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Nota 

Este artigo resulta de uma atualização de um trabalho de investigação mais 

vasto, concluído em 2013 no âmbito do projeto de investigação Educação, Diversidade 

e Território: o caso da Área Metropolitana de Lisboa para obtenção do grau de doutor 

em Geografia Humana no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, 

Universidade de Lisboa.1 

 

Resumo 

Numa Europa caracterizada pela pluralidade cultural, os desafios colocados 

pela presença de populações de origens diversas têm desencadeado a produção de um 

conjunto de orientações legais que procuram articular diversidade, imigração, 

integração e coesão social.  

Os anos 90 são marcados pela necessidade de desenhar políticas e orientações 

comunitárias consentâneas com as novas realidades europeias. Desde então a 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem vindo a adoptar um vasto leque de 

recomendações e resoluções, a par da realização de audições e debates sobre diferentes 

aspetos da diversidade cultural, do diálogo intercultural e inter-religioso, da imigração e 

coesão social. São várias as convenções e declarações que enfatizam o respeito pela 

diversidade; o papel da educação na compreensão entre povos e culturas; a necessidade 

de respeitar e responder à diversidade sociocultural que existe nas escolas; a 

importância da educação para os direitos humanos e da educação multicultural numa 

Europa de culturas diversas.  

As conclusões do relatório Eurydice, publicado em 2004, sobre a integração 

escolar dos alunos imigrantes, sublinham a importância do acolhimento e escolarização 

destas crianças e jovens. Mais recentemente, o relatório da OCDE (2015) sobre alunos 

                                                        

1 Hortas, M. J. (2013). Educação Diversidade e Território: o caso da Área Metropolitana de Lisboa (tese 

de doutoramento). Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa. 
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imigrantes reforça estas preocupações a partir de uma análise do sucesso académico, 

bem-estar, sentido de pertença e aspirações dos imigrantes.2 

No presente artigo a abordagem à imigração e educação em Portugal decorre 

da análise das políticas nacionais enquadradas pelas orientações de política educativa 

das instituições  internacionais e europeias.  

 

Abstract 

In a Europe marked by cultural diversity, challenges emerge. Therefore, a set 

of legal guidelines has been in development seeking to articulate diversity, immigration, 

integration and social cohesion.  

In the 90’s the necessity to create policies and communitarian orientations 

according to the new European reality becomes important. Since the Parliamentary 

Assembly of the European Council, a wide range of recommendations and resolutions 

were adopted, as well as, auditions and debates about different aspects of cultural 

diversity, intercultural and inter-religious dialogue and social cohesion. Thus, there are 

various convents and declarations emphasizing respect for diversity; the role of 

education to promote comprehension between people and cultures; the necessity to 

understand and suit school answers according to their sociocultural diversity; the 

importance of education for human rights and multicultural education in a diverse 

Europe.   

The conclusions from Eurydice report, published in 2004, about immigrant 

integration in schools, it is underline the importance to integrate and provide schooling 

for children and young people with immigrant background. Recently, the OCDE report 

about immigrant students (2015), reinforces these concerns, having a starting point an 

analyses of academic success, well being, sense of belonging and immigrant ambitions. 

In the present article the approached to immigration and education in Portugal 

will derive forma n analyses of national policies, framed in the political guidelines for 

education from international and European institutions. 

 

 

 

                                                        
2 “Immigrant Students at School: easy the journey towards integration”. Relatório disponível em 

http://www.oecd.org/education/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm 
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Introdução 

A gestão e acolhimento da diversidade de populações imigrantes colocam 

desafios em níveis diversos das estruturas políticas, económicas e sociais. Tratando-se 

de um fenómeno global, o grande impacto das migrações é vivido à escala local, da 

cidade, dos bairros e das instituições onde diariamente as populações convivem e com 

os quais estabelecem relações de proximidade. A escola, instituição local que serve o 

território local é diariamente o espaço de encontro da população imigrante com a 

população nativa. Para a maioria dos recém-chegados, é na escola que ouvem pela 

primeira vez a língua do país de acolhimento e que se confrontam com os primeiros 

desafios da sua integração.  

A capacidade da escola integrar todos, conseguindo proporcionar novas formas 

de saber, de ser e de estar, significa alargar a todos a oportunidade de aprenderem 

juntos, independentemente das suas origens e diferenças (UNESCO, 1994). É nestes 

princípios que se situa a escola inclusiva, uma escola que saiba viver e conviver com as 

diferenças articulando a sua intervenção com as comunidades que serve. 

