Ficha técnica:
Título: Recrutamento, seleção e inclusão de migrantes: Guia prático para
profissionais de gestão de recursos humanos
Coordenação:
Sónia P. Gonçalves | Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas |
Centro de Administração e Políticas Públicas | Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa | Instituto de Saúde Ambiental
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
Autores (por ordem alfabética):
Joana Guimarães | Coordenadora de Projetos | TESE
Manuel Ramirez Fernandes | Advogado, Especialista em Direito do
Trabalho | RAMIREZ & ASSOCIADOS, Sociedade de Advogados, SP, RL
Rita Godinho | Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas
Sónia P. Gonçalves | Vogal da Direção da APG | Docente e Investigadora no
ISCSP-ULisboa, CAPP
Vanessa Alves da Rocha | Advogada
Projeto Job Tours: promovido pela TESE – Associação para o Desenvolvimento,
em parceria com a APG – Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
Financiamento: Prémio BPI “la Caixa” 2020
Data: Julho 2021
Editor: Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
ISBN: 978-989-98729-1-2
Design gráfico por Marina Melo Pinto

Abreviaturas

ACT – Autoridade Para as Condições do Trabalho
APG - Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas
CT – Código do Trabalho
CV – Curriculum vitae
D&I - Diversidade e Inclusão
DL – Decreto-Lei
DReg – Decreto Regulamentar
IRN – Instituto de Registos e Notariado, I.P.
L – Lei
OM – Observatório das Migrações
REPSAE - Lei n.º 23/2007, de 04/07, que aprova o regime jurídico de
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território
nacional, também conhecida por Lei dos Estrangeiros, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 29/2012, de 09/08, Lei n.º 56/2015, de 23 de Junho,
Lei n.º 63/2015, de 30/07, Lei n.º 59/2017, de 31/07, Lei n.º 102/2017, de 28 de
Agosto, Lei n.º 26/2018, de 05/07, Lei n.º 28/2019, de 29/03 e Decreto-Lei
n.º 14/2021, de 12/02
RE - Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 05/11, que regulamenta
a Lei n.º 23/2007, de 04/07, que aprova o regime jurídico de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional,
também conhecido por Regulamento dos Estrangeiros, com as alterações
introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2013, de 18/03, Decreto-Lei
n.º 31/2014, de 27/02, Decreto Regulamentar n.º 15-A/2015 de 02/09,
Decreto Regulamentar n.º 9/2018, de 11/09 e Lei n.º 71/2018 31/12
RH – Recursos Humanos
SEA - Serviço de Estrangeiros e Asilo
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Índice

5

Apresentação do guia

7

Políticas de diversidade e inclusão:
do recrutamento à integração inclusivas

13 Enviesamentos nos processos
de recrutamento, seleção e integração
21 Migração em Portugal
27 A contratação de cidadão estrangeiro
por empresa portuguesa para exercer
atividade profissional em Portugal
55 Perspetivas plurais sobre recrutamento,
seleção e acolhimento de migrantes
no mercado de trabalho
59 Boas práticas de recrutamento,
seleção e acolhimento de migrantes
no mercado de trabalho
68 Notas finais
69 Recursos adicionais
70 Materiais consultados

Apresentação
Apresentação
do guia
do guia

O recrutamento, seleção e acolhimento são

inclusivo, de forma a aprofundar potenciais

processos estratégicos para a gestão de

enviesamentos por parte dos profissionais de

recursos humanos das organizações em termos

RH nos processos de tomada de decisão no

da renovação da força de trabalho. Atualmente

âmbito do recrutamento e seleção. O capítulo

organizações e profissionais debatem-se

seguinte procura contextualizar brevemente

com desafios associados ao processo de

a migração em Portugal destacando os

globalização e fluxos populacionais, que

seus benefícios e desafios. O capítulo da

enriquecem organizações e sociedade. O

contratação de cidadão estrangeiro por

encontro entre estas duas realidades que se

empresa portuguesa para exercer atividade

traduz no recrutamento, seleção e integração

profissional em Portugal possibilita o

de migrantes foi o ponto de partida para o

contacto com as bases legais do processo

desenvolvimento deste guia.

de contratação, acreditando por isso, que
este capítulo constituirá uma ferramenta de

Este guia é um output previsto no âmbito do

trabalho muito útil. No capítulo seguinte

projeto Job Tours desenvolvido pela TESE em

procura-se sistematizar as perspetivas de

parceria com a APG, com vista a implementar

migrantes e profissionais sobre o acesso ao

um plano de desenvolvimento de competências

mercado de trabalho, recrutamento, seleção e

de empregabilidade junto de jovens migrantes,

acolhimento de migrantes em Portugal. Por fim,

por forma a apoiar os seus processos de

o capítulo das boas práticas de recrutamento,

inclusão socioprofissional.

seleção e acolhimento de migrantes no

Tem por objetivo sensibilizar e informar

mercado de trabalho propõe um conjunto de

profissionais de gestão de recursos humanos

sugestões alinhadas com as práticas de D&I.

que na sua prática profissional lidam com

Importa referir que o desenvolvimento deste

o recrutamento, seleção e acolhimento de

guia resultou de um trabalho extensivo de

migrantes.

recolha, análise e sistematização de informação

É feita uma breve introdução às políticas

através de diferentes metodologias, entre

de diversidade e inclusão e recrutamento

as quais a pesquisa de material relevante

5

divulgado por entidades nacionais e
internacionais e o acompanhamento da
implementação do Projeto Job Tours, com
focus group com 20 jovens migrantes em
Portugal. O guia teve ainda por base os
testemunhos de cinco profissionais de RH de
várias organizações portuguesas, algumas das
quais com representação internacional, de
entidades da sociedade civil e de especialistas
de áreas relevantes sobre as vivências
dos processos de recrutamento, seleção e
integração de migrantes. A todos/as estes/as
jovens e profissionais, o nosso agradecimento
pela partilha. Agradecemos também o valioso
contributo de vários/as profissionais de gestão
de RH no processo de revisão e validação.
Note-se que este guia não tem a pretensão
de substituir a consulta de instrumentos
focados em maior pormenor em cada um dos
temas aqui abordados. O documento que aqui
se apresenta foca essencialmente aquilo que
emergiu como fundamental em contexto de
crise atual ou iminente.

6

Políticas de Diversidade e Inclusão: Do Recrutamento à Integração Inclusivo

Políticas de
diversidade e inclusão
A temática da Diversidade e Inclusão (D&I)

diversidade e sensibilização para políticas de

tem vindo a assumir relevância crescente

gestão de pessoas mais inclusivas, será um

no discurso da sociedade e também das

importante passo para uma maior vantagem

organizações. Porém, é ainda entendida

competitiva, criação de valor acrescentado ao

com um duplo sentido: por um lado como

negócio e para uma maior identidade entre a

um verdadeiro desafio ao nível da sua

sociedade e a própria organização.1

implementação genuína e, por outro, como

A título de exemplo, o estudo realizado pela

uma potencial vantagem estratégica e de

Comissão Europeia (2003) reforça que a

crescimento.

diversidade interna promove a diversidade

O desafio de implementação associa-se

externa do seu público-alvo. Ao ocorrer

a diversos fatores, nomeadamente, ao

alterações na sua cultura e políticas interna,

desconhecimento sobre a temática, ao

ocorre em paralelo um impacto sobre o meio

reduzido acesso a recursos na área, à não

envolvente, onde estão incluídos stakeholders,

consciencialização da importância do tema

shareholders, consumidores e todo o público

e ainda à sua desvalorização. Acrescem,

interessado. O investimento em políticas de

eventualmente, desafios nas situações em

D&I, promovem o acesso a novos segmentos

que se verifiquem a inexistência de uma

de mercado e o aumento da satisfação dos

área de RH na estrutura organizacional,

consumidores, conseguindo assim, mais

não existindo um profissional, uma equipa

audazmente, responder e acompanhar as

ou um departamento específico e com

mudanças na sociedade e expectativas dos

disponibilidade para tratar de forma mais

consumidores, a par de uma atuação mais

cuidada e continuada as questões da D&I.

ampla e abrangente.2 Quando as organizações
se comprometem com a não discriminação e

Todavia, começa a robustecer-se a premissa

promovem a valorização e retenção de talento e

de que apostar em práticas assentes na

respetivas diferenças individuais, estão também
a promover a inovação e criatividade através
de uma mais ampla abordagem à resolução de

1. Carta Portuguesa da Diversidade, 2021
2. ILO, 2011; McKinsey & Company, 2015
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problemas, perspetivas e ideias. Desta forma, os

cultura de diversidade e inclusão.5 Integra-se

grupos de trabalho com uma maior diversidade

aqui a visão da diversidade como um imperativo

de talentos, tendem a apresentar resultados

do negócio, o desenvolvimento de uma visão

superiores quando comparados a grupos

mais ampla e adaptação das práticas à realidade

estáticos compostos por especialistas.3

organizacional, numa perspetiva abrangente
a toda a organização e mediante uma visão de

Os estudos evidenciam ainda a existência de

win-win, tratando e partilhando a mensagem

uma relação vincada entre a diversidade étnica

de que esta é uma componente fundamental do

e cultural e o retorno financeiro. Os resultados

tecido da cultura organizacional.

apontam para as organizações que têm uma
política de D&I mais eficaz, estando 35%

O investimento no suporte a uma cultura de

mais propensas a ter um retorno financeiro

inclusão, é um dos pilares comuns das empresas

superior ao desempenho da indústria nacional,

bem-sucedidas nas suas práticas. A vontade de

superando até, os resultados derivados de

ajustamento na cultura de uma organização

políticas limitadas à diversidade de género.4

deve estar alinhada com o tipo de liderança
e com a sua disposição para mudar. Sem uma

O vasto leque de benefícios resultantes de uma

alteração na liderança e na sua forma de atuação,

aposta no D&I por parte das organizações,

não irá ocorrer uma mudança autêntica na

conduzirá a um amplo e reconhecido respeito

cultura da empresa.6 Desta forma, o período

das diferenças nas sociedades, fomentando, por

entre implementar uma cultura de diversidade

sua vez, o enraizamento destas práticas junto dos

e surgirem os seus resultados leva algum tempo

empregadores. É importante ter o conhecimento

e necessidade de persistência. Além disso, é um

tanto dos benefícios, como dos custos que a

processo faseado que se suporta em iniciativas

adoção destas políticas pode implicar, sendo

constantes e transversais a toda a organização,

crucial para o seu sucesso assumir a diversidade

devendo iniciar-se com um processo de

como um imperativo ético e parte dos valores e

identificação e análise dos comportamentos

da identidade organizacional.

atuais e recolha de informações, planos de ação,

O desenvolvimento de uma verdadeira cultura

com ações práticas e repetidas, criação de novos

de diversidade e inclusão implica alguns

hábitos e novos sistemas de trabalho e muita

elementos chave que impulsionem e apoiem a

perseverança em todo o processo.7

mudança, sendo que estes elementos chaves

Implementar uma cultura de D&I é um processo

estão interligados. Não tendo por objetivo uma

de autoanálise organizacional, delegação de

análise exaustiva destes elementos, destacamos
no âmbito deste documento, a liderança, a

3. McKinsey & Company, 2015
4. McKinsey & Company, 2015
5. Thomas, 2006; Offermann & Basford, 2014
6. Offermann & Basford, 2014
7. Thomas, 1991

cultura organizacional e a formação.
A liderança é crucial no âmbito de qualquer
processo de mudança e para a difusão de uma
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responsabilidades, cooperação, reeducação

indivíduos mais eficientes nas suas tomadas de

e comprometimento. Uma cultura orientada

decisão e por se adaptarem mais facilmente a

para diversidade irá ser refletida no nível de

contextos multiculturais, por apresentarem uma

maturidade da organização, sendo que esta

maior facilidade na gestão de trabalhadores com

maturidade organizacional corresponde

perfis diversos e serem mais flexíveis, abertos à

à preparação da organização para lidar e

mudança e ao desconhecido, comunicarem com

acolher a D&I. É possível identifica-la nas

maior facilidade e mostram-se mais confiantes.10

práticas, programas, políticas e na própria

Falar de diversidade e inclusão implica

cultura da empresa e avalia-la através de

destacar a formação, como uma das principais

instrumentos de medição e do ajustamento

estratégias para a sua promoção.11 A

entre indivíduos de outras culturas ou com

preparação de profissionais não deve limitar-se

caraterísticas consideradas diferenciadoras e

às formações e ações de sensibilização

a própria organização e ambiente de trabalho.

pontuais, mas sim a um estímulo constante da

Neste contexto, importa uma breve referência

sua atuação. Embora seja já mais reconhecido

ao conceito de inteligência cultural. A

como uma das questões mais pertinentes

inteligência cultural é definida como o conjunto

do Séc. XXI, muitos profissionais ainda não

de competências e capacidades de foco

são autonomamente desafiados a responder

individual para gerir e atuar em circunstâncias

ao tema, por ainda não constituir uma

culturalmente diversas (incluindo origens

prioridade em muitas agendas. Formar para

étnicas, nacionalidades, ou outros tipos de

a diversidade traz um impacto positivo sobre

cultura) e interpretar comportamentos e

os comportamentos e reações emocionais dos

situações menos familiares.8 O desenvol-

trabalhadores, assim como é visível através dos

vimento da inteligência cultural ocorre focada

resultados organizacionais, o que não é obtido

na capacidade de compreender e se adaptar

sem um envolvimento profundo de todos os

às diferentes realidades culturais, refletindo

níveis da organização nas iniciativas para a

sobre o que está ou não a acontecer e os seus

D&I.12 A abordagem ao tema da D&I exige

detalhes, a fim de obter uma resposta mais

por parte de todas as pessoas que trabalham

adaptada à situação.9

numa organização, autonomia, compromisso
e pró-atividade numa procura constante por

O desenvolvimento deste tipo de inteligência

soluções e estratégias inovadores e capazes

é para as organizações uma vantagem e uma

de responder aos desafios. Ou seja, deverá

estratégia de prosperidade por tornar os

haver uma co-responsabilização de todos
os atores organizacionais, para que todos os

8. Ang & Van Dyen, 2008; Van Dyne, Ang & Livermore, 2010
9. Van Dyne, et al., 2010
10. Sousa, 2015
11. Offermann & Basford, 2014
12. Offermann & Basford, 2014

trabalhadores e trabalhadoras possam ser
agentes ativos na dinamização de um ambiente
de trabalho mais inclusivo, tolerante e diverso.
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Recrutamento, seleção e
integração inclusivas

As atividades de Recursos Humanos podem ser

influência dos fatores sociais e económicos.

enquadradas em duas grandes tipologias: as

Acresce ainda o enfoque num processo claro,

atividades transformacionais, que se referem

justo, imparcial e ético.15 Este pode ser um

à componente estratégica da organização

tema delicado, contudo, é crucial que seja

e procuram da forma mais eficaz possível

devidamente respeitado, ou o sucesso do

o alinhamento entre a estratégia de RH

recrutamento e seleção, e no limite da própria

e a estratégia de negócio; e as atividades

organização, pode ser posto em causa. Alguns

transacionais, que se referem à componente

dos comportamentos não éticos incluem o

mais operacional dos Recursos Humanos e que

ato de questionar sobre assuntos privados da

vão apoiar as atividades transformacionais.13

vida do(a) candidato(a), nomeadamente sobre a

Do conjunto das atividades transformacionais

orientação política, religiosa, etnia, orientação

faz parte o recrutamento, a seleção e a

sexual e outras questões que não demonstrem

integração, considerados como processos

estar, inequivocamente, relacionadas com

de elevado relevo em virtude do impacto no

o desempenho da função à qual se aplica o

desempenho da própria organização, pois

processo em causa.16

constituem-se como processos através dos

Após a fase de recrutamento e seleção de

quais a organização reforça o seu recurso mais

uma pessoa, para uma melhor aculturação

importante: as pessoas.14 Não se restringe,

à organização, realiza-se um programa de

portanto, à componente operacional ou

acolhimento e integração ao novo ambiente

administrativa, cooperando e alinhando-se

de trabalho. Esta é uma das etapas mais

cada vez mais à componente estratégica dos

importantes e que poderá ser determinante

recursos humanos, comprometendo por isso, o

na duração da estadia desse na organização,

sucesso da própria organização.

bem como no êxito do seu desempenho, que

A relevância estratégica dos processos
associa-se proporcionalmente aos desafios

13. Armstrong & Taylor, 2014
14. Armstrong & Taylor, 2014
15. Armstrong & Taylor, 2014; Dalman & Girardi, 2015
16. Neves, Garrido& Simões, 2008

que lhes estão associados, quer pela escassez
ou abundância do mercado, quer pela forte
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influenciará indicadores como os índices de

Muito embora a D&I seja uma questão

satisfação e de rotatividade. As práticas não

reconhecida na literatura científica, nas

se devem limitar aos primeiros dias de receção

empresas e consagrada na legislação, ainda

de um novo trabalhador ou trabalhadora, mas

permanecem algumas práticas enviesadas nos

sim serem recorrentes no longo-prazo e a toda

processos de recrutamento, seleção e integração

a organização, para que não só a nova pessoa

que serão alvo de análise no capítulo seguinte.

se sinta integrada, como esse sentimento seja
renovado em todos os elementos da organização
e seja promovido o contacto entre as várias
equipas, a partilha de diferentes experiências e
um ambiente familiar. A maturidade da cultura
organizacional é também influenciada pela
estrutura dos programas de onboarding, a sua
orientação para dimensão pessoal e social dos
trabalhadores, não devendo, no entanto, perante
o perfil de cada elemento, o seu conteúdo ou
formato ser alterado, mas sim, a sua intensidade
e duração que será adaptada às necessidades de
cada pessoa que trabalhe na organização.
No caso de trabalhadores e trabalhadoras
migrantes, o processo de acolhimento poderá
também auxiliar no processo de aculturação.
Para isso, é crucial que seja fomentado um
espiríto de equipa e de entreajuda entre todos
os elementos da organização, distante de
qualquer comportamento preconceituoso e
discriminatório. Nesse sentido, são várias as
estratégias que podem ser desenvolvidas para
incentivar colegas de trabalho a apoiarem o
novo elemento da organização e a orientarem
o seu papel dentro do contexto organizacional.
Mais à frente é possível encontrar um capítulo
com o levantamento de alguns exemplos
práticos para um recrutamento, selecção e
integração mais inclusivas.
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Enviesamentos nos processos
de recrutamento

Enviesamentos:
definição e implicações
As pessoas são expostas a inúmeras informações

