidaturas para: 

 

  - Conceção de novos Planos Municipais para a Integração de Imigrantes 

 

 - Implementação de Planos Municipais para a Integração de Imigrantes 

 

 

 

 

 

Fundo para o Asilo, Migração e Integração 
 

PEM (2015-2020) 

Medida 1 - 50 Planos municipais em implementação 

Conceção Implementação Avaliação 



http://w 

ww.acm.gov.pt/planos-municipais 

Ferramentas 

http://w/
http://w/


Contatos 

 

 

 

 

Gabinete de Apoio às Políticas Locais de Integração de 

Migrantes 
 
Email:  politicaslocais@acm.gov.pt 

Tel.: 218106143/116 
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Planos Municipais…uma estratégia concertada para as políticas locais! 