Embora não seja uma condição necessária, tal

a um ritmo cada vez mais rápido, tornando a

como apresentado anteriormente, é a partir

tarefa de selecionar o que captar ou não, cada

de atitudes enviesadas que surgem atitudes

vez mais complexa. Dada a elevada quantidade

diferenciadoras com valor pejorativo. Ou seja,

de informação que num curto espaço de tempo

quando uma pessoa apresenta em contexto

é recebida, a necessidade de confiar mais no

de relações sociais uma preferência por um

instinto aumenta, ficando assim, também mais

determinado grupo ou membro e se verifica,

expostas à expressão dos enviesamentos.17

tendo em consideração as circunstâncias, um

Para além disso, as aprendizagens, experiências,

tratamento inapropriado e negativo que coloca

cultura e valores em que estão inseridas,

determinados indivíduos em desvantagem face

através dos quais criam padrões de pensamento,

aos restantes membros ou grupos semelhantes,

influenciam a interpretação da realidade

então estamos perante uma atitude de

e orientam as suas ações futuras.18

enviesamento discriminatório.20 Este
tratamento irá, injustamente, favorecer parte do

Repare-se que, a presença de uma atitude

grupo e desfavorecer a outra parte, expressando

enviesada não implica necessariamente uma

algum tipo de dano à ordem social através do

avaliação negativa e depreciativa. Uma atitude

preconceito, estereótipos ou discriminação.

enviesada é uma decisão tendenciosa com
sentido para o indivíduo, cujo resultado é
obtido através de uma ponderação do seu
passado e de uma projeção futura de acordo
com o seu padrão individual.19

17. Markowsky, 2017; Casad, 2019
18. Ross, 2014; Rodrigues, 2018
19. Ross, 2014
20. Ross, 2014; Dovidio, Hewstone, Glick & Esses, 2010
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Possíveis enviesamentos nos
processos de recrutamento,
seleção e integração
Os processos de recrutamento e seleção são

enquanto fator de ponderação.23 É, de facto

avaliações sobre as competências e perfil dos

valorizado pelos(as) profissionais de recrutamento

candidatos e das candidatas, mas será esta

a opinião extraída sobre um candidato ou

uma avaliação sempre justa e imparcial? Será

candidata, impondo-se esse parâmetro ao

que a escolha de um(a) recrutador(a) pode

peso que é atribuído aos de um teste e cujos

derivar de uma tomada de decisão precipitada?

resultados obtidos foram negativos e por isso,

E de que forma podem as organizações ser

descredibilizados pelo(a) avaliador(a).24

afetadas quando este processo não respeita

Dessa avaliação resulta a tomada de decisão por

totalmente o princípio da diversidade e

parte de quem recruta, podendo esta seguir dois

inclusão? Estas são algumas das questões

caminhos: a seleção da pessoa candidata ou a

para quais os e as profissionais de RH devem

rejeição da mesma, recaindo o peso de qual seja a

procurar resposta e reflexão.

decisão sobre o nível de justiça da mesma face à

O parecer final apresentado pelo(a) recrutador(a)

situação. Tal como é evidente, esse é um resultado

sobre uma pessoa que se candidata, resulta tanto

com influência para o/a candidato(a) e também

de uma ponderação de cariz subjetivo, como

para a organização, pois deste deriva uma

objetivo sobre todas as informações recolhidas

atitude opinativa por parte do(a) candidato(a).

acerca dela21. Contudo, a primeira será mais

Ou seja, é criada uma imagem da organização

influenciada, mesmo que de forma inconsciente,

que será divulgada ao exterior, podendo assumir

pelos padrões individuais do/a profissional.

uma pronunciação mais ou menos positiva,

Estas atitudes poderão comprometer o sucesso

de acordo com a eficácia do processo em que

do processo de recrutamento e seleção através

esteve envolvido(a). Da mesma forma, quando

de uma tomada de decisão precipitada e/ou de

selecionado(a), também irá influenciar a sua

base subjetiva e tendenciosa, pelo facto de deixar

estadia na organização e o contrato psicológico.25

de considerar adequadamente informações
concretas relevantes à função.22 A ponderação

21. Rodrigues, 2018
22. Frieder, Iddekinge & Raymark, 2016
23. Rodrigues, 2018
24. Rodrigues, 2018
25. Rego et al., 2015

subjetiva será, naturalmente, importante para os/
as recrutadores(as) e impossível de ser excluída
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A prestação das pessoas que recrutam e a sua

Formação de impressões

posição no decorrer do processo é crucial.
Independentemente das crenças ou padrões

As impressões associam-se a depreender-se

de pensamento e comportamento de quem

algo sobre o caráter de outra através de algum

avalia, uma pessoa quando se candidata deve

tipo de interação, mesmo que mínimo.27 Através

ser tratada com interesse, dignidade e respeito,

dessa dinâmica é formada uma impressão desde

numa comunicação bilateral e respeitando o

o primeiro minuto28 e que tendencialmente,

perfil e privacidade da pessoa, promovendo

perdurará no tempo. Estas podem ser originadas

explicações credíveis e genuínas.26 Quando

através de uma interação, ou seja, pela observação

esta abordagem se verifica, a rejeição será mais

de um comportamento verbal e/ou não verbal, ou

facilmente aceite e as expressões negativas

através da interpretação de comentários, isto é,

mitigadas, dado o sentimento de justiça que é

informações expressas em texto ou imagem.

transmitido ao longo do processo.

Sabe-se que 4,9% das pessoas num momento

As tomadas de decisão enviesadas pelo

de avaliação tomaram uma decisão no primeiro

inconsciente podem afetar as organizações,

minuto , sendo que os primeiros 15 segundos

impulsionando a discriminação não intencional

são cruciais para causar boa impressão.29 Claro

e consequentemente a desigualdade no acesso

que, para uma correta leitura dos gestos e micro

ao mercado de trabalho, deixando grupos de

expressões, deve compreender-se o contexto e

candidatos em desvantagem e as organizações

tomar atenção também ao discurso verbal, no

mais distantes de alcançar uma maior taxa de

entanto, é difícil dizer muito e em pouco tempo

diversidade e inclusão.

e é por isso que na formação das primeiras
impressões, a linguagem não-verbal tem cerca

A consciencialização sobre os potenciais

de cinco vezes mais impacto do que a linguagem

enviesamentos é já por si um passo

verbal utilizada.30

importantíssimo para o seu controlo.
Ainda que não exaustivamente, apresentamos de

Quanto às pré-impressões são a criação de uma

seguida alguns dos enviesamentos que podem

impressão no momento anterior aquele em que

ocorrer no processo de tomada de decisão.

as pessoas se encontram pela primeira vez,
fazendo com que esse momento de encontro seja
já interpretado sobre o espectro de impressões
previamente formadas.31 Em processos de
recrutamento, as pré-impressões correspondem,
por exemplo, à interpretação da informação do

26. Rego et al., 2015
27. Ash, 1946
28. Frieder, Iddekinge & Raymark, 2016
29. Pease & Pease, 2013
30. Pease & Pease, 2013
31. Rego et al., 2015

CV, cartas de motivação ou testes realizados, que
mesmo apresentando informações insuficientes,
vão criar expectativas e influenciar o momento
seguinte, o da entrevista.
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Quando existe a presença de um tipo de

competências sociais do(a) candidato(a), é

estereótipo, a impressão desenvolvida será

através da leitura dos dados biográficos que

fortemente influenciada por esse fator,

se extrai a maior parte dessa informação.

ocorrendo uma distorção da interpretação da

Admite-se que, dados biográficos são os

informação, tanto maior, quanto menos clara

condutores da interpretação da pessoa

e explicita essa informação se apresenta,32

responsável pela avaliação.34 Reconhecendo

colocando ainda mais em risco o sucesso da

a importância da interpretação destas

tomada de decisão final.

informações, os recrutadores e recrutadoras
identificam como um desafio a leitura

As impressões são apresentadas como um

das competências sociais (soft skills), pois

dos efeitos macro quanto aos enviesamentos

são as mais prováveis de sofrer um maior

no recrutamento, sendo essencial a sua

enviesamento e são as mais difíceis de avaliar.35

compreensão e o reconhecimento das
consequências que, de forma inconsciente,

A leitura estética e técnica dos CV’s não passa

estas podem resultar. Em seguida, vão ser

de um processo de inferências.36 Classifica-se,

apresentados outros efeitos condicionantes das

assim, inferências como o processo cognitivo

decisões de profissionais de recrutamento e que

de associação, que visa a interpretação da

se interligam com a formação de impressões.

informação apresentada, por forma a melhor
compreender a realidade e assim, completar o
seu conhecimento sobre a mesma. Acontece

Biodados e inferências

que, quando essa informação é escassa,37 o

Os biodados ou dados biográficos são toda a

processo de inferência é mais marcante, o que

informação apresentada em formato CV ou

pode conduzir em paralelo a um maior erro de

formulários/candidaturas e correspondem

leitura, comparativamente à leitura dos CV’s e

ao nome, género, experiência profissional,

outros formulários que apresentam em maior

experiência pessoal e outras atividades de

detalhe essa informação.38

interesses, local de residência e formação

Compreender o processo de inferências, pode

académica, sendo os dois últimos identificados

ser a explicação para as tomadas de decisão

por profissionais de recrutamento como os

cujo resultado se demonstrou como um

requisitos com maior ponderação na avaliação

imperfeito best fit entre o/a candidato(a) e a

do best fit entre o/a candidato(a) e o perfil da

organização, afastando-se do expectável.

função.33 Ou seja, dados biográficos são dados
indicadores das competências técnicas (hard

32. Amorim, 2016; Rodrigues, 2018
33. Rodrigues, 2018; Brow & Campion, 1994
34. Brown & Campion, 1994
35. Rodrigues, 2018
36. Brown & Campion, 1994
37. Davis, 1990
38. Davis, 1990; Rego et al., 2015

skills) e das competências sociais (soft skills)
de um(a) candidato(a).
Embora muitas vezes estejam diretamente
expressos alguns atributos sobre o perfil de
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Além disso, deve considerar-se ainda os padrões

Destaca-se ainda o efeito “filtro cultural” como

individuais e predisposição do(a) recrutador(a)

um dos erros de enviesamento de profissionais

(comportamento e estado emocional) enquanto

de recrutamento. O/a entrevistador(a) tem

fatores influenciadores do processo.39

tendência a avaliar o comportamento de um(a)
candidato(a) na ótica do padrão cultural em

A leitura prévia destes dados, faz com que

que está inserido, o que pode resultar em

sejam criados juízos sobre o/a candidato(a),

erros na avaliação.43

por se criar uma imagem cognitiva dessa
pessoa.40 Constitui este um problema, quando

Efeito halo e efeito horn

a informação recolhida é encarada como um
fator discriminatório através da associação de

Os efeitos Halo e Horn são dos enviesamentos

estereótipos e preconceitos que limitaram todo

cognitivos mais amplamente conhecidos.

o processo subsequente. Dados apresentados,

Este efeito consiste no espelhar da primeira

indicaram que informações contidas nos

impressão formada sobre uma pessoa, ou

CV’s e outros formulários, como a fotografia,

seja, avaliando-se inconscientemente todas

cor da pele, nome ou nacionalidade eram

as demais caraterísticas e atitudes à luz da

encarados como um critério que determinava

primeira impressão, restringindo-se assim de

a continuidade [ou rejeição] de determinado(a)

considerar quaisquer outras caraterísticas.

candidato(a) no processo de recrutamento

Contudo, esse julgamento pode assumir um dos

e seleção.41 Indo mais além, outro estudo

dois sentidos de avaliação: positivo ou negativo,

confirmou que, as empresas têm duas vezes

correspondendo o primeiro ao efeito Halo e o

mais probabilidade de chamar para entrevista

segundo ao efeito Horn.44

uma pessoa que não revele a sua etnia ou
cor da sua pele no CV.42 Este é ainda um

Como referido anteriormente a primeira

problema que persiste nas sociedades atuais

impressão sobre a outra pessoa, como por

e, infelizmente, continua a ter expressão

exemplo num processo de recrutamento

nos processos de recrutamento e seleção,

e seleção, será influenciada por situações

influenciando negativamente o sucesso das

anteriormente experienciadas pela pessoa que

tomadas de decisão dos(as) recrutadores(as).

avalia. Episódios anteriores vão influenciar as
decisões do presente e por isso, determinadas
caraterísticas de um(a) candidato(a) irão
fazer-se sobressair no momento da formação
da primeira impressão.45

39. Davis, 1990
40. Rego et al., 2015
41. Smith, Brief & Colella, 2010
42. Kang, DeCelles, Tilcsik, & Jun, 2016
43. Rego et al., 2015
44. Rego et al., 2015; Apter, 2020
45. Ross, 2014

Independentemente de ser uma avaliação positiva
ou negativa, resultará numa avaliação enviesada,
que por sua vez irá condicionar a tomada de
decisão final. Quando este efeito se verifica em
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contexto de entrevista, a relação estabelecida

Recolha seletiva

não é extensiva o suficiente para que aquela
impressão seja desmistificada, principalmente

A recolha seletiva de informação ou confirmation

por ser um momento relativamente curto e que

bias, consiste na tendência de recolher

não permite explorar amplamente essa relação.

informação e interpretá-la focando-se nos
aspetos da pessoa que se candidata que mais
se aproximam das suas crenças e expectativas

Efeito similitude

prévias, ignorando a restante informação

O efeito de similitude ou personal similarity

que a possam infirmar.49 Este processo

bias é outra das tendências irracionais que

acontece, pois, as pessoas são naturalmente

ocorre em processos de recrutamento e seleção.

mais propensas à recolha de informação que

Este consiste na identificação inconsciente e

confirme as suas crenças.50

consequentemente no favorecimento das pessoas

A presença deste efeito, leva-nos ao conceito

que se candidatam, que mais se assemelham

de “profecia autoconfirmatória”, que se

ao entrevistador(a) (ou à pessoa que contacta

apresenta como a formação de pré-impressões

diretamente com o candidato). Ou seja, este efeito

(independentemente da sua fonte) que originam

verifica-se quando candidato(a) e avaliador(a)

expectativas e crenças sobre um(a) candidato(a) e

partilham atitudes, valores, personalidade, traços

que por sua vez, necessitam de ser confirmadas.51

e/ou experiências de vida ou o/a candidat(a)

Assim, o/a recrutador(a) adota uma posição face a

se assemelha a outra pessoa pela qual o/a

esse candidato(a), cuja sua atitude perante este e

avaliador(a) sente algum tipo de afetividade.46

a formulação e apresentação de perguntas serão

Este efeito desencadeia uma relação de afinidade

inconscientemente enviesadas, de forma a moldar

e empatia e por isso, aumenta a probabilidade de

a posição e respostas do(a) candidato(a) para que

seleção desta pessoa.47

estas se aproximem tanto mais do expectável.

Outros aspetos mais técnicos e comportamentais

Note-se que, quanto menos estruturada

importantes para a função são então ignorados,

for a entrevista, análise de testes e todo o

incluindo informações apresentadas no CV, pois

processo de avaliação, maior a probabilidade

o que prevalecerá é o sentimento de atração pela

deste enviesamento se verificar e maior será a

semelhança. Este enviesamento é mais expressivo

influencia sobre a performance do(a) candidato(a)

em entrevistas, uma vez que há uma maior

naquele processo. 52

aproximação e mais espaço para o diálogo entre
recrutador(a) e candidato(a).48

46. Rego et al., 2015; Agarwal, 2018
47. Agarwal, 2018
48. Pease & Pease, 2013
49. Rego et al., 2015; Casad, 2019
50. Casad, 2019
51. Rego et al., 2015
52. Rego et al., 2015; Casad, 2019
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atributo encarado como inferior face ao

Preconceito, discriminação e estereótipos

grupo ou caraterística dominante. Exemplo:

Importa introduzir estes três processos –

Não selecionar uma pessoa negra, apta para

estereótipo, preconceito e discriminação

uma função de responsabilidade no local de

enquanto influenciadores das tomadas de

trabalho, optando por um(a) candidato(a)

decisão nos processos de recrutamento e

branco(a) e menos apto(a).

seleção. Para uma melhor compreensão do

Em processos de recrutamento e seleção,

seu impacto, devemos começar por clarificar

deparamo-nos muitas vezes com a

como cada um destes conceitos se define:53

estereotipização e preconceito sobre um

Estereótipo: Interpretado como um processo

grupo que podem expressar-se através

intrapsíquico de associação de determinadas

de comportamentos discriminatórios. Por

caraterísticas partilhadas por um conjunto

exemplo, quando há uma inferiorização da

de pessoas, assemelhando-as e que na sua

avaliação de um(a) candidato(a) ou grupo de

presença influenciam o processamento de

candidatos comparativamente à avaliação

informação e atitudes de outras pessoas em

dos restantes, considerando à partida que

relação a esse grupo ou a membros do grupo.

os primeiros não são congruentes com o

Exemplo: Considerar que todas as pessoas de

perfil da função, sem que essa desvantagem

pele negra são africanas.

seja garantida pelas suas ações, resultados
ou qualificações individuais, então estamos

Preconceito: É um processo intrapsíquico

perante um preconceito que irá levar a um

individual de avaliação geral de um grupo e dos

comportamento discriminatório, assente na

seus membros com determinados atributos,

superioridade do grupo dominante. 54

que cria ou mantém relações de status entre
grupos. A sua atitude expressa consiste numa

Este é um problema estrutural da sociedade

inferiorização da avaliação dos membros que

que afeta fortemente as organizações. São

pertencem ao grupo estereotipado. Exemplo:

vários exemplos de como as minorias podem ser

Afirmar que uma pessoa negra não irá

afetadas pelo mercado de trabalho, por exemplo,

desempenhar tão eficazmente a sua tarefa no

através das disparidades salariais, no tratamento

local de trabalho.

e acesso a oportunidades no mercado de
trabalho e em experiências onboarding.55

Discriminação: Comportamento preconceituoso
e prejudicial em direção a um membro específico

Em suma, a compreensão dos enviesamentos

ou a um grupo que partilha de determinado

pode ser um conhecimento fundamental para
o sucesso de organizações mais inclusivas
e heterogéneas e para um maior respeito e
aceitação do paradigma da diversidade humana.

53. Dovidio, et al., 2010; Eagly & Diekman, 2005
54. Eagly & Diekman, 2005
55. Smith, Brief & Colella, 2010
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Migração em Portugal

A migração em Portugal
As migrações são um fenómeno do mundo globali-

tem-se vindo a inverter, tornando o fenómeno da

zado, que consiste no movimento de pessoas de um

imigração algo relativamente recente e cada vez mais

local de residência para outro, seja entre regiões

comum, especialmente após a viragem do século e

do seu país, ou entre regiões internacionais numa

mais acentuado nos anos pós-crise da última década,

movimentação do Estado-Nação de origem, para

expresso através do saldo migratório que tem vindo a

outro Estado-Nação de emprego ou acolhimento.56

registar aumentos significativos.59

Esta definição pode ser complementada com a

Um dos contributos para esta tendência foram as

definição do EUROSTAT,57 que reforça que as

relações históricas entre Portugal e países como

movimentações das pessoas migrantes ocorrem

Cabo-Verde, África e Brasil, o que é visível através

geralmente de um país para outro durante um

da composição demográfica das comunidades

determinado período de tempo, normalmente de

estrangeiras em Portugal, sendo ainda hoje a

12 meses, distinguindo este movimento dos fluxos

comunidade Brasileira aquela que tem uma maior

emigratórios e imigratórios, por sua vez caraterizados

presença. Da mesma forma, a adesão de Portugal

pela deslocalização durante um período mínimo de

à CEE em 1986 e o acordo Schengen resultaram

um ano, da sua habitual residência (emigração) para

numa maior liberdade de circulação entre os países

outro Estado-Membro (imigração).

signatários, fomentando a proximidade entre esses

Os fluxos migratórios são uma realidade à escala

Estados e uma maior proteção dos seus cidadãos

mundial, no entanto, os fatores que os impulsionam

e cidadãs, o que resultou que, no ano de 2019, 1,4

e a sua intensidade é variável. Na realidade europeia

milhões de pessoas de nacionalidade europeia

em que Portugal se insere, no ano de 2019, o nosso

tenham mudado a sua residência para outro Estado-

país apresentava uma média de migrantes por mil

Membro da União Europeia (UE). Além disso, outros

habitantes superior à média da União Europeia e

acordos têm surgido no seio das políticas da União

superior face ao ano anterior.58

Europeia, que resultam em estratégias e apoios que
incentivam o acolhimento de migrantes.60

Se por tradição Portugal era caraterizado como um
país de emigração, mais recentemente esta tendência

Particularmente a partir do ano de 2007, a evolução
da população imigrante em Portugal cresceu e o
seu perfil sofreu transformações, assistindo-se a

56. Góis, 2019
57. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Glossary:Migration
58. Eurostat Statistics Explained, 2021
59. Góis, 2019; Oliveira, 2020
60. Oliveira & Gomes, 2014; Eurostat Statistics Explained, 2021
61. Relatório Estatístico Anual 2020 do Observatório das Migrações

um aumento de 22,9% do número de migrantes.61
Atualmente esta é uma população que se carateriza
por ser jovem, sendo que a maior percentagem
centra-se na faixa etária dos 20 aos 49 anos, ou seja,
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em idade ativa,62 tratando-se de uma imigração

população nacional e europeia.67 Reforçamos a

de razões económicas e laborais.63 Portugal

importância do papel das migrações de substituição

observa uma alteração nos perfis de entrada com o

que resultariam num aumento populacional68 e

aumento dos fluxos de estudantes, investigadores

um mecanismo regulador da economia, destacando

e altas qualificações, trabalhadores independentes

ainda mais a importância da atração e retenção de

e reformados, opondo-se à diminuição das

jovens migrantes, especialmente em regiões

entradas motivadas para o exercício de atividades

mais estagnadas.69

subordinadas. Nota-se ainda que, a população

X Contribuições económicas e financeiras: Um

estrangeira não é um todo homogéneo quanto à

aumento da população migrante é sinonimo de um

sua inserção, variando também de acordo com a

aumento da população em idade ativa, o que reflete

nacionalidade.64 As nacionalidades que chegam ao

uma solução para os desequilíbrios no mercado de

território nacional nos últimos anos têm origem em

trabalho e de um acréscimo de valor às organiza-

países com os quais Portugal não tinha até então

ções locais. Ainda, Portugal beneficia de um impacto

uma especial ligação, contrariando a tendência de

fiscal positivo das pessoas migrantes que chegam

predomínio da maior comunidade residente em

para integrar o mercado de trabalho. O crescimento

Portugal até aos dias de hoje, a comunidade Brasileira

e diversidade da força de trabalho disponível, cons-

(25,6% em 2019), seguindo-se a comunidade Cabo

titui um importante fator para a competitividade

Verdiana (6,3% em 2019) e a originária do Reino

das empresas e para a sua prosperidade, que por

Unido (5,8% em 2019), sendo ainda composta por uma

sua vez, se refletirá positivamente nas contribui-

maioria de cidadãos do sexo masculino, embora com

ções para a Segurança Social.70 Constitui também

um crescimento da representatividade feminina.65

um contributo favorável a capacidade de inovação

O papel dos migrantes em Portugal é crucial para o

e empreendedorismo das pessoas migrantes em

desenvolvimento do país e traz várias contribuições,

Portugal.71 Dados estatísticos do INE mostram o

entre as quais as culturais, demográficas, económicas

crescente investimento de estrangeiros no território

e financeiras:

nacional, contribuindo para o aumento da produtividade do país, criação de empregos e no final, um

X Contribuições culturais: A cultura de um

resultado mais positivo na avaliação do PIB.72

país é a sua identidade e esta pode ser enriquecida
e desenvolvida com a presença de outras culturas
estrangeiras. A confluência de diferentes expressões

62. Oliveira, 2020
63. Relatório de Migração Fronteiras e Asilo, CEF, 2019
64. Oliveira, 2020
65. SEF, 2019
66. Góis, 2019
67. Peixoto et al., 2017
68. Peixoto et al., 2017; DEMOSPIN, 2013
69. DEMOSPIN, 2013
70. Góis, 2019
71. Góis, 2019
72. Góis, 2019

culturais permite uma expansão das criações
artísticas, gastronómicas, desportivas, entre outras.66

X Contribuições demográficas: A Europa é
um dos continentes mais envelhecidos e Portugal
não é exceção, sendo por isso os fluxos migratórios
encarados como dinamizadores do equilíbrio da
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Migração em Portugal
e o mercado de trabalho
A integração das pessoas migrantes é um processo

recolhidos nos centros de emprego, a população

multidimensional onde a inclusão profissional

mais afetada pelo desemprego é a de nacionali-

assume um papel preponderante, de tal forma que

dade Búlgara, Nepalesa e Ucraniana que ocupam

o emprego se apresenta como um dos indicadores

o topo da lista (valores calculados em proporção

centrais para a medição dos níveis de integração.

com o total registado de residentes segundo
nacionalidade em 2019), contrapondo-se ao

No acesso ao mercado de trabalho, a população

Brasil como comunidade mais representada em

migrante evidencia dificuldades acrescidas,

Portugal, que neste caso ocupa o 7.º lugar entre

colocando-a numa situação de maior

as 10 nacionalidades mais representativas.75 Além

vulnerabilidade e aumentando o risco de pobreza

disso, as taxas de desemprego embora variem de

e exclusão social (mais 6,1 pontos percentuais que

acordo com o fator temporal, continuam a ser

população nacional).73

mais incidentes no sexo feminino e nos grupos

Estas dificuldades traduzem-se em:74

profissionais de base, pouco qualificados e com
remunerações inferiores, realidade que agrava a

X Taxas de desemprego mais elevadas (12,5%)

desigualdade de um(a) trabalhador(a) migrante,

face aos nacionais (6,5%)

desde logo mais vulnerável e exposto à exclusão

À semelhança de outros indicadores, também

social e à precariedade.76 Outro aspeto é a

as taxas de desemprego não incidem de forma

existência ou não de contactos prévios à vinda

igual entre os cidadãos estrangeiros e os nacio-

de imigrantes para Portugal concluindo que,

nais autóctones, diferindo até entre os cidadãos

“a duração média do desemprego é superior

migrantes, sendo os provenientes de países

entre os inquiridos que não tinham quaisquer

extracomunitários os mais afetados. Dos dados

contactos prévios em Portugal, ou que tinham
familiares a residir neste país”.77 Deve alertar-se
para o facto de estes dados não incluírem o

70. Góis, 2019
71. Góis, 2019
72. Góis, 2019
73. Imigração em Números, Observatório das Migrações, 2020
74. Imigração em Números, Observatório das Migrações, 2020
75. Oliveira, 2020
76. Oliveira, 2020; Egreja & Peixoto, 2013
77. Egreja & Peixoto, 2013, p. 49

trabalho informal e considerado ilícito, o que
agravará ainda mais as discrepâncias sentidas
entre nativos, migrantes e entre as diferentes
nacionalidades estrangeiras.
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X Ocupações profissionais mais precárias e

justa destes perfis de competências em

com discrepância remuneratória (menos 5,8%

funções que exigem o nível de qualificação

que os nacionais)

correspondente ainda está longe de ser

Em paralelo com esta realidade surge o

alcançado, sendo comum a inserção de

desequilíbrio salarial. Em 2018 foi registado que

trabalhadores e trabalhadoras com níveis

trabalhadores(as) estrangeiros(as), à semelhança

de educação formal superiores em funções

de tendências anteriores, apresentavam níveis

cujo nível de habilitação exigido é inferior ao

de remuneração mais baixa quando comparado

nível de qualificação de pessoa migrante.80

aos/às trabalhadores(as) portugueses(as),

Esta mão-de-obra qualificada não está a

com uma diferença percentual total de 5,8%,

ser devidamente aproveitada pelo mercado

verificando-se uma discrepância para funções

laboral, representam um importante capital

iguais e com o mesmo nível de habilitações.

humano desperdiçado e sujeito a condições

Por outro lado, trabalhadores(as) com níveis de

precárias e ao subemprego.

habilitação superiores, como o doutoramento,

O não reconhecimento ou a não absorção

mestrado e a licenciatura, apresentavam uma

das competências desta população pode

remuneração base média superior aos/às

prejudicar o seu processo de integração

trabalhadores(as) nacionais.78 Note-se então que,

socioeconómica, limitar a motivação e criar

esta variação está dependente da nacionalidade

sentimentos de injustiça.81 Além disso,

dos profissionais, do grupo profissional em que

é perigoso para um país onde é clara a

desempenham as tarefas e nível de formação.

tendência para a diminuição da população
ativa82 a hipótese do brain drain 83 e de

X Taxas elevadas de sobrequalificação (+7,7%

desqualificação84 não só pela perda de talento

que os trabalhadores nacionais)

adquirido fora do Estado de acolhimento,

Até 2007 o reconhecimento de habilitações

como pela perda de investimento e

das pessoas estrangeiras não estava

competências tanto de estrangeiros como

devidamente regulado e era tratado de forma

nativos que tiraram as suas qualificações em

desigual entre as diferentes nacionalidades

Portugal e não viram o seu valor reconhecido.

e através de processos pouco claros,
salvo a modalidade de equivalência e
reconhecimento79 que ainda se mantêm.

78. Oliveira, 2020
79. “A equivalência/reconhecimento é uma modalidade de reconhecimento de graus estrangeiros de nível superior que se
baseia numa reavaliação científica do trabalho realizado com
vista à obtenção do grau.” Modalidade instituída pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de Junho.
(Retirado de https://dges.gov.pt/en/node/121)
80. Oliveira, 2020; Oliveira & Fonseca, 2013
81. Oliveira & Fonseca, 2013
82. Peixoto et al., 2017
83. Oliveira & Fonseca, 2013
84. Góis, 2019

Estas mudanças geraram um número
substancial de reconhecimentos de graus
académicos adquiridos no estrangeiro ao
longo dos anos seguintes, em detrimento
das equivalências, principalmente em áreas
ligadas às ciências e engenharias. Contudo,
o caminho a percorrer para a inserção
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Não obstante, a par do aumento da taxa

constantes. Tendo-se tornado ainda mais

de imigração em Portugal, registou-se

expressivas devido ao impacto da crise

uma melhoria na presença dos(as)

provocada pela pandemia COVID-19: 55,8%

trabalhadores(as) por conta de outrem

das pessoas migrantes inquiridas no estudo

em todos os grupos profissionais nos

“Populações Migrantes e COVID-19: perceções

últimos anos, incluindo em atividades onde

sobre o impacto da pandemia” (Escola

a mão-de-obra portuguesa estava mais

Nacional de Saúde Pública Universidade Nova

presente. Apesar da melhoria registada,

de Lisboa, maio de 2021), diz que a pandemia

nomeadamente oportunidades ligadas

afetou negativamente os seus rendimentos

à emergência das TIC,85 num panorama

mensais, com 52,9% a referir que fez piorar

geral as pessoas estrangeiras com graus de

a situação laboral e 32,4% encontra-se em

nível superior continuam a utilizar menos

situação de desemprego, segundo os dados

as suas habilitações por comparação aos

recolhidos entre agosto e dezembro de 2020.

trabalhadores e trabalhadoras portugueses,

Neste sentido, refletir sobre os processos de

sendo mais expressivo em determinadas

inserção profissional das pessoas migrantes

nacionalidades coincidentes com os grupos

em Portugal, identificando os seus principais

socialmente mais estereotipados.86 Para

desafios e montando estratégias de os

que uma pessoa utilize plenamente as suas

mitigar é essencial para a construção de uma

competências no seu contexto profissional,

sociedade equitativa.

é importante que haja uma relação entre o
seu perfil e as oportunidades no mercado
de trabalho. Esta é uma questão pertinente,
pois as necessidades do país de acolhimento
podem não corresponder à oferta do(a)
trabalhador(a) estrangeiro(a), o que
dificultará o surgimento de oportunidades
no mercado para o aproveitamento das suas
competências, afetando assim os processos
de recrutamento.87
Os processos de migração vão sofrendo
alterações nas suas características,
todavia, as dificuldades sentidas vão sendo

85. Góis, 2019
86. Oliveira, 2020
87. Oliveira & Fonseca, 2013
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A contratação de cidadão estrangeiro por empresa portuguesa para
exercer atividade
profissional em Portugal

Introdução
Perante uma comunidade imigrante cada

aplicável, com breve passagem pelo Direito

vez mais numerosa, que já corresponde a

Contraordenacional e Criminal, todos eles

mais de 10% da população ativa, tornou-se

concatenados e relacionados com esta matéria.

comum em Portugal a celebração de

O enquadramento legal do Direito dos

contratos de trabalho com cidadãos

Estrangeiros resulta da transposição de

estrangeiros. Acresce que, nos últimos anos,

diversas diretivas comunitárias, bem como

verificaram-se mudanças no perfil desses

de tratados e convenções bilaterais e

trabalhadores, o que levou o Governo

multilaterais celebrados entre Portugal e

português a alargar os tipos de autorizações

diversos países, com especial enfoque para

de residência de forma a adequá-los a

os países de língua oficial portuguesa, e

esses novos perfis. No entanto, continuam

encontra-se vertido, nos seus aspetos gerais,

a existir, por parte de empregadores e de

na Lei n.º 23/2007, de 04/07, conhecida por

trabalhadores, diversas dúvidas sobre qual

Lei dos Estrangeiros (doravante designada

o enquadramento legal que possibilita a

por “REPSAE”), que aprova o regime

efetivação desses contratos e que determina

jurídico da entrada, permanência, saída e

as responsabilidades especiais deles emergentes.

afastamento de cidadãos estrangeiros do

Neste contexto, o conhecimento das regras

território nacional, a qual é regulamentada

e procedimentos relativos à obtenção dos

pelo Decreto Regulamentar n.º 84/2007,

títulos necessários para o exercício legal de

de 05/11, conhecido por Regulamento

uma atividade profissional em Portugal por

dos Estrangeiros. Releva, igualmente, a

parte dos cidadãos estrangeiros, bem como

Lei n.º 37/2006, de 09/08, que regula o

dos deveres a que se encontram sujeitas

exercício do direito de livre circulação e

as empresas que contratam trabalhadores

residência dos cidadãos da União Europeia

estrangeiros, é essencial para que ambas as

e dos membros das suas famílias no

partes possam estabelecer e manter uma

território nacional, transpondo para a ordem

relação profissional com sucesso. É esta

jurídica interna a Diretiva n.º 2004/38/

uma breve e perfunctória análise desse

CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,

enquadramento legal, relacionada, mais

de 29/04.Neste âmbito, alertamos que

concretamente, com aspetos do Direito dos

as informações prestadas na presente

Estrangeiros e com o Direito do Trabalho

publicação têm carácter genérico e abstrato,
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podendo sofrer alterações em função de

inalterado, pelo que será à luz do mesmo

circunstâncias específicas de cada situação

que tais alterações continuarão a ter de ser

particular. Assim, aconselhamos a consulta

interpretadas e integradas, motivo pelo qual

das entidades públicas competentes e de

entendemos que esta publicação continuará a

advogados com área preferencial de atividade

manter a sua atualidade.

na matéria para o acompanhamento técnico

Uma última nota sobre o enorme impacto

de casos concretos.

negativo observado no ritmo de processamento

Salientamos ainda que, na altura em que

dos pedidos de legalização de muitos

escrevemos a presente publicação, foi

cidadãos estrangeiros em Portugal provocado

recentemente publicado o diploma que

pelos sucessivos estados de emergência

prevê a redefinição das atribuições do

decretados em virtude da pandemia

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

(SEF).88

do SARS-COV-2, os quais praticamente

O referido diploma determina a criação

paralisaram os atendimentos nos postos

do Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA),

do SEF, no período compreendido entre

que sucede ao SEF. Este novo organismo

fevereiro de 2020 e abril de 2021. Não é

estatal terá atribuições de natureza

possível prever quando retomarão os serviços

técnico-administrativa na concretização de

a sua capacidade normal de atendimento, em

políticas em matéria migratória, nas áreas

virtude da necessidade de assegurar primeiro

documental, de gestão de bases de dados,

o atendimento dos cidadãos que viram os

de relacionamento e cooperação com outras

seus agendamentos desmarcados.

instituições e de representação externa,
designadamente no âmbito do Espaço
Schengen e com as agências europeias
de fronteiras e de asilo. Adicionalmente,
determina que deve transitar do SEF para
o Instituto dos Registos e Notariado,
I. P. (IRN) a competência para emitir
passaportes e renovar as autorizações
de residência. A aprovação do presente
diploma poderá implicar, no futuro,
alterações nos procedimentos e práticas
até aqui seguidos pelos funcionários dos
diferentes postos de atendimento do SEF
do país. No entanto, o quadro legislativo
aplicável aos trabalhadores estrangeiros e
às empresas que a eles recorrem mantem-se

88. Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/2021, de 14 de abril.
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A legalidade do desempenho da
atividade profissional pelo cidadão
estrangeiro em Portugal
obrigação de obtenção de visto, podendo

Breve enquadramento legal

entrar em Portugal apenas com o documento

Por regra, a legalidade da presença de um

válido de viagem. No entanto, estes cidadãos

trabalhador estrangeiro em Portugal e a

não estão dispensados do cumprimento das

possibilidade de com ele poder ser celebrado

restantes formalidades relativas à obtenção

um contrato de trabalho afere-se pela

de autorização residência adequada ao tipo

observação do cumprimento das disposições

de atividade profissional que pretendam

legais relativas à entrada e permanência ou

desenvolver em Portugal.

residência do estrangeiro em Portugal.89

Assim, em qualquer uma das situações

No entanto, estas regras são afastadas no caso

mencionadas, só será possível celebrar

dos cidadãos de países da União Europeia (UE)

um contrato de trabalho com o cidadão

que se desloquem ou residam em Portugal, bem

estrangeiro que seja portador de um dos

como dos familiares que os acompanhem ou

títulos que lhe permita permanecer e/ou

que a eles se reúnam, assim como no caso dos

residir em Portugal e desenvolver ou vir a

membros dos Estados que integram o Espaço

desenvolver uma atividade profissional

Económico Europeu,90 do Principado de Andorra

em Portugal.

e da Suíça e dos membros da sua família, bem
como os familiares de cidadãos nacionais,

Vistos

independentemente da sua nacionalidade.91
Por outro lado, existem cidadãos estrangeiros

Focando-nos agora na hipótese dos cidadãos

abrangidos por convenções e tratados

estrangeiros que são abrangidos pela REPSAE

internacionais que estão dispensados da

e não estão isentos da obrigação da obtenção
de um visto de entrada em Portugal, por
regra, o cidadão estrangeiro que pretenda

89. O regime geral encontra-se consagrado na Lei n.º 23/2007, de
04 de julho, relativa à entrada, permanência, saída e afastamento
de estrangeiros do território nacional (doravante designada
abreviadamente por REPSAE).
90. Islândia, Liechtenstein e Noruega.
91. Nos termos previstos na Lei nº 37/2006, de 9 de agosto.

exercer uma atividade profissional em
Portugal deverá começar por solicitar um
visto de residência adequado ao tipo concreto
de atividade profissional que visa desenvolver
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em território português e, após a emissão

a concessão automática da correspondente

do visto, deslocar-se a Portugal e requerer a

autorização de residência, uma vez que, após a

correspondente autorização de residência.92

chegada a Portugal, o cidadão estrangeiro terá
de comprovar o cumprimento de requisitos

Os vistos de residência são requeridos nos

adicionais perante o SEF em Portugal.

postos consulares e nas secções consulares
portuguesas do país de residência do

Na prática, muitos dos cidadãos estrangeiros

requerente e destinam-se a permitir que o

optam por vir para Portugal em busca de

seu titular entre em território português para

oportunidades de trabalho, muitas vezes

solicitar a respetiva autorização de residência.

entrando no país com um visto de turismo
ou beneficiando da isenção da obrigação

A concessão de um visto para obtenção de

de obtenção de um visto prévio e optando

autorização de residência para o exercício

por iniciar o seu processo de obtenção de

de uma atividade profissional subordinada

autorização de residência em Portugal após a

depende da existência de oportunidades

celebração de um contrato de trabalho.

de emprego, não preenchidas por nacionais
portugueses, trabalhadores nacionais de

Esta situação deve-se a múltiplos fatores, entre

Estados membros da União Europeia, do Espaço

os quais destacamos os seguintes: (i) dificuldade

Económico Europeu, de Estado terceiro com o

na obtenção de informações junto das entidades

qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um

competentes para a emissão dos vistos sobre os

acordo de livre circulação de pessoas, bem como

documentos e procedimentos necessários para o

por trabalhadores nacionais de Estados terceiros

efeito; (ii) a burocracia e morosidade na emissão

com residência legal em Portugal.93

dos mesmos; (iii) os elevados custos associados
aos documentos necessários para a instrução

Neste âmbito, note-se que, à semelhança do

dos pedidos de vistos e para a sua emissão; (iv)

sucedido no ano de 2020, a lei que aprovou o

a fraca divulgação de ofertas de emprego nos

Orçamento do Estado para 2021,94 introduziu

países de origem dos cidadãos estrangeiros; e

alterações temporárias ao artigo 59.º do RPSAE,

(v) a incompatibilidade entre o tempo de espera

nos seguintes termos: “Durante o ano de 2021,

médio para a emissão do visto e a manutenção

é suspensa a fixação do contingente global para

das ofertas de emprego disponíveis.

efeitos de concessão de visto de autorização
de residência para exercício de atividade

92. Não abordaremos neste estudo os casos específicos dos
vistos de curta duração para trabalho sazonal por período igual
ou inferior a 90 dias, previstos no artigo 51.º-A do RPSAE, dos
vistos no âmbito da transferência de trabalhadores, previstos no
artigo 55.º do RPSAE e dos vistos de curta duração para trabalho
sazonal por período superior a 90 dias, previstos no artigo 56.º
do RPSAE, por configurarem casos específicos que não se enquadram na abordagem genérica do presente texto.
93. Art.º 59.º/1 do RPSAE.
94. O artigo 193.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.

profissional subordinada previsto no artigo 59.º
da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, e aplicam-se à
emissão dos mencionados vistos as condições
previstas do n.º 5 do referido artigo.”
Importa referir que a obtenção de um visto de
residência por cidadão estrangeiro não implica
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O RPSAE prevê, assim, duas situações em

Entre as várias modalidades de autorização de

que os cidadãos estrangeiros podem iniciar o

residência previstos na REPSAE destacamos

seu pedido de autorização de residência com

as seguintes:

dispensa de visto de residência: (i) o pedido de

A. Autorização de residência para o exercício

autorização de residência para o exercício de

de atividade profissional subordinada, com

atividade profissional subordinada com dispensa

visto de residência:

de visto prévio,95 e (ii) o pedido de autorização

Como documentos específicos o requerimento

de residência para o exercício de atividade

deve ser acompanhado de um contrato de

profissional independente com dispensa de visto

trabalho celebrado nos termos legais e dos

prévio.96 Analisaremos os requisitos de ambos os

documentos com a informação necessária para

casos mais adiante a propósito das modalidades

verificação da inscrição na Administração Fiscal

de autorizações de residência.

e da regularidade da situação contributiva na
Segurança Social (entre outros requisitos legais).

Autorização de residência para o exercício

B. Autorização de residência para o exercício
de atividade profissional subordinada, com

de atividade profissional em Portugal

dispensa de visto de residência:

Modalidades de autorizações de residência
para o exercício de atividade profissional
em Portugal

Como documentos específicos o requerimento
deve ser acompanhado de (i) comprovativo
de entrada regular em território português,
(ii) comprovativo de inscrição e situação

A autorização de residência habilita o cidadão

regularizada perante a Segurança Social (salvo

estrangeiro a residir em Portugal durante

no caso de promessa de contrato de trabalho),

o período da sua validade e enquanto se

(iii) bem como do comprovativo de inscrição na

mantiverem os pressupostos da sua emissão.

Administração Fiscal e de contrato de trabalho

A REPSAE prevê diferentes modalidades de

ou promessa de contrato de trabalho, ou,

autorizações de residência conforme a finalidade

em alternativa, documento substitutivo que

da permanência do cidadão estrangeiro em

comprove a existência de relação laboral.97

Portugal, nomeadamente, a natureza da

O pedido é apresentado através de manifestação

atividade profissional que o cidadão estrangeiro

de interesse preferencialmente formulada

pretende exercer em Portugal.

através de plataforma eletrónica (Portal SAPA).
Após análise da manifestação de interesse
pelo SEF, será agendada uma entrevista com
o requerente para verificação de todos os

95. Ao abrigo do art.º 88.º/2 do RPSAE.
96. Ao abrigo do art.º 89.º/2 do RPSAE.
97. Emitido por sindicato, por representante de comunidades
migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela
própria ACT.

documentos comprovativos do cumprimento
dos requisitos de que depende a concessão da
autorização de residência.
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Na prática, este procedimento poderá demorar

de declaração de início de atividade junto

mais de um ano a ser concluído, durante o qual

da Administração Fiscal (iv) e da Segurança

o cidadão estrangeiro poderá desempenhar uma

Social como pessoa singular. Quando aplicável,

atividade profissional em Portugal.

(v) declaração emitida pela respetiva ordem

No entanto, esta situação exige particular

profissional sobre a verificação dos requisitos de

atenção da parte da entidade empregadora

inscrição ou documento comprovativo de que

que contrate um cidadão estrangeiro que se

está habilitado ao exercício da profissão quando

encontre com um processo desta natureza em

esta, em Portugal, esteja sujeita a qualificações

curso, no sentido de acompanhar a evolução

especiais.

do procedimento de legalização do cidadão

D. Autorização de residência para o exercício

estrangeiro contratado e de acautelar as

de atividade profissional independente, com

consequências para a relação laboral de

dispensa de visto de residência.

um eventual indeferimento do pedido de

Como documentos específicos o requerimento

autorização de residência.

deve ser acompanhado de: (i) comprovativo

Acresce que, até à conclusão do processo de

de entrada regular em território português;

legalização do cidadão estrangeiro, o mesmo

(ii) comprovativo de inscrição e situação

não se poderá ausentar de Portugal, uma

regularizada perante a Segurança Social; (iii)

vez que a apresentação da manifestação de

inscrição e declaração de início de atividade

interesse apenas lhe permite aguardar, em

na Administração Fiscal; (iv) documento

Portugal, pela apreciação e conclusão do

comprovativo de ter constituído sociedade

processo de legalização.

nos termos da lei; (v) declaração de início

Tal circunstância deverá ser devidamente

de atividade junto da Administração Fiscal e

ponderada por uma empresa ao contratar

da Segurança Social como pessoa singular;

um trabalhador que tenha um processo de

(vi) contrato de prestação de serviços para o

legalização pendente e pretenda que o mesmo

exercício de profissão liberal e declaração da

faça várias deslocações ao estrangeiro, no

ordem profissional comprovando a respetiva

exercício das suas funções.

inscrição (quando aplicável); (vii) habilitação

C. Autorização de residência para o exercício

para o exercício uma atividade profissional

de atividade profissional independente ou

independente (quando aplicável).

para emigrantes empreendedores, com visto

Reiteramos a mesma observação feita a propósito

de residência.

da autorização de residência para o exercício de

Como documentos específicos o requerimento

atividade profissional subordinada, com dispensa

deve ser acompanhado de: (i) comprovativo de

de visto de residência na alínea b) supra, relativa à

constituição de sociedade ou (ii) um contrato

obrigação do cidadão estrangeiro não se ausentar

de prestação de serviços para o exercício de

do país enquanto o seu processo de regularização

profissão liberal, bem como (iii) comprovativo

não se encontrar concluído.
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E. Autorização de residência para o exercício

Estados terceiros, o limiar salarial previsto

de atividade altamente qualificada.

anteriormente deve corresponder a, pelo

Esta modalidade pode ser exercida em

menos, 1,2 vezes o salário bruto médio

Portugal de forma subordinada ou através

nacional (€ 1.402,02/mês), ou duas vezes o

de contrato de prestação de serviços. O

valor do IAS (€ 877,62/mês). Os valores de

requerimento deve ser instruído com o

referência reportam a 2021 (salário anual bruto

correspondente contrato de trabalho ou

médio) e a 2020 (IAS).

contrato de prestação de serviços.

Com as autorizações de residência emitidas

O contrato de trabalho deve ter, pelo menos,

com isenção de visto devem os requerentes

um ano de duração, a que corresponda uma

apresentar toda a documentação acima

remuneração anual de, pelo menos, 1,5 vezes

indicada, acrescida de (i) documento

o salário bruto médio nacional (€ 1.752,52) 98

comprovativo da entrada e permanência

99 ou três vezes o valor indexante de apoios

legal em território nacional, (ii) bem como

sociais (€ 1.316,43/mês).100

Registo Criminal do país da nacionalidade do

Para efeitos de emprego em profissões

requerente ou registo criminal do país em que

pertencentes aos grandes grupos 1 e 2 da

o interessado resida há mais de um ano.

Classificação Internacional Tipo (CITP),

F. Autorização de residência para o exercício de

indicadas como profissões particularmente

atividade altamente qualificada exercida para

necessitadas de trabalhadores nacionais de

empresa certificada “TECH VISA”.
O Programa Tech Visa tem como objetivo

98. Segundo dados da Base de Dados Portugal Contemporâneo –
PORDATA, relativos ao ano de 2019., in www.pordata.pt.
99. O DL nº 109-A/2020 de 31 de dezembro, fixa o novo valor
da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) para o ano de
2021 nos € 665,00, mais 30 euros que no ano anterior e corresponde a um aumento de 4.73%. Na Região Autónoma dos Açores
o valor da RMMG em 2021 será de € 698,25, montante resultante do valor nacional acrescido de 5%. O Decreto Legislativo
Regional n.º 6/2021/M aprovou o valor da retribuição mínima
mensal garantida para vigorar na Região Autónoma da Madeira
no montante de € 682,00.
100. O Indexante dos Apoios Sociais (IAS) foi criado através da
Lei nº 53-B/2006, de 29 de dezembro, constituindo-se, conforme
esclarece o nº 1 do artigo 2º desta legislação, como um valor de
referência para o cálculo, determinação e atualização de diversos
apoios concedidos pelo Estado. Após um aumento de 3,05€ em
2020, comparativamente com o ano anterior, para 2021, devido
aos graves efeitos da pandemia COVID-19 na economia nacional,
este valor não registou nenhum aumento, tendo ficado congelado
nos 438,81€.
101. Ou outras, atento o disposto na Portaria n.º 328/2018, de 19
de dezembro, alterada pela Portaria n.º 99/2019, de 4 de abril.
102. O procedimento de certificação dessas empresas e de
recrutamento disponível na página institucional do IAPMEI (em:
IAPMEI – Tech Visa).

garantir que quadros altamente qualificados,
estrangeiros à União Europeia, possam
aceder aos empregos criados pelas empresas
portuguesas de forma simplificada. O programa
dirige-se a empresas inseridas no mercado
global, com sede ou estabelecimento estável
no território nacional, que pretendam atrair
para Portugal quadros técnicos qualificados e
especializados, oriundos de estados terceiros e
residentes fora da União Europeia. O programa
Tech Visa procura tornar mais eficaz e eficiente
a concessão de visto de residência/atribuição
de autorização de residência para imigrantes
altamente qualificados recrutados por empresas
certificadas pelo IAPMEI, I.P que desenvolvam
atividade na área da tecnologia e inovação.101.102
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Quando a atividade qualificada não seja

2,5 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS em

desenvolvida para empresa assim certificada,

2020 – 438,81 euros x 2,5 = 1.097,02 euros/mês);
f) possuir domínio da língua portuguesa,

pode sempre o interessado recorrer ao regime
geral de concessão de autorização de residência

inglesa, francesa ou espanhola adequado às

para trabalho altamente qualificado103) ou ao

funções a desempenhar.

regime do “Cartão Azul UE”.104

O trabalhador altamente qualificado deve

O pedido de concessão de autorização de

ainda exercer atividade altamente qualificada

residência tem como documentos específicos:

demonstrada através do cumprimento de um

(i) um termo de responsabilidade emitido por

dos seguintes requisitos:
a) possuir um nível de qualificação mínima de

parte da empresa que recruta o interessado.

nível 6 de acordo com o ISCED -2011;

Estas autorizações de residência emitidas com
isenção de visto de residência,105 devem ser

b) No caso de trabalhador com um nível

solicitadas com toda a documentação indicada

de qualificação 5, curso técnico superior

acrescida de documento (ii) comprovativo da

profissional, de acordo com o ISCED -2011, deve

entrada e permanência legal em território

demonstrar possuir competências técnicas

nacional.

especializadas de carácter excecional, obtidas

O termo de responsabilidade emitido por

através de experiência mínima de 5 anos;

empresa certificada é suficiente para a prova:106

c) contrato de trabalho ou promessa de

a) de meios de subsistência;

contrato de trabalho com duração mínima de

b) da regularidade da situação contributiva e

12 meses.

da Segurança Social;

G. Autorização de residência para exercício

A empresa, ao subscrever o termo de

de atividade cultural

responsabilidade, deve assegurar que o

É concedida autorização de residência aos

requerente cumpre os seguintes requisitos:107

nacionais de Estados terceiros, quando estejam

a) ser cidadão de Estado terceiro e não residir

a colaborar numa atividade cultural exercida

de forma permanente na União Europeia;

em território nacional, no âmbito de um projeto

b) ter a situação contributiva regularizada

reconhecido pelo membro do Governo respon-

perante a Administração Fiscal e Segurança

sável pela área da cultura ou pela lei como de

Social, quando aplicável (em sede de concessão

interesse para o País.

do título de residência, já em território nacional);

Tem como documentos específicos: (i) contrato

c) não possuir antecedentes criminais

de trabalho ou de prestação de serviços

(solicitando ao requerente a entrega do registo
criminal do país da sua nacionalidade ou do país

103. Nos termos do artigo 90.º, n.º 1, al. a) do REPSAE.
104. Previsto no artigo 121.º-A e seguintes do REPSAE.
105. Nos termos do n.º 2 do art.º 90º
106. Art.º 5.º da Portaria 328/2018, de 19 de dezembro.
107. Sob pena de se sujeitar a graves sanções caso esses requisitos
não se verifiquem.

em que resida há mais de um ano, autenticado
e traduzido);
d) ter idade não inferior a 18 anos;
e) ter um vencimento mínimo equivalente a
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compatível com atividade cultural (no âmbito

onde situava o estabelecimento da empresa; (ii)

de projeto reconhecido como de interesse

certidão do registo comercial atualizada; (iii)

para o País pelo membro do Governo respon-

contrato de Trabalho ou de prestação de serviços

sável pela área da cultura ou como tal defi-

ou documento comprovativo da qualidade

nido na lei); ou (ii) declaração da empresa ou

de titular da empresa ou de órgão social; (iv)

entidade que realize a atividade cultural (no

comprovativo de inscrição na Segurança Social;

âmbito de projeto reconhecido como de inte-

e (v) certificado de registo criminal do país

resse para o País pelo membro do Governo

da anterior residência do requerente país da

responsável pela área da cultura ou como tal

nacionalidade ou registo criminal do país em que

definido na lei).

resida há mais de um ano.111

No caso de autorizações de residência

Reconhecido o título de residência estrangeiro,

emitidas com isenção de visto,108 os reque-

deve ser emitido título de residência similar válido

rentes devem, ainda, apresentar: (i) docu-

em território nacional.112

mento comprovativo da entrada e perma-

I. Autorização de residência para trabalhador

nência legal em território nacional e (ii)

transferido dentro da empresa - autorização de

certificado de registo criminal do país da

residência “TDE – ICT”.

nacionalidade ou registo criminal do país em

A autorização de residência para trabalhador

que resida há mais de um ano.109

transferido dentro da empresa habilita o seu

H. Autorização de residência para titulares

titular a residir e a trabalhar em território

e administradores ou trabalhadores de

nacional no âmbito de uma transferência dentro

empresas sediadas ou com estabelecimento

da empresa ou grupo de empresas (TDE ou

principal ou secundário num Estado-membro

intracorporate transfer — ICT).

do EEE ou num estado definido por despacho

Este pedido deve ser apresentado com um

dos membros do Governo, deslocalizadas

conjunto documentos de ordem mais geral,

para território nacional.

como por exemplo: (i) passaporte ou outro

Este pedido deve ser instruído com os

documento de viagem válido que abranja a

seguintes documentos específicos: (i)

duração da transferência; (ii) comprovativo

autorização ou cartão de residência válido no

dos meios de subsistência; (iii) comprovativo

Estado Parte do Espaço Económico Europeu110

de que o requerente dispõe de alojamento; (iv)
e certificado do registo criminal do país da
nacionalidade do requerente ou certificado de

108. Nos termos do art.º 90.º/2 do REPSAE.
109. Nos termos do art.º 53.º/4 do Decreto-Regulamentar
n.º 84/2007.
110. Ou de Estado definido/a definir por despacho, nos termos
do art.º 123.º-A/1 do RPSAE
111. Nos termos do art.º 53.º/4 do Decreto-Regulamentar
n.º 84/2007.
112. Art.º 123.º-A/2 do RPSAE.
113. Elencado no artigo 124.º-B/1 do RPSAE.

registo criminal do país em que o interessado
resida há mais de um ano.
O requerente deve apresentar um conjunto
alargado de documentos específicos,113 que se
prendem, essencialmente, com a identificação
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da empresa estabelecida no Estado Terceiro

efeitos de recusa de entrada e permanência.

e a empresa de acolhimento, bem como

Ao nacional de Estado terceiro detentor

com o vínculo laboral a estabelecer com a

de título de residência ICT concedido por

empresa de acolhimento e a demonstração de

outro Estado membro da União Europeia

que é titular de qualificações e experiência

que pretenda residir e exercer atividade

profissionais compatíveis com as funções de

profissional em empresa de acolhimento

gestor ou especialista a exercer na empresa

sediada em território nacional, por período

de acolhimento.

superior a 90 dias, é concedida autorização

A autorização de residência para trabalhador

residência para mobilidade de longo prazo.

transferido dentro da empresa tem validade
de um ano ou validade corresponde à duração

O caso específico dos vistos e das
autorizações de residência para estudantes
de ensino superior e para estagiários.

da transferência para o território nacional,
podendo ser renovada por iguais períodos, até
ao limite de três anos, no caso dos gestores
e especialistas, ou de um ano, no caso

Atualmente, muitas empresas portuguesas

dos empregados estagiários, desde que se

apostam na formação de estudantes e

mantenham as condições da sua concessão.114

profissionais recém-licenciados, mediante a
criação de programas de formação, muitas

J. Autorização de residência “ICT MÓVEL” para

vezes denominados centros de formação e

mobilidade de trabalhador transferido dentro

academias, nos quais a formação ministrada é

da empresa, detentor de título de residência

especificamente direcionada para a atividade da

ICT concedido por outro estado membro da

empresa, numa perspetiva de seleção de eventuais

união europeia e cuja permanência ultrapasse

candidatos a futuros trabalhadores da empresa.

90 dias num período de 180.115
O nacional de Estado terceiro detentor de

Frequentemente, a empresa celebra contratos de

título de residência ICT concedido por outro

estágio com os participantes das referidas ações

Estado membro da União Europeia está

de formação, os quais podem ser remunerados

autorizado a exercer atividade profissional em

ou não e, inclusivamente, prever a possibilidade

território nacional, até 90 dias em qualquer

de futura integração do estagiário na empresa,

período de 180 dias, sendo autorizada a

em caso de aproveitamento com sucesso do

sua entrada e permanência, bem como

estagiário e de decisão nesse sentido por parte

aos membros da sua família, com base na

da empresa.

autorização de residência concedida por esse

A frequência deste tipo de ações de formação, a

Estado membro, com dispensa de quaisquer

celebração de contrato de estágio remunerado

outras formalidades, desde que sejam titulares
de passaporte válido e não estejam inseridos
no Sistema de Informação Schengen para

114. Artigo 124.º-B/7 do REPSAE.
115. Artigo 124.º - E do RPSAE
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e a eventual futura integração do estagiário

certificadas, não sendo aceites, para este

na empresa levantam questões específicas no

efeito, estágios realizados em empresas que

caso do cidadão estrangeiro, as quais deverão

não detenham essa certificação.

ser cuidadosamente ponderadas por ambas as

Acresce que, ao contrário do que sucede com

partes face à legislação aplicável.

outros tipos de autorizações de residência,

No caso dos cidadãos estrangeiros titulares de

ao estagiário é vedado o exercício de uma

autorização de residência para estudantes que

atividade profissional.118

pretenda exercer uma atividade profissional

Assim, importa começar por referir que o RPSAE

remunerada em Portugal importa distinguir

prevê a concessão do visto para estágio119 a

entre estudantes do ensino secundário e do

cidadãos estrangeiros e da respetiva autorização

ensino superior.

de residência para estagiários.120

Assim, aos estudantes do ensino secundário é

Neste âmbito, importa salientar que o RPSAE

vedado o exercício de uma atividade remunerada

define o estagiário como “o nacional de Estado

em Portugal, subordinada ou independente.116

terceiro que seja titular de um diploma de

Os estudantes do ensino superior podem

ensino superior ou que frequente um ciclo

exercer uma atividade remunerada em Portugal,

de estudos num país terceiro conducente à

subordinada ou independente, devendo, para o

obtenção de um diploma de ensino superior, e

efeito, notificar o SEF e apresentar o contrato de

que tenha sido admitido em território nacional

trabalho celebrado nos termos da lei, a declaração

para frequentar um programa de formação

de início de atividade junto da administração

em contexto profissional não remunerado, nos

fiscal, bem como o comprovativo de inscrição na

termos da legislação aplicável”.121

segurança social.117

Assim, para além do enquadramento na referida

Relativamente à autorização de residência

definição legal de estagiário, a obtenção do

para estágio, importa salientar que apenas

visto de residência para estágio pelo cidadão

serão aceites, para efeitos de concessão de

estrangeiro depende da verificação dos

visto de residência de estágio e de autorização

seguintes requisitos:

de residência para estagiário, os estágios

a) Preenchimento das condições gerais da

realizados em entidades de acolhimento

concessão dos vistos;122
b) Celebração de um seguro de saúde, ou
equivalente, que cubra a duração prevista da

116. Artigo 97.º/1 do RPSAE.
117. Artigo 97.º/2 do RPSAE.
118. Artigo 97.º/1 do RPSAE.
119. Artigo 62.º, n.º 1 e 7 do RPSAE.
120. Artigo 93.º do RPSAE.
121. Artigo 3.º, n.º 1, alínea l) do RPSAE.
122. Artigos 62.º/1 e 52 do RPSAE.
123. Artigo 62.º/7 do RPSAE.

estada em território português;
c) Prova de que foi aceite como estagiário por
uma entidade de acolhimento certificada;123
d) Apresentação de um contrato de formação
teórica e prática, no domínio do diploma
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do ensino superior de que é possuidor ou do

território nacional e cumpra os requisitos

ciclo de estudos que frequenta, o qual deve

previstos para a concessão da autorização de

conter:124

residência para estagiário.128

i) Descrição do programa de formação,
nomeadamente os respetivos objetivos

Duração das autorizações de residência
para o exercício de atividade profissional
em Portugal.

educativos ou componentes de
aprendizagem;
ii) Duração e horário da formação;

O RPSAE distingue entre (i) autorização de
residência temporária e (ii) autorização de
residência permanente.

iii) Localização e condições de supervisão
do estágio;
iv) Caracterização da relação jurídica entre
o estagiário e a entidade de acolhimento; e
v) Menção de que o estágio não substitui
um posto de trabalho e de que a entidade
de acolhimento se responsabiliza pelo
reembolso ao Estado das despesas de estada
e afastamento, caso o estagiário permaneça
ilegalmente em território nacional.

Sem prejuízo das disposições legais
especiais aplicáveis, a autorização de
residência temporária é válida pelo período
de um ano contado a partir da data da
emissão do respetivo título e é renovável
por períodos sucessivos de dois anos.129
Sem prejuízo das disposições legais aplicáveis

A autorização de residência para estagiário

do RPSAE relativas ao estatuto dos nacionais
de Estados terceiros residentes de longa
duração, beneficiam de autorização de
residência permanente os cidadãos estrangeiros que, cumulativamente preencham os
seguintes requisitos:130
a) Sejam titulares de autorização de
residência temporária há pelo menos
cinco anos;
b) Durante os últimos cinco anos de
residência em território português não
tenham sido condenados em pena ou

é concedida ao estagiário titular de visto de
residência, que:
a) preencha as condições gerais previstas
para a concessão de autorização de
residência;125
b) Esteja abrangido pelo Serviço Nacional de
Saúde ou por um seguro de saúde; e
c) cumpra os requisitos referidos nas alíneas
c) e d) supra referidas.126
A autorização de residência concedida a
estagiários é válida por seis meses ou pelo
tempo de duração do programa de estágio, se
este for superior, não podendo ser renovada.127

124. Artigo 62.º/7 do RPSAE.
125. Artigos 93.º/1 e 77.º do RPSAE.
126. Artigos 93.º/1 e 62.º/7 do RPSAE.
127. Artigo 93.º/2 do RPSAE.
128. Artigo 97.º/3 do RPSAE.
129. Artigo 75.º/1 do RPSAE.
130. Artigo 80.º/1 do RPSAE.

Pode ser concedida autorização de residência
ao estagiário que não seja titular de visto de
residência para estágio, desde que o mesmo
tenha entrado e permaneça legalmente em

39

penas que, isolada ou cumulativamente,
ultrapassem um ano de prisão, ainda
que, no caso de condenação por crime
doloso previsto no RPSAE ou com ele
conexo ou por crime de terrorismo,
por criminalidade violenta ou por
criminalidade especialmente violenta
ou altamente organizada, a respetiva
execução tenha sido suspensa;
c) Disponham de meios de subsistência,
tal como definidos pela portaria a que se
refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 52.º
do RPSAE;
d) Disponham de alojamento; e
e) Comprovem ter conhecimento do
português básico.

por crime doloso previsto na presente lei ou
com ele conexo ou por crime de terrorismo,
por criminalidade violenta ou por
criminalidade especialmente violenta ou
altamente organizada, a respetiva execução
tenha sido suspensa.131
No que se refere aos motivos de cancelamento

A problemática da não renovação e do
cancelamento da autorização de residência
e o seu impacto na relação laboral.
As condições gerais da renovação da
autorização de residência temporária
dependem essencialmente da demonstração
por parte do requerente da manutenção
das condições que permitiram a concessão
da autorização de residência original,
designadamente, no que se refere (i) aos
meios de subsistência, (ii) alojamento,
(iii) cumprimento de obrigações fiscais e
perante a Segurança Social e (iv) ausência de
condenação em pena ou penas que, isolada
ou cumulativamente, ultrapassem um ano
de prisão, ainda que, no caso de condenação

da autorização de residência os mesmos
são os seguintes:132
a) O seu titular tenha sido objeto de
uma decisão de afastamento coercivo
ou de uma decisão de expulsão judicial
do território nacional; ou
b) A autorização de residência
tenha sido concedida com base em
declarações falsas ou enganosas,
documentos falsos ou falsificados,
ou através da utilização de meios
fraudulentos; ou
c) Em relação ao seu titular existam
razões sérias para crer que cometeu
atos criminosos graves ou existam
indícios reais de que tenciona cometer
atos dessa natureza, designadamente
no território da União Europeia; ou
d) Por razões de ordem ou segurança
públicas.
Sem prejuízo da aplicação de disposições
especiais, a autorização de residência
pode igualmente ser cancelada quando
o interessado, sem razões atendíveis, se
ausente do País:
a) Sendo titular de uma autorização
de residência temporária, seis
meses consecutivos ou oito meses

131. Artigo 78.º do RPSAE
132. Artigo 85.º do RPSAE
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interpolados, no período total de
validade da autorização;
b) Sendo titular de uma autorização
de residência permanente, 24 meses
seguidos ou, num período de três
anos, 30 meses interpolados.

Aparentam ser de mais óbvia resolução
aquelas situações em que o fundamento
que levou ao indeferimento do pedido
de renovação da autorização de
residência ou ao seu cancelamento
seja um comportamento do cidadão
estrangeiro que revista natureza
penal, caso em que o mesmo poderá ser
fundamento para a instauração de um
procedimento disciplinar que culmine
num despedimento com justa causa.

Neste âmbito, importa notar que
o indeferimento de um pedido de
renovação de uma autorização de
residência temporária por parte de
um trabalhador estrangeiro ou o
cancelamento da sua autorização de
residência têm impacto direto no vínculo
laboral com a entidade empregadora que
o contratou. A partir desse momento,
o cidadão estrangeiro fica em situação
irregular e, consequentemente, impedido
de exercer uma atividade profissional em
território nacional.
Daí a importância de prever este tipo de
situações no início da relação laboral,
mediante a inserção de cláusulas
específicas no contrato de trabalho, que
prevejam e regulem de forma inequívoca,
para ambas as partes, as consequências
da não renovação ou do cancelamento
da autorização de residência para o
contrato de trabalho.
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Estatuto de Igualdade
de Direitos
Os cidadãos de nacionalidade brasileira, com Título

(original e fotocópia) emitido pelo Consulado do

de Residência válido, residentes em Portugal,

Brasil, certificando que o cidadão se encontra no

maiores de idade, podem requerer o Estatuto de

pleno gozo da sua capacidade civil e seus direitos

Igualdade de Direitos e Deveres. O requerimento

políticos no Brasil.

faz-se em impresso próprio do SEF.133

O estatuto de igualdade confere os seguintes
direitos e deveres:

Deve estar munido de (i) fotocópia do Título
de Residência, (ii) Certificado de Nacionalidade

a) Permite o gozo, sem limitações diferentes

(original e fotocópia) emitido pelo Consulado do

das sofridas pelos portugueses, do direito

Brasil, certificando que o cidadão não se encontra

de exercício de atividades económicas, do

impedido de exercer os seus direitos civis.

direito ao trabalho sem limitação quantitativa,
do direito de desempenhar, também sem
limitação quantitativa, funções nos órgãos de

Estatuto de igualdade de direitos políticos

sociedades ou de quaisquer pessoas coletivas;

Para requerer Estatuto de Igualdade de Direitos

b) Acesso à Função Pública podendo ser

Políticos, os cidadãos devem preencher,

exercidas funções que não sejam apenas de

cumulativamente, os seguintes requisitos:

carácter predominantemente técnico, como

a) ter obtido previamente o Estatuto de

acontece com os restantes estrangeiros;

Igualdade de Direitos e Deveres;

c) Capacidade eleitoral ativa (direito de voto) nas

b) não se encontrar privado dos direitos

eleições das autarquias locais (Autorização de

políticos no Brasil;

residência há mais de dois anos);

c) ser residente legal, com título válido, há,

d) Capacidade eleitoral passiva (candidato) nas

pelo menos, três (3) anos.

eleições das autarquias locais (Autorização de
residência há mais de quatro anos).

Documentos necessários: (i) Requerimento em
impresso próprio (PDF); (ii) Fotocópia do Título

O Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres

de Residência; (iii) Certificado de Nacionalidade

extingue-se:
a) Com a caducidade ou cancelamento da
Autorização de Residência;

133. Que se obtém no endereço https://imigrante.sef.pt/solicitar/
estatuto/.

b) Com a perda da nacionalidade brasileira.
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A problemática do reconhecimento e
equivalências de habilitações académicas
e profissionais estrangeiras em Portugal
O reconhecimento de habilitações académicas e

custos significativos, nomeadamente, com a tradução e

profissionais estrangeiras em Portugal representa

legalização dos diplomas estrangeiros, as quais variam

um dos grandes obstáculos que os cidadãos

consoante o grau de ensino. Quanto ao reconhecimento

estrangeiros podem enfrentar no acesso ao

de qualificações profissionais estrangeiras há que

exercício de uma atividade profissional no mercado

distinguir entre cidadãos da União Europeia e dos

português compatível com a formação académica e as

Estados signatários do Acordo sobre o Espaço

competências profissionais específicas adquiridas no

Económico Europeu e os cidadãos de Estados terceiros.

seu país de origem.

No caso dos cidadãos da União Europeia e dos Estados

Esta é uma problemática que apresenta, igualmente,

signatários do Acordo sobre o Espaço Económico

reflexos na contratação de trabalhadores

Europeu existem diversas diretivas comunitárias e

estrangeiros qualificados por empresas portuguesas,

respetivos diplomas de transposição para a legislação

especialmente no caso de profissões regulamentadas

nacional que criaram sistemas de reconhecimento das

em que o trabalhador estrangeiro apenas poderá

habilitações académicas e profissionais dos cidadãos

exercer a sua profissão em Portugal se as habilitações

abrangidos por seu âmbito de aplicação.

académicas e/ ou profissionais que obteve no

No caso dos cidadãos de Estados terceiros o processo

estrangeiro forem reconhecidas em Portugal.

de reconhecimento das habilitações académicas e

Muitas vezes, ambas as partes são frequentemente

profissionais, particularmente no caso de formação

confrontadas com falta de informações ou

académica ao nível do ensino superior, poderá variar

informações contraditórias sobre os procedimentos

de caso para caso, consoante a instituição de ensino

a adotar e as entidades a quem recorrer para obter

superior portuguesa da área da formação académica do

o reconhecimento das habilitações académicas e

cidadão que irá apreciar o pedido de reconhecimento

profissionais do cidadão estrangeiro em Portugal.

das habilitações académicas estrangeiras.

Por esse motivo o processo de reconhecimento de

No que se refere ao reconhecimento das habilitações

habilitações académicas e profissionais estrangeiras

profissionais e mais especificamente no caso das

deve ser tratado com bastante antecedência, mediante

profissões regulamentadas será necessário consultar

a consulta das entidades portuguesas competentes

a entidade competente que regulamenta a profissão

para o reconhecimento de habilitações académicas,

em causa para apurar os procedimentos necessários

uma vez que pode ser um bastante moroso e implicar

para o reconhecimento.
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As obrigações laborais da empresa portuguesa
que contrata o cidadão estrangeiro para o
exercício de actividade profissional em Portugal

Formalidades do contrato de trabalho

g) datas da celebração do contrato e do início
da prestação da atividade.

com estrangeiros

O exemplar do contrato que ficar com o

O contrato de trabalho com trabalhador

empregador deve ter apensos os documentos

estrangeiro, para a prestação de trabalho em

comprovativos do cumprimento das obrigações

território português, deve ser celebrado por

legais relativas à entrada e à permanência

escrito, em duplicado, e, sem prejuízo das

ou residência do cidadão estrangeiro em

exigências específicas feitas para a celebração

Portugal, sendo também apensas cópias desses

do contrato a termo, previstas no Código

documentos ao restante exemplar.135

do Trabalho, deve conter, pelo menos, as
seguintes indicações:134

O trabalhador deve anexar ao contrato a

a) nome ou denominação e domicílio ou sede

identificação e domicílio da pessoa ou pessoas

dos contraentes;

beneficiárias de pensão em caso de morte

b) referência ao visto de trabalho ou ao

resultante de acidente de trabalho ou doença

título de autorização de permanência ou

profissional, apesar de este não ser um requisito

de residência do trabalhador em território

de validade do contrato.136

português;

Antes do início da prestação do trabalho, por

c) atividade do empregador (identificada,

parte do trabalhador estrangeiro, o empregador

também, com o código CAE);

deve comunicar, por escrito, a celebração do

d) atividade contratada;

contrato à ACT, juntando um exemplar do

e) valor, periodicidade e forma de pagamento

contrato de trabalho, que ficará arquivado no

do trabalhador;

serviço competente.137

f) local e período normal de trabalho; e

Como acima foi referido, verificando-se a
cessação do contrato de trabalho, o empregador

134. Art.º 5.º do CT.
135. Art.º 5.º/4 do CT.
136. Art.º 5.º/2 do CT.
137. Art.º 5.º/5 do CT.
138. Art.º 5.º/5 do CT.

deve comunicar, por escrito, essa cessação
à ACT, dentro do prazo de 15 dias após a
ocorrência da mesma.138
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Estas obrigações de comunicação (da
celebração e ou da cessação), que têm
uma função meramente estatística, não
existem, no entanto, quando se trate de
celebração de contratos de trabalho com
cidadãos nacionais dos países membros
do EEE ou outros relativamente aos quais
vigore idêntico regime.

X da Turquia;
X de Cabo Verde;
X do Brasil (apenas se tiver pedido o
estatuto de igualdade de direitos);
X da Guiné-Bissau;
X de São Tomé e Príncipe.

Para efeitos de aplicação da regulamentação
de trabalho referida, não são considerados
trabalhadores estrangeiros os nacionais de
países do EEE e dos países que consagrem
a igualdade de tratamento com os seus
cidadãos, em matéria de livre exercício de
atividades profissionais, aos trabalhadores
portugueses.

A forma escrita exigida para a validade do
contrato de trabalho com trabalhadores
estrangeiros tem um valor acrescentado
para estes, pois é essencial para a
renovação da autorização de residência.139
O disposto no presente capítulo não é aplicável

Para o efeito deve munir-se dos dados
de acesso da entidade empregadora ao
site da ACT (número de contribuinte da
entidade e palavra-chave). Não precisa de
enviar nenhum documento. Apenas deve
preencher o formulário próprio, onde tem
de indicar alguns dados relativos:
a) ao contrato de trabalho;
b) ao documento de identificação do
trabalhador;
c) ao visto, manifestação de interesse
junto do SEF ou autorização de
residência do trabalhador.

a contrato de trabalho de cidadão nacional
de país membro do EEE ou de outro estado
que consagre a igualdade de tratamento
com cidadão nacional em matéria de livre
exercício de atividade profissional.140

Desde logo, se um empregador português
pretende contratar um(a) trabalhador(a)
estrangeiro(a), deve, antes do contrato
começar, por comunicar a contratação à
Autoridade para as Condições do Trabalho
(ACT).141 Esta comunicação é obrigatória,
faz-se através da internet (plataforma
eletrónica),142 no site da ACT. Pode ser
feita por qualquer entidade empregadora e
o registo do contrato é gratuito.
O registo da contratação não é necessário
se o/a trabalhador/a for nacional:
X de um Estado-Membro da União Europeia;

139. Artigo 63.º, n.º 5, alínea a) do Decreto Regulamentar n.º
6/2004, de 05/11
140. Art.º 5.º/6 do CT.
141. Art.º 5.º/5 do CT.
142. Em fase de implementação para titulares de visto de residência.

X da Islândia;
X do Liechtenstein;
X da Noruega;
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da Segurança Social (NISS), o número
de identificação fiscal (NIF) e a data da
admissão do trabalhador.

Deveres de comunicação
No que se refere à comunicação da admissão
do trabalhador estrangeiro à Segurança
Social cabe à Entidade Empregadora
comunicar à Segurança Social competente
a admissão do trabalhador estrangeiro nas
24 horas anteriores ao início de produção
de efeitos do contrato de trabalho ou,
excecionalmente, nas vinte e quatro horas
seguintes ao início da atividade sempre
que, por razões excecionais e devidamente
fundamentadas, ligadas à celebração de
contratos de trabalho de muito curta
duração ou à prestação de trabalho por
turnos a comunicação não possa ser
efetuada no referido prazo.
a) contratos de muito curta duração
(atividades sazonais agrícolas ou
realização de eventos turísticos) ou
b) prestação de trabalho por turnos.

Relativamente à inscrição na Administração
Tributária e obtenção do número de
identificação fiscal a responsabilidade
recai sobre o cidadão estrangeiro
cabendo-lhe informar-se sobre o seu
correto enquadramento e sobre as
obrigações fiscais a que ficará sujeito.

Com a comunicação a entidade empregadora
declara à instituição de segurança social
o NISS, se o houver, se o contrato de
trabalho é a termo resolutivo ou sem termo
e os demais elementos necessários ao
enquadramento do trabalhador.
A comunicação da admissão do trabalhador
estrangeiro deve ser feita através da
Segurança Social Direta.
Após a comunicação da admissão a Entidades
Empregadora deve entregar uma declaração
ao trabalhador ou a cópia da comunicação
de declaração de admissão, onde conste
o respetivo número de identificação
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Princípio da Igualdade
de Tratamento

Preceitua o artigo 4.º do Código do Trabalho que

predominantemente técnico e os direitos e

“…o trabalhador estrangeiro que esteja autorizado

deveres reservados pela Constituição e pela

a exercer uma atividade profissional subordinada

lei exclusivamente aos cidadãos portugueses,

em território português goza dos mesmos direitos

considerando os números 3 a 5 do mesmo artigo.

e está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador

Embora a lei portuguesa assente no princípio

com nacionalidade portuguesa.” 143 Ou seja,

da liberdade das partes escolherem a alei

não pode ser feita qualquer discriminação,

aplicável ao contrato de trabalho,144 não

positiva ou negativa, do trabalhador estrangeiro

se permite que essa escolha por via da

relativamente aos demais trabalhadores com a

autonomia privada tenha como consequência

nacionalidade portuguesa.

privar o trabalhador da proteção fixada, de

Tal é imposto pelo supra referido normativo

modo imperativo, na lei portuguesa. Se a lei

e deve ser conciliado com os artigos 14.º do

portuguesa é a que maior conexão tem com o

Código Civil e 15.º da Constituição da República

contrato de trabalho, será essa a lei aplicável.

Portuguesa, que, sumariamente, estabelecem os
“Princípios da Equiparação e da Reciprocidade”.
Assim, os estrangeiros e apátridas que se
encontrem ou residam em Portugal têm os
mesmos direitos que os cidadãos portugueses,
com exceção daqueles que os seus estados
de origem não reconheçam aos cidadãos
portugueses aí residentes.
Esta “equiparação de direitos” sofre, no
entanto, a restrição imposta pelo n.º 2 do
referido artigo 15.º da Constituição: excetuam

143. Sem prejuízo do estabelecido quanto à lei aplicável ao destacamento de trabalhadores e à forma e conteúdo do contrato.
144. Tal como o art.º 3.º da Convenção de Roma (Convenção Sobre
a Lei aplicável às Obrigações Contratuais, de 19 de junho de 1980).

se os direitos políticos, o exercício de
funções públicas que não tenham carácter
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Destacamento de trabalhadores
em território português

O regime é também aplicável ao destacamento
efetuado nas situações referidas nas alíneas
a) e b) “supra” por um utilizador estabelecido
noutro Estado, ao abrigo da respetiva
legislação nacional, desde que o contrato de
trabalho subsista durante o destacamento.147

Consideram-se submetidas ao regime de
destacamento145 as seguintes situações,
nas quais o trabalhador, contratado por
empregador estabelecido noutro Estado, presta
a sua atividade em território português:146
a) Em execução de contrato entre o
empregador e o beneficiário que exerce

Não obstante este regime jurídico decorrer da
transposição de uma diretiva comunitária,148
o destacamento não está circunscrito às
relações laborais celebradas e executadas em
países comunitários. O regime aplicar-se-á
mesmo que o outro Estado não seja membro
da União Europeia.

a atividade, desde que o trabalhador
permaneça sob a autoridade e direção
daquele;
b) Em estabelecimento do mesmo
empregador, ou empresa de outro
empregador com o qual exista uma relação
societária de participações recíprocas, de

O destacamento pressupõe a existência
de um contrato de trabalho, mas não
depende, necessariamente, de uma relação
laboral com o beneficiário da atividade,
verificando-se em qualquer das seguintes
duas situações:149
a) Atividade prestada num estabelecimento
do empregador situado em território
português;
b) Atividade prestada num estabelecimento
de uma empresa terceira, situada em
território português, em execução de um
contrato celebrado com o empregador.

domínio ou de grupo;
c) Ao serviço de um utilizador, à disposição
do qual foi colocado por empresa de
trabalho temporário ou outra empresa.
145. O regime de destacamento em território português não é
aplicável ao pessoal navegante da marinha mercante, nos termos
do art.º 6.º/3 do CT.
146. Art.º 6.º/1 do CT.
147. Art.º 6.º/2 do CT.
148. Diretiva 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de dezembro.
149. Neste sentido, PEDRO ROMANO MARTINEZ, Código do
Trabalho – Anotado”, 13ª edição, Almedina, pág. 69, que exemplifica ainda, no caso da hipótese “b)”, a situação de um empregador estrangeiro que se obriga, com os seus trabalhadores, a executar uma atividade em benefício de um terceiro em Portugal.
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O disposto na alínea b) do parágrafo anterior
não abrange o destacamento em atividades
de construção que visem a realização,
reparação, manutenção, alteração ou
eliminação de construções, nomeadamente
escavações, aterros, construção,
montagem e desmontagem de elementos
prefabricados, arranjo ou instalação de
equipamentos, transformação, renovação,
reparação, conservação ou manutenção,
designadamente pintura e limpeza,
desmantelamento, demolição e saneamento.

Sem prejuízo de regime mais favorável constante
de lei ou contrato de trabalho, o trabalhador
destacado tem direito às condições de trabalho
previstas na lei e em regulamentação coletiva
de trabalho de eficácia geral aplicável que
respeitem a:150
a) Segurança no emprego;
b) Duração máxima do tempo de trabalho;
c) Períodos mínimos de descanso;
d) Férias;
e) Retribuição mínima e pagamento de
trabalho suplementar;
f) Cedência de trabalhadores por parte de
empresa de trabalho temporário;
g) Cedência ocasional de trabalhadores;
h) Segurança e saúde no trabalho;
i) Proteção na parentalidade;
j) Proteção do trabalho de menores;
k) Igualdade de tratamento e não discriminação.

Para efeito do disposto no número anterior:151
a) A retribuição mínima integra os
subsídios ou abonos atribuídos ao
trabalhador por causa do destacamento
que não constituam reembolso de
despesas efetuadas, nomeadamente com
viagens, alojamento e alimentação;
b) As férias, a retribuição mínima e o
pagamento de trabalho suplementar
não são aplicáveis ao destacamento de
trabalhador qualificado por parte de
empresa fornecedora de um bem, para
efetuar a montagem ou a instalação inicial
indispensável ao seu funcionamento, desde
que a mesma esteja integrada no contrato
de fornecimento e a sua duração não seja
superior a oito dias no período de um ano.
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150. Art.º 7.º do CT.
151. Art.º 7.º/2 do CT.

Período experimental laboral
Cumpridas as formalidades específicas relativas à

considerados, na contagem do período experimental,

contratação destes trabalhadores, ficam sujeitos às

os dias de falta, ainda que justificada, de licença, de

regras gerais que recaem sobre a contratação laboral

dispensa ou de suspensão do contrato, porquanto tais

aplicáveis a qualquer outro trabalhador. O que

ausências obstam à execução da prestação de trabalho

significa, nomeadamente, que ficam sujeitos a um

e não permitem apreciar o interesse na manutenção

período experimental que, no seu caso concreto, tem

do contrato de trabalho, designadamente comprovar

uma importância acrescida porque, nesse período,

se o(a) trabalhador(a) possui as competências exigidas

o empregador poderá fazer cessar o contrato sem

pelo posto de trabalho que vai ocupar.

necessidade de justificação ou justa causa.

Em conclusão, ainda que estando no direito do

Relativamente a estrangeiros altamente qualificados,

empregador de denunciar o contrato no período

cujo interesse da contratação parte do potencial

experimental, deve fazê-lo de modo a evitar que essa

empregador, é normal o estrangeiro eliminar o risco

decisão possa ser considerada:

de rescisão durante o período experimental, fazendo

a) Um ato abusivo, porque o(a) trabalhador(a) não

valer a sua capacidade negocial e solicitando que o

chegou a trabalhar o suficiente para que as partes

contrato não esteja sujeito a período experimental.

pudessem, de facto, saber se tinham interesse na

Relativamente aos trabalhadores que não tenham

manutenção;

esta capacidade e força negocial, ou cujo contexto

b) Um ato discriminatório, caso não existam

da contratação e emprego parta da sua iniciativa

motivos objetivos para a entidade patronal poder

e necessidade, deverão ficar sujeitos a período

considerar que o(a) trabalhadora não se adequava

experimental, como qualquer outro trabalhador.

ao posto de trabalho (que não têm de existir), só
subsistindo o nexo causal (indesejável) com a sua

Recorde-se que o objetivo do período experimental

nacionalidade.

é o de permitir às partes, no tempo inicial de
execução do contrato, apreciarem o interesse na

Assim sendo, o empregador deve evitar qualquer

sua manutenção, designadamente, e na perspetiva

um destes enquadramentos jurídicos, porque existe

do empregador, comprovar se a trabalhadora possui

jurisprudência com diferentes decisões sobre esta

as competências exigidas pelo posto de trabalho

matéria: uma que considera existir obrigação de

que vai ocupar. Para tal, no decurso do período

indemnizar nos termos gerais do abuso de direito;

experimental, as partes devem agir de modo que

outra que reconduz a situação a um despedimento

possam apreciar o interesse na manutenção do

ilícito com todas as consequências laborais daí

contrato de trabalho. E por tal motivo, não são

decorrentes (minoritária).
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Da responsabilidade
do empregador
também deve constar da cópia entregue
ao trabalhador;
e) A não comunicação ao serviço com
competência inspetiva do ministério
responsável pela área laboral, mediante
formulário eletrónico:
e.1) Da celebração de contrato de
trabalho com trabalhador estrangeiro
ou apátrida, antes do início da sua
execução;
e.2) Da cessação de contrato, nos 15
dias posteriores.

Da responsabilidade contraordenacional
do empregador
O legislador atribuiu ao empregador o
controle inicial da legalidade da autorização
para trabalhar do trabalhador estrangeiro
e a responsabilidade por assegurar que
o contrato de trabalho seja celebrado de
acordo com todas as formalidades exigidas.
O CT considera contraordenações graves os
seguintes comportamentos do empregador:152

a) A violação da sujeição a forma escrita
do contrato de trabalho com cidadão
estrangeiro;
b) A ausência, no contrato de trabalho, das
indicações legalmente obrigatórias;153
c) A não celebração do contrato em
duplicado, entregando o empregador um
exemplar ao trabalhador;
d) O exemplar do contrato que ficar
com o empregador não ter apensos
os documentos comprovativos do
cumprimento das obrigações legais
relativas à entrada e à permanência
ou residência do cidadão estrangeiro
ou apátrida em Portugal, apenso que

O empregador é o responsável pelas contraordenações laborais, ainda que praticadas pelos
seus trabalhadores no exercício das respetivas
funções, sem prejuízo da responsabilidade
cometida por lei a outros sujeitos. Quando um
tipo contraordenacional tiver por agente o
empregador abrange também a pessoa coletiva,
a associação sem personalidade jurídica ou a
comissão especial. Se o infrator for pessoa coletiva ou equiparada, respondem pelo pagamento
da coima, solidariamente com aquela, os respetivos administradores, gerentes ou diretores.154
152. Art.º 5.º do CT.
153. Ver Capítulo V.
154. Art.º 551.º/1,2 e 3 do CT.
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O contratante e o dono da obra, empresa
ou exploração agrícola, bem como os
respetivos gerentes, administradores
ou diretores, assim como as sociedades
que com o contratante, dono da obra,
empresa ou exploração agrícola se
encontrem em relação de participações
recíprocas, de domínio ou de grupo,
são solidariamente responsáveis pelo
cumprimento das disposições legais e
por eventuais violações cometidas pelo
subcontratante que executa todo ou parte
do contrato nas instalações daquele ou sob
responsabilidade do mesmo, assim como
pelo pagamento das respetivas coimas.155

com fins lucrativos, o valor das coimas é
bastante mais reduzido, tanto nos seus
valores mínimos como máximos.158
Se estiver em causa situação de violação de
(i) normas sobre trabalho de menores, (ii)
segurança e saúde no trabalho, (iii) direitos
de estruturas de representação coletiva
dos trabalhadores e (iv) direito à greve, os
valores máximos das coimas aplicáveis a
contraordenações muto graves são elevados
para o dobro.159 Em caso de reincidência
os limites mínimo e máximo da coima são
elevados em um terço do respetivo valor, não
podendo esta ser inferior ao valor da coima
aplicada pela contraordenação anterior
desde que os limites mínimo e máximo desta
não sejam superiores aos daquela.160

Para determinação da coima aplicável e tendo
em conta a relevância dos interesses violados,
as contraordenações laborais classificam-se
em leves, graves e muito graves.156

No caso de contraordenação muito grave
ou reincidência em contraordenação grave,
praticada com dolo ou negligência grosseira,
é aplicada ao agente a sanção acessória de
publicidade,161 que consiste na inclusão em
registo público, disponibilizado na página
eletrónica do serviço com competência
inspetiva do ministério responsável pela área
laboral, de um extrato com a caracterização
da contraordenação, a norma violada,
a identificação do infrator, o sector de
atividade, o lugar da prática da infração e a
sanção aplicada.162

A cada escalão de gravidade das contraordenações laborais corresponde uma coima
variável em função (i) do volume de negócios da empresa e (ii) do grau da culpa
do infrator.157 Caso em que o agente não
tenha trabalhadores ao serviço ou, sendo
pessoa singular, não exerça uma atividade

155. Art.º 551.º/4 do CT.
156. Art.º 553.º do CT.
157. Art.º 554.º/1 do CT.
158. Art.º 555.º do CT.
159. Art.º 556.º do CT.
160. Art.º 561.º/2 do CT.
161. Art.º 562.º/1 do CT.
162. A sanção acessória de publicidade pode ser dispensada,
tendo em conta as circunstâncias da infração, se o agente tiver
pago imediatamente a coima a que foi condenado e se não tiver
praticado qualquer contraordenação grave ou muito grave nos
cinco anos anteriores.

No caso de reincidência em contraordenação
prevista no número anterior, tendo em
conta os efeitos gravosos para o trabalhador
ou o benefício económico retirado pelo
empregador com o incumprimento, podem
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ainda ser aplicadas as seguintes sanções
acessórias:163
a) Interdição do exercício de atividade
no estabelecimento, unidade fabril ou
estaleiro onde se verificar a infração,
por um período até dois anos;
b) Privação do direito de participar em
arrematações ou concursos públicos,
por um período até dois anos.

Relativamente aos crimes previstos na
presente lei podem ser aplicadas as penas
acessórias de proibição ou de suspensão
do exercício de funções públicas previstas
no Código Penal, bem como as medidas de
coação previstas no Código de Processo Penal.

Da responsabilidade penal do empregador
A lei tipifica como crimes, entre outras, as
seguintes condutas:
- O auxílio à emigração ilegal;164
- Associação de auxílio à emigração ilegal;165
- Angariação de mão-de-obra ilegal;166
- Utilização da atividade de cidadão
estrangeiro em situação ilegal;167 e
- Desobediência qualificada.168
As pessoas coletivas e entidades equiparadas
são responsáveis, nos termos gerais, pelos
crimes previstos no RPSAE., e respondem
solidariamente, nos termos da lei civil,
pelo pagamento das multas, coimas,
indemnizações e outras prestações em que
forem condenados os agentes das infrações.
À responsabilidade criminal pela prática
dos crimes acima referidos, acresce a
responsabilidade civil pelo pagamento de
todas as despesas inerentes à estada e ao
afastamento dos cidadãos estrangeiros
envolvidos, incluindo quaisquer despesas
com custos de envio para o país de origem
de verbas decorrentes de créditos laborais
em dívida.

163. Art.º 562.º/3 do CT.
164. Art.º 183.º do REPSAE.
165. Art.º 184.º do REPSAE.
166. Art.º 185.º do REPSAE.
167. Art.º 185.º-A do REPSAE.
168. Art.º 547.º do CT.
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Notas finais
Ao nível laboral, esta temática tem observado,

Muitos destes trabalhadores não têm qualquer

recentemente, algumas evoluções, que se acentuaram

fonte de rendimento nem poupanças para além

com o evento da pandemia SARS-COV-2. Nos

do rendimento do seu trabalho, sendo parte desse

casos em que a prestação de trabalho pode ser

rendimento utilizado para ajudar a sustentar a

realizada de forma remota (sobretudo na área das

família que ficou no país de origem.

novas tecnologias de informação e comunicação,

Nestes casos, os trabalhadores ficam numa situação

cibersegurança, etc) cada vez mais as empresas estão

de maior fragilidade relativamente à entidade

a aceitar a contratar trabalhadores estrangeiros

empregadora uma vez que têm menos capacidade

que não carecem de desenvolver a sua prestação de

de reivindicação.

trabalho em território português (ou pelo menos de
forma presencial permanente). E essas contratações

Deste modo, é fundamental que os cidadãos

para realização de trabalho à distância tanto podem

estrangeiros conheçam os seus direitos como

efetivar-se com a celebração de contratos de

trabalhadores e que as entidades empregadoras

teletrabalho com subordinação jurídica, como através

tratem os trabalhadores estrangeiros da mesma

da celebração de contratos de prestação de serviços.

forma que os trabalhadores portugueses, como
decorre do princípio da igualdade de tratamento.

A relação contratual, nestas situações, tende a
efetivar-se de várias formas, não sendo a forma de

Também para as empresas é fundamental conhecer

contrato de trabalho a mais adequada ou a mais

corretamente as regras a que estão sujeitas na

utilizada, tudo dependendo da capacidade negocial

contratação de trabalhadores estrangeiros para

e vontade das partes.

que possam cumprir as obrigações a que estão
sujeitas, compreender os procedimentos que

Temos também assistido, nos últimos anos, a uma

devem seguir e, por vezes, até concluir que a

mudança no perfil dos trabalhadores estrangeiros

contratação de um trabalhador estrangeiro poderá

que se traduz na entrada de trabalhadores

não ser tão complicada como poderia parecer,

estrangeiros mais qualificados, integrados em

desde que a empresa e o trabalhador se encontrem

posições superiores nas hierarquias das empresas

devidamente esclarecidos sobre os procedimentos a

portuguesas e com maior capacidade de negociação.

adotar e os direitos e obrigações a que ficam sujeitos.

Paralelamente, continuam a verificar-se situações
de trabalhadores estrangeiros pouco qualificados,
com dificuldades económicas e que estão no país
sem uma rede de apoio familiar e social efetiva.
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Perspetivas Plurais sobre recrutamento, seleção e acolhimento de
migrantes no mercado de
trabalho

Perspetivas plurais sobre
recrutamento, seleção e
acolhimento de migrantes
Para suportar o desenvolvimento do presente

Toma ainda especial relevância a rede de

guia foram realizados três focus group com 20

contactos formada por migrantes. Todavia,

pessoas migrantes participantes do Projeto Job

aquando da chegada a Portugal a ausência e pouca

Tours e seis entrevistas a profissionais da área

diversificação da rede de contactos profissionais e

da gestão de recursos humanos.

pessoais constitui-se como obstáculo.

Apresenta-se de seguida uma breve síntese das

É ainda prática habitual para candidatura a funções

principais conclusões desta recolha de dados

específicas a entrega do CV em mão na empresa.

possibilitando uma visão relativa às perspetivas

O Instituto de Emprego e Formação Profissional

plurais sobre os processos e o reforço da

(IEFP) é também uma fonte importante de

informação proveniente da literatura científica.

abordagem ao mercado de trabalho e considerada
pelas pessoas entrevistadas como sendo a mais

Na perspetiva das pessoas migrantes

credível, contudo, são reconhecidas pelas mesmas

Nos focus groups foram exploradas diversas

as dificuldades no processo de inscrição e

temáticas, nomeadamente, os canais de

candidatura ao emprego e à formação.

abordagem ao mercado de trabalho, o processo

O desconhecimento sobre as dinâmicas do

de recrutamento e seleção, acolhimento,

mercado de trabalho português, as medidas

documentação e processo legal e diferenças entre

ativas de emprego e o funcionamento dos

organizações em função da dimensão e tipologia.

processos de recrutamento e seleção é uma das

Para a abordagem ao mercado de trabalho ocorre

dificuldades sentidas pelos migrantes. Acresce

com forte preponderância o recurso às novas

ainda, a dispersão de informação e ausência de

tecnologias, nomeadamente, LinkedIn, grupos do

ferramentas de apoio que possibilitam contacto e

Facebook e sites de emprego.

conhecimento do mercado de trabalho.

Na identificação de oportunidades, as pessoas

Ao nível do processo de recrutamento e seleção,

inquiridas destacaram alguns problemas, entre

as pessoas migrantes entrevistadas destacaram

os quais, a falta de credibilidade dos anúncios

no seu discurso as acentuadas diferenças nestes

com vagas fantasmas, anúncios expirados, com

processos quando os mesmos são conduzidos por

pouca informação e discriminatórios.

profissionais de recursos humanos ou quando
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são conduzidos por empresários/gerentes sem

de diplomas e competências, processo que

formação em RH. As diferenças situam-se na

se carateriza por ser burocrático, moroso

relação estabelecida e na condução da entrevista,

e dispendioso e identificado como um dos

considerando que quando os processos são

principais fatores de bloqueio à possibilidade

conduzidos por profissionais os(as) candidatos(as)

do exercício de atividade profissional. Foi ainda

são tratados de forma mais humanizada, cuidada

referida a falta de conhecimento sobre os

e estruturada, com a possibilidade de obtenção

instrumentos legais e políticas legislativas por

de um feedback mais construtivo.

parte das entidades empregadoras.

São ainda referidas diferenças ao nível

O desconhecimento da língua portuguesa é

da dimensão das empresas, sendo que foi

também registado com uma dificuldade transversal

considerado que as empresas de menor dimensão

e acrescida para as pessoas migrantes, quer na

revelam maior resistência na contratação de

compreensão da documentação, quer no acesso

migrantes. As grandes empresas com área de

ao trabalho por constituir um fator requisito em

RH estruturada parecem estar mais preparadas

diversos processos de candidatura. As diferenças

e com conhecimento técnico para gerir os

culturais são igualmente uma barreira ao longo dos

processos com migrantes. Foram também

processos de seleção e integração, indicando as

identificadas diferenças entre empresas nacionais

pessoas inquiridas que Portugal tende a apresentar

e multinacionais, sendo que estas últimas foram

uma cultura conservadora que influencia as

referidas como estando mais recetivas e com

próprias organizações, ainda com uma visão

procedimentos mais simplificados.

frágil ao nível da diversidade e da sua gestão.

Os enviesamentos possíveis que foram

No que diz respeito à integração na organização

apresentados anteriormente foram também

as pessoas migrantes destacam como barreira

relatados, nomeadamente, ao nível da emergência

o desconhecimento da língua portuguesa e a

dos estereótipos e preconceitos com base na

ausência de formação na área, os estereótipos

nacionalidade, bem como o colocar em causa

e preconceitos individuais existentes nas

a credibilidade das habilitações académicas e

organizações e a pouca recetividade para

das experiências e competências profissionais

a diversidade e aceitação. Reforçam a

provenientes de outros países. A falta de

fragilidade das políticas de diversidade e

sensibilização das entidades empregadoras e

inclusão das empresas, considerando que o seu

profissionais de recursos humanos sobre os

cumprimento se prende mais com uma prática

desafios da população migrante e sobre políticas

de compliance, do que propriamente com

de diversidade e inclusão foi também destacada.

um hábito enraizado na cultura da empresa.

Neste contexto emergem as dificuldades com

Mais uma vez as empresas multinacionais e

a documentação e processo de legalização,

de grande dimensão parecem ter uma cultura

nomeadamente, a dificuldade nos processos

de integração mais desenvolvida e com ações

de regularização, reconhecimento e validação

concretas planeadas.
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Ao nível das barreiras ao recrutamento e seleção

Na perspetiva dos profissionais de RH

de migrantes, os/as profissionais destacaram

Nas entrevistas aos/às profissionais de Recursos

principalmente a falta de informação e formação

Humanos foram exploradas diversas temáticas,

sobre as questões legais da contratação de

particularmente, a consciencialização e

trabalhadores(as) migrantes, que tende a criar um

sensibilização para o tema em Portugal, o papel

receio aos/às profissionais de RH pela hipótese

da liderança e da gestão de topo, barreiras ao

de procederam a uma contratação que não

recrutamento, seleção e integração de migrantes

cumpra todos os requisitos legais. Acresce ainda

e preparação dos(as) profissionais de RH.

o desfasamento entre a demora dos processos de
legalização e as necessidades das empresas.

As pessoas entrevistadas reconhecem que o
tema “diversidade e inclusão” é cada vez mais

Na cultura organizacional, a não valorização da

parte integrante do dia-a-dia das organizações,

diversidade emergiu como outro obstáculo, asso-

contudo, em relação aos migrantes é reconhecido

ciada a potenciais enviesamentos e discriminação

um longo caminho ainda a percorrer e um tema

relativos à nacionalidade. Os/as profissionais

pouco explorado nas empresas. Consideram

entrevistados(as) consideram que continuam

ainda, que o tema é tratado como uma questão

a existir empresas relutantes à diversidade e à

de cumprimento de obrigações e não como parte

multiculturalidade dentro da sua empresa, vendo

integrante da cultura organizacional.

como um custo e não como um investimento.

Destacaram ainda que um obstáculo ao recru-

Em termos de acolhimento e integração de

tamento e seleção de migrantes são os próprios

migrantes a opinião é de que não deve existir um

decisores e não os/as profissionais de RH. Neste

programa diferenciado por se ser migrante, mas sim

sentido o papel da liderança e da gestão de topo

programas personalizados às especificidades das

foi destacado pelos profissionais como elemen-

pessoas recém-chegadas, que valorize e permita

to-chave para que a diversidade e integração se

a integração de qualquer novo(a) trabalhador(a).

tornem parte integrante da cultura organiza-

Em jeito de síntese a breve análise dos

cional e das práticas diárias das empresas.

focus group e das entrevistas permite-nos

Nas entrevistas foram reforçadas diferenças entre

constatar que as perspetivas de migrantes e

as organizações em termos da sua dimensão,

de profissionais se aproximam e trazem pistas

sendo que os/as profissionais apresentam

muito concretas sobre quais as questões onde

uma visão coerente com a apresentada pelas

é urgente atuar para melhorar os processos de

pessoas migrantes entrevistadas: o tema e as

recrutamento, seleção e integração de pessoas

práticas estão mais desenvolvidos nas grandes

migrantes no mercado de trabalho português.

empresas e as multinacionais estão mais recetivas
à diversidade cultural.
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Boas Práticas de recrutamento, seleção e acolhimento de
migrantes no mercado de trabalho

Sugestões de boas práticas
Procurou-se compilar um conjunto de sugestões

Elaboração de anúncio e atração

que poderão ajudar as organizações a melhorar as

de candidatos(as):

suas políticas e práticas de diversidade e inclusão.
Foram identificadas e reunidas a partir das entre-

X Elaborar o anúncio de emprego, adaptando-o

vistas e focus group realizados e de uma pesquisa

ao seu público-alvo e de acordo com uma

bibliográfica, não devendo ser interpretadas como

segmentação não discriminatória.

receitas, mas sim como pontos de partida para
reflexão da sua aplicabilidade e utilidade a cada

X Desenvolver um target persuation strategy,

contexto organizacional.

através da menção de algumas condições
e benefícios oferecidos pela empresa, ou

Estes exemplos e propostas de boas práticas,

algumas das políticas da organização, de

sugestões estão organizadas em 6 blocos

forma a atrair, embora indiretamente, o

temáticos: elaboração do anúncio e atração

seu público-alvo. Por exemplo, se uma

de candidatos, processo de recrutamento

organização oferece os dias feriados do

e seleção, sensibilização de profissionais,

país de origem do(a) trabalhador(a) poderá

acolhimento e integração iniciais, integração

mencionar esse benefício na vaga;

continuada e outras práticas.

X Redigir o anúncio de emprego de forma clara

Ainda de referir que que muitas das sugestões

e criativa, apresentando a empresa, a função

poderão aplicar-se também a qualquer processo

a desempenhar, o perfil procurado e outras

e não necessariamente apenas aos processos de

informações relevantes, tais como a data

recrutamento, seleção e integração de pessoas

limite para a submissão da candidatura e um

migrantes nas organizações.

contacto do(a) responsável pela oportunidade
para o esclarecimento de eventuais questões;
X Indicar na oferta de emprego o regime de
trabalho, se será full-time, part-time ou com
flexibilidade de horário. Poderá também
indicar a modalidade de trabalho, podendo
ser presencial, remota ou mista. Esta é uma
forma de atrair jovens estudantes e outros(as)
candidatos(as) de diferentes localizações;
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X Disponibilizar uma ferramenta de tradução

X Adicionar ao anúncio vídeos, imagens e/ou
mensagens apelativos à cultura de diversidade

automática por voz ou texto dos anúncios de

da organização, como por exemplo:169

emprego e/ou do site da organização;

“A nossa organização procura ser diversificada

X Preparar o open day da organização em pelo

e a tua presença pode fazer a diferença!”;

menos dois idiomas, como o português e

“O teu talento é o que importa!”;

o inglês. Poderá existir a necessidade de

“Candidate-te e ajuda-nos a construir uma

organizar mais que um evento ou criar mais

sociedade mais diversa!”

de um grupo, no entanto não deverá limitar
as inscrições, fomentando assim que os/as

X Omitir nos anúncios de emprego toda
a informação que não seja relevante

participantes nacionais se envolvam com os/

para a função e interfira na ponderação

as participantes estrangeiros;

da pessoa que se candidata, incluindo,

X Criar sistema de referenciação interno

informações sobre caraterísticas pessoais

com benefícios. Através da referenciação

e de personalidade, como por exemplo, o

de candidatos(as), os/as trabalhadores(as)

sexo, estado civil, etnia e nacionalidade.

poderão indicar para os processos em

Desta forma irá evitar-se a tendência dos(as)

aberto, contactos de colegas e/ou familiares

recrutadores(as) para futuros enviesamentos;

interessados em trabalhar na organização;

X Indicar o nível de proficiência dos idiomas

X Desenvolver programas internos de captação

requeridos, não apenas línguas estrangeiras,

de talentos multiculturais e apoiar

mas também o nível de português;

programas de entidades externas que
promovem o desenvolvimento de grupos

X Utilizar uma variedade de canais de
divulgação das oportunidades para a atração

sub-representados em determinadas áreas

de candidatos(as);

profissionais. Qualquer tipo de programa
deverá ter um carater contínuo, procurando

X Participar em eventos que promovam o

através da repetição levar ao hábito e

networking entre profissionais da organização

consequentemente, à fixação de uma atitude;

e potenciais candidatos(as) de outras naciona-

X Desenvolver um programa pontual ou uma

lidades. Um exemplo disso é a participação da
empresa em feiras de emprego internacionais

academia de preparação de profissionais

ou para alunos(as) de Erasmus. Em alternativa,

recém-chegados(as) ao mercado de trabalho

pode ser criado pela própria organização uma

português, capacitando-os(as) com as

rede de networking que incentive a fácil comu-

principais ferramentas e conhecimentos

nicação entre profissionais da organização e

para o desenvolvimento de uma função na

potenciais candidatos(as);

empresa em causa.

X Traduzir os anúncios de emprego em pelo
menos dois idiomas;

169. Diversity at Work, 2020
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X Utilizar estratégias de gamificação para a

Processo de recrutamento e seleção:

avaliação de pessoas em determinadas etapas

X Solicitar o CV cego, no qual se indica

do processo de recrutamento e seleção. Cada

a experiência académica/ formativa,

atividade poderá ser adaptada ao idioma do(a)

experiência profissional, experiências

candidato(a) e às suas características. Desta

de voluntariado, competências técnicas,

forma a pessoa poderá ficar mais confortável,

competências comportamentais e outras

com menos barreiras culturais e por isso,

experiências relevantes para o seu

promovendo um resultado mais fiável;

percurso profissional. As informações

X Determinar previamente critérios específicos

como idade, sexo e nacionalidade, entre

para a composição das shortlists de

outras, não deverão ser solicitadas.

candidatos(as). Por exemplo, determinar
que pelo menos uma das pessoas deve ter

X Envolver no processo de recrutamento,

uma experiência internacional;

seleção e tomada de decisão, profissionais
com diferentes perfis de forma a reduzir a

X Utilizar mecanismos de inteligência

possibilidade de enviesamentos;

artificial e e-recruitment como suporte nos
processos de recrutamento e seleção, de

X Disponibilizar informação adicional e

apoio na preparação dos(as) candidatos(as)

forma a agilizar o processo, alcançar um

antes da realização de entrevistas,

público-alvo mais alargado e contornar os

focus groups ou assessments, de forma a

possíveis enviesamentos do Ser Humano;

preparar quem esteja menos familiarizado

X Procurar conhecer o tipo de qualificação e

com a estrutura dos processos nas

formação da pessoa candidata, aferindo as

empresas em Portugal;

reais competências e conhecimento. Fazer
uma avaliação de competências técnicas

X Priorizar a objetividade das técnicas

utilizadas, sendo um exemplo muito

e/ou sociais e solicitar à pessoa candidata

pertinente o caso das entrevistas (sejam

o plano curricular do seu curso. Algumas

presenciais, telefónicas, por vídeo ou

das perguntas que podem ser introduzidas

remotas). Quanto mais estruturadas, mais

são entre outras, “Que conhecimentos

objetivos serão os resultado, facilitando a

foram desenvolvidos ao longo da sua

comparação entre diferentes candidatos(as);

formação e que considera relevantes para
o seu desempenho nesta função?”; “Quais

X Considerar as competências obtidas pela

considera terem sido as disciplinas mais

experiência internacional na avaliação de

importantes do seu curso? E porquê?”;

uma pessoa migrante (a experiência de

realizar algumas perguntas técnicas

imigração contribui para o desenvolvimento

relacionadas com a tarefa ou área funcional

de importantes soft skills).

a que se candidata; realizar um role play;
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X Aplicar a Rooney Rule 170 para cargos

a integrar o mercado de trabalho no país

juniores e de liderança. De acordo com

de acolhimento pela primeira vez). Poderá

esta regra, quando uma posição está em

ser criado um cargo específico para a

aberto devem ser considerados para a

entrega de feedback e dicas adicionais

entrevista um(a) ou mais candidatos(as)

sobre a candidatura;

de grupos minoritários, podendo ser

X Clarificar quais as motivações dos/das

aplicada uma sanção quando esta regra

profissionais migrantes a integrar o mercado

não é respeitada.

de trabalho e alinhar a oferta da empresa

X Gerir as expectativas sobre as práticas

com o ambicionado, de forma a aumentar a

diárias dos(as) trabalhadores(as) de

sua satisfação e reduzir a sua rotatividade;

culturas e religiões diferentes.

X Estabelecer uma rede de contacto entre

Sugere-se que, aquando a entrada do

profissionais de RH de diferentes empresas

novo trabalhador seja realizada uma

ou áreas de negócio para o endereçamento

reunião de forma a compreender se

de candidatos/as cujo seu perfil à data

existem e quais são as práticas exigidas

possa responder a uma necessidade.

pela sua cultura. Este encontro servirá
para alinhar expectativas entre ambas as
partes e esclarecer o que será possível
cumprir ou não face à natureza da função
do(a) trabalhador(a);
X Criar uma base de dados interna de

candidatos e candidatas onde são
omitidas informações pessoais, como o
nome, a idade, a nacionalidade, morada,
sexo e fotografia;
X Criar um programa de estágios com vagas

destinadas a estudantes internacionais;

170. A lei de Rooney é uma regra para garantir a igualdade e não
discriminação na contratação de head coach no NFL, sugerida
pelo Relatório Diversity at Work (2020), como uma estratégia
para posições de liderança e possível de ser aplicada a outros
setores e cargos. Consiste numa estratégia para garantir que os
melhores candidatos para determinada posição serão efetivamente envolvidos no processo de contratação. Diversity at Work
(2020). Diversity in Recruitment and Selection. Expert Report.
Retirado de: https://diversiteitinbedrijf.nl/knowledge-platform/;
Proxmire, D. (2008). Coaching diversity: The rooney rule, its
application and ideas for expansion. American Constitution
Society for Law and Policy. Retirado de: https://www.acslaw.
org/issue_brief/briefs-2007-2011/coaching-diversity-the-rooney-rule-its-application-and-ideas-for-expansion/

X Devolver um feedback personalizado aos/

às candidatos(as). Esta prática permite
que fiquem a conhecer o motivo pelo
qual não foram selecionados(as) e tenham
a oportunidade de perceber como
podem melhorar num futuro processo
de recrutamento (particularmente
importante para candidatos(as) migrantes
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X Clarificar os benefícios e o papel das

Sensibilização de profissionais:

autoridades no apoio às organizações, em
questões de D&I e recrutamento de perfis

X Envolver todas as pessoas que trabalham

na organização em programas de formação

migrantes. Deve ser desmistificado como

e sensibilização na área da D&I, sem

estes processos não são um risco para

distinção de áreas, posições hierárquicas,

os empregadores e como estes podem

cultura ou outros critérios. Esta

ser auxiliados e não [apenas] penalizados

envolvência contribuirá para que o contacto

pelas autoridades competentes.

entre diferentes perfis aumente e todos(as)
recebam o mesmo conteúdo, pelos mesmos

Acolhimento e integração iniciais:

meios e no mesmo espaço temporal;
X Nomear profissionais de RH com as

X Criar programa de embaixadores

competências mínimas exigidas para

da organização: nomear um grupo

o exercício das suas funções e/ou

de trabalhadores e trabalhadoras

capacitá-los para esse exercício mediante

“especialistas” em determinados temas,

formações ou outro tipo de qualificações

para apoiar a integração de novas

certificados, incluindo na área do direito

pessoas na organização e na comunidade.

do trabalho e direito da nacionalidade;

Por exemplo, é nomeado um embaixador
ou embaixadora especialista sobre

X Peer-to-Peer influence: utilizar o poder

a cultura e serviços da cidade local;

de influência de cada trabalhador(a),

outro(a) sobre a estrutura da organização,

independentemente do seu cargo e

entre outros temas importantes. Desta

posição hierárquica para promover a

forma, quando alguma dúvida surgir ao

diversidade e inclusão na sua organização,

novo(a) trabalhador(a), saberá a quem se

seja em redes de contacto formais, como

dirigir ver a sua questão esclarecida;

informais. Podem ser mobilizados agentes
de influência internos (sponsors) que são

X Destinar, no onboarding um momento

responsabilizados pela promoção da D&I;

para a apresentação da área envolvente
ao espaço da organização, bem como,

X Dinamizar ações de sensibilização

referir alguns dos serviços disponíveis

junto de universidades e politécnicos,

nas imediações e transportes públicos;

integradas nos planos curriculares,
permitindo um primeiro contacto entre

X Atribuir um mentor/ buddy a cada

futuros profissionais e organizações e

nova pessoa na organização durante

introduzindo desde cedo esta temática nas

um período de tempo ajustado às suas

aprendizagens e preocupações dos jovens;

necessidades de acolhimento;
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X Organizar um momento after work informal

X Criar o passaporte do novo(a) trabalhador(a):

(encontro ao final de tarde, almoço ou

durante determinado período o novo

jantar) para promover a aproximação

trabalhador deve completar o seu

entre os/as novos(as) trabalhadores(as) e a

passaporte ao contactar com os vários

sua equipa de trabalho;

colegas de trabalho. Por exemplo, por
cada conversa mínima de 30 minutos

X Utilizar um sistema automático para o match

receberá um carimbo no seu passaporte.

entre trabalhadores(as), consoante os perfis
apresentados e interesses semelhantes.
Esta medida permite aproximar pessoas com

Integração continuada:

interesses em comum e facilitar a ampliação
da sua rede de contactos informais;

X Criar o dia da diversidade cultural. Pode

organizar-se um dia temático onde

X Incluir, no plano de integração de um novo

são promovidas diferentes atividades,

trabalhador ou trabalhadora, momentos

showcookings, sessões educativas sobre

práticos e de dinâmicas de grupo. A prática

diferentes culturas, workshops, sessões

é particularmente importante para reforçar

de bibliotecas humanas, partilha de

relações e facilitar aprendizagens.

histórias, entre outros;

X Disponibilizar um manual de integração

X Promover o respeito e divulgar

social, onde são esclarecidas as questões

conhecimento sobre as várias culturas,

mais pertinentes para uma pessoa

religiões e costumes dos trabalhadores

recém-chegada a Portugal relativas por

e trabalhadoras utilizando uma

exemplo, aos serviços, produtos, direitos

comunicação direta, através de por

e deveres dos cidadãos, contactos de

exemplo flyers, mensagens de correio

apoio/emergência, serviços de apoio ao

eletrónico, pósteres, vídeos, criação de

estrangeiro prestados pela organização

um podcast, mensagens de telemóvel,

(caso existam), entre outros. Este manual

jornal da empresa ou newsletter. Podem

beneficiará ainda mais caso seja traduzido

ser partilhados fun facts, histórias

em diferentes idiomas;

pessoais, experiências ou outras
curiosidades sobre a cultura ou países de

X Criar um programa de apoio ao migrante

e aos seus familiares para a integração na

origem. Esta prática é útil também para

comunidade, dinamizado pela organização

que os(as) trabalhadores(as) nacionais

ou por uma organização parceira.

partilhem algumas curiosidades sobre os
diferentes costumes de Portugal, dando a

X Divulgar a toda a organização, por exemplo

conhecer um pouco de todo o país;

via email ou através da newsletter, a entrada
de novas pessoas;
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X Partilhar com a organização as

Outras práticas:

celebrações festivas e os feriados de
outras culturas. Essa celebração pode

X Fazer levantamento de necessidades

ser festejada em toda a organização ou

internas à empresa e da comunidade em

apenas assinalada automaticamente na

geral ao nível do tema da D&I;

agenda dos trabalhadores(as);

X Envolver não só todos os agentes internos à

organização, mas também os Stakeholders

X Criar de um espaço cultural na intranet

externos, sensibilizando-os para essas

da empresa;

questões e criando ligações estratégicas

X Identificar/recrutar pessoa especialista,

com parceiros que partilham as mesmas

como psicólogo(a), para o apoio na integração

preocupações sobre o tema da D&I;

cultural no novo país e na organização, bem
como para a promoção da saúde mental

X Realizar benchmarketing: procurar

do(a) trabalhador(a) estrangeiro e de outros

no mercado as práticas e programas

elementos da organização;

implementados por outras empresas,
avaliá-los e adaptá-los;

X Criar uma rede interna de apoio a

trabalhadores(as) com possibilidades

X Partilhar exemplos de práticas e sucessos

económicas e condições sociais mais

inner-inner e inner-out (através de, por

instáveis. Desta rede poderá fazer parte

exemplo, conferências, debates, tertúlias,

um sistema de doações interno, um

redes sociais, site da empresa e intranet);

programa de mentoria voluntária, loja de

X Criar uma equipa de trabalho especialista

compra e venda de artigos em segunda

em D&I, composta por representantes das

mão, partilha de informações variadas de

várias áreas funcionais da organização,

apoio, entre outros.

incluindo postos de liderança, com uma
atuação estratégica e um objetivo de
comunicar e abordar alinhadamente os
desafios internos à organização
(ex. comité para a Diversidade e Inclusão);
X Desenvolver e aplicar um instrumento

de avaliação e monitorização do nível de
maturidade da organização em relação
às práticas de D&I, com recolha de dados
e partilha anual transversal a todos os
níveis da organização.
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X Desenvolver uma marca organizacional

X Recrutar ou criar uma parceria com

(employer branding) alinhada com a real

profissionais ou agências especialistas

cultura e preocupações da organização.

em direito do trabalho e direito da

Esta imagem poderá ser transmitida de

nacionalidade, de forma a esclarecer

diferentes formas. Sugere-se que não se

eventuais dúvidas sobre os processos de

limite à partilha de informação passiva

contratação de migrantes e apoiar no

no site da empresa e à criação de uma

decurso dos mesmos;

bandeira ou logotipo da diversidade, mas

X Partilhar as informações da organização em

que retire o máximo partido do tipo de

diferentes idiomas (sendo o inglês mandatório);

serviço ou produto que a sua empresa
presta à comunidade;
X Estabelecer parcerias com outras entidades

externas à organização e dedicadas a
uma causa, como por exemplo, entidades
de apoio à integração de migrantes na
comunidade. Existem inúmeras ONG’s e
associações públicas e privadas de apoio
aos grupos minoritários e a comunidades
específicas. Uma parceria estratégica com
estas organizações dá suporte às empresas
no desenvolvimento das suas iniciativas,
facilita o esclarecimento de questões dos
profissionais e apoia no contacto entre
potenciais candidatos e recrutadores;
X Criar programas de incentivo aos estudos

de grupos menos presentes em determinadas áreas de negócio, tais como:
financiamento de estudos; bolsas de
apoio; sensibilização e palestras em
escolas; programa “um dia na profissão”,
entre outros. Esta é uma prática de
influência preliminar sobre grupos menos
representados em algumas áreas;

67

Notas finais
A importância da diversidade e inclusão em contexto

pelos líderes e gestores de todas as restantes

organizacional, bem como a relevância dos processo

áreas operacionais, desde a área financeira até à

de recrutamento, seleção e acolhimento no garante

área tecnológica, passando a ser uma responsa-

da diversidade e inclusão nas organizações é

bilidade partilhada com um propósito comum a

reconhecida. No entanto é um tema ainda pouco

toda a organização.

explorado no mercado de trabalho português,

A implementação das recomendações aqui apre-

verificando-se a quase ausência de práticas e

sentadas deve ser adaptada às especificidades de

programas que a reforcem ou mesmo a partilha de

cada organização, considerando a sua atividade ou

experiências entre profissionais.

negócio, o seu sector de atuação, a sua dimensão,

Existe ainda algum desconhecimento por parte

estrutura, cultura e situação, entre outros. Nas orga-

dos(as) profissionais de RH sobre as boas práticas

nizações onde as atividades de gestão de RH sejam

de recrutamento, seleção e acolhimento para

menos desenvolvidas (ou seja, com uma estrutura

migrantes, assim como pouca sensiblização para os

RH e/ou papel menos formal), poderão ser criadas

desafios vivenciados por este grupo no acesso ao

estruturas dedicadas à implementação das práticas

mercado de trabalho em Portugal (destacando-se

aqui sugeridas, em articulação com a liderança. Em

no entanto as empresas de maior dimensão,

qualquer dos casos, importa também salientar o

como estando mais conscientes destas questões).

papel determinante dos/as decisores, não só pelos

Uma vez reconhecidos e claramente identificados

recursos alocados, mas pela forma como comu-

pelas organizações quais são esses desafios, os(as)

nicam com as pessoas e pelo exemplo das condutas

profissionais de RH estarão capazes de desenvolver

que adotam, ou sejam, pelo papel determinante que

as práticas e políticas de D&I, assentes em princípios

têm na cultura de uma organização.

de equidade para qualquer candidato(a). O objetivo

Um trabalho estreito de parceria com outras

das políticas e práticas de D&I será garantir

organizações da sociedade civil que se

processos de recrutamento justos, conectar todos

dedicam a trabalhar a problemática da inclusão

os elementos da organização e promover um

socioprofissional de pessoas migrantes, bem como

ambiente tolerante e aberto à diferença.

procurar influenciar e articular positivamente

A responsabilidade na gestão de uma força de

com as políticas públicas, são também estratégias

trabalho diversificada não deve ser uma função

importantes a adotar pelas empresas e organizações

exclusiva dos profissionais de RH. Pelo contrário,

em prol do trabalho digno, do crescimento

esta deve ser uma tarefa desenvolvida também

económico sustentável e da justiça social!
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Recursos adicionais

ACM – Alto Comissariado para as Migrações
ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho
APG – Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas
CE – Comissão Europeia
CEL – Centros de Emprego Locais
CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego
CLAIM – Centros Locais De Apoio à Integração De Migrantes
CNAIM – Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes
ECEP – Embaixadas e Consulados estrangeiros em Portugal
GAIPESQ – Gabinete de Apoio à Inserção Profissional, Ensino Superior e Qualificação
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional
ILO – International Labour Organization
IOM – International Organization for Migration
MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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demográfica. Perspetivas de evolução da sociedade
e economia portuguesas. Fundação Francisco

Offermann, L. R. & Basford, T. E. (2014). Inclusive

Manuel dos Santos.

Human Resource Management. Best Practices and
the Changing Role of Human Resources. Em B. M.

Pereira, M. E., Modesto, J. G., & Matos, M. D.

Ferdman (Ed.) & B. R. Deane, Diversity at Work: The

(2012). Em direção a uma nova definição de

Practice of Inclusion (pp. 229-259). Jossey-Bass

estereótipos: teste empírico do modelo num
primeiro cenário experimental. Psicologia e Saber

Oliveira, C. R. & Fonseca, V. (2013). Highly

Social, 1(2), 201-220.

skilled immigrants in Portugal: analysing policy
developments and its impacts with a typology.

PORDATA, consultado em maio de 2021.

Revista Migrações, Setembro 2013 (11), 79-117.

(https://www.pordata.pt/Home).

Oliveira, C. R. (coord.) e Gomes, N. (2014).

Rego, A., Cunha, M. P., Gomes, J. F. S., Cunha,

Monitorizar a integração de imigrantes em Portugal: R. C., Cardoso, C. C., & Marques, C. A. (2015).
relatório estatístico decenal, em Coleção “Imigração

Seleção: abordagens holísticas. In A. Rego et

em Números” do Observatório das Migrações,

al., Manual de Gestão de Pessoas e do Capital

Lisboa: ACM, ISBN 978-989-685-060-9

Humano (pp. 274-322). Lisboa: Sílabo.

Oliveira, C. R. (coord.). (2020). Indicadores de

Rodrigues, D. P. (2018). Apto ou não apto: fatores

Integração de Imigrantes: Relatório Estatístico

ponderados para a decisão final no processo

Anual 2020. Coleção Imigração em Números

de recrutamento (Dissertação de Mestrado,

do Observatório das Migrações. Lisboa: Alto

Universidade do Porto). Retirado de https://hdl.

Comissariado para as Migrações.

handle.net/10216/116883

Pease, A., & Pease, B. (2013). A Linguagem corporal

Ross, H. J. (2014). Everyday Bias: Identifying and

no trabalho: Como causar uma boa impressão e se

Navigating Unconscious Judgments in Our Daily

destacar na carreira (A. Holcberg, Trad.). Sextante.

Lives. Rowman & Littlefield.

Peixoto, J. (2008). Imigração e mercado de

SEF. (2019). Relatório de Imigração, Fronteiras e

trabalho em Portugal: investigação e tendências”,

Asilo 2019 (Ed. 2020). Retirado de https://sefstat.

em Peixoto. Em João (org.), Revista Migrações

sef.pt/forms/relatorios.aspx
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