A educação das populações migrantes é considerada um elemento chave do seu 

processo de inclusão social, pelas oportunidades de mobilidade social que proporciona 

(Martiniello, 2004; Santibáñez, Maiztegui, Chahrokh, Michalowski, Strasser & Wolff, 

2005; Crul & Mollenkopf, 2012; Kasinitz, Mollenkopf, Waters & Holdaway, 2008) mas 

também, pelos contributos que oferece para uma sociedade mais coesa. 

Em Portugal, a preocupação com a inclusão dos imigrantes no sistema de 

ensino é visível no conjunto de documentos legais produzidos nos últimos anos, 

surgindo como um elemento importante nos objetivos e medidas do Programa Nacional 

de Acção para a Inclusão (2008-10), do Plano Nacional de Integração dos Imigrantes 

(2010-13) e do Plano Estratégico para as Migrações (2015-20). A população 

estrangeira que frequenta o sistema de ensino português tem um peso aproximado de 

5% no total de crianças e jovens matriculados nas escolas portuguesas, concentrando-se 

maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa. Ao incremento no número de 

estudantes estrangeiros, vivido até ao final da primeira década do século XXI, associa-

se a diversificação das origens, desafiando as escolas na procura de estratégias para o 
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seu acolhimento, em simultâneo com a construção de respostas que garantam o ensino e 

aprendizagem de todos. 

Propomos orientar a presente reflexão em torno de dois tópicos fundamentais: 

(i) a relação entre imigração e educação e, (ii) as repostas que emergem das estruturas 

políticas nacionais e orientam o acolhimento da população imigrante. Mobilizamos para 

esta análise um quadro de referência das orientações internacionais e europeias que 

“inspiram” as políticas nacionais, em matéria de política educativa. 

 

Educação e Imigração  

as orientações internacionais e europeias  

As Nações Unidas sublinham, no seu Relatório de Desenvolvimento Humano 

de 2009, o valor que a aposta na escolarização das populações pode acrescentar na 

melhoria das perspetivas futuras das gerações de migrantes: a motivação para a 

migração de pessoas surge frequentemente associada à expectativa de uma vida melhor 

para os filhos e, neste sentido, esta geração poderá representar “um grupo chave da 

população que requer a atenção dos decisores políticos” (PNUD, 2009, p. 60). 

O lugar da educação na integração e na garantia de mobilidade social dos 

imigrantes é assumido como fundamental, não apenas na aprendizagem da língua para 

facilitar a entrada no mercado de trabalho e/ou o acesso à nacionalidade,3 mas também 

na necessidade em assegurar aos descendentes de imigrantes a possibilidade de 

ingressarem nos sistemas de ensino nacionais e realizarem os seus percursos 

académicos a par das populações nativas. Perante estes desafios, a União Europeia, em 

particular o Parlamento Europeu, tem desempenhado, desde finais dos anos 90, um 

papel relevante na área da educação de imigrantes, minorias e crianças marginalizadas. 

Neste âmbito, a Comissão Europeia e os estados membros têm contribuído para o 

desenvolvimento de uma política sólida, recorrendo a diversos instrumentos políticos, 

incluindo aspetos legais (regulamentos, diretivas e decisões), recomendações políticas 

(comunicações, green papers, white papers, resoluções, opiniões, recomendações, 

conclusões), assim como programas de financiamento (Huttova et al., 2010). Uma 

                                                        
3 Nos termos do novo regime jurídico, o Governo concede a nacionalidade portuguesa, por naturalização, 

aos estrangeiros que, entre outros requisitos, demonstrem conhecer suficientemente a língua portuguesa. 

(Portaria 1403 – A/2006, de 15 de Dezembro). 
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política centrada na valorização da diversidade cultural e na definição de diretivas que 

podem tornar-se linhas orientadoras das políticas nacionais.  

A crescente importância da temática da educação na agenda da União Europeia 

enquadra-se no contexto do Programa de Acção Comunitária de Combate à Exclusão. A 

promoção dos direitos sociais, entendida como uma componente chave da coesão social 

nas sociedades europeias, evidencia o papel fundamental da educação neste processo e 

as agendas da UE com relevância para a educação de crianças e jovens imigrantes 

debruçam-se sobre quatro áreas fundamentais: (i) direitos fundamentais e igualdade e 

antidiscriminação; (ii) integração; (iii) inclusão social e coesão; (iv) educação e 

formação (Huttova, Kalaycioglu & Molokotos-Liederman, 2010). 

Desde a revisão da Carta Social Europeia, em 1996, que as instituições 

europeias têm produzido um conjunto de declarações e recomendações políticas que 

procuram valorizar os desafios colocados pela diversidade cultural, colocando a tónica 

no contributo desta na melhoria da qualidade da educação. Progressivamente, a 

diversidade cultural surge associada à coesão social, e as comunidades escolares 

revelam-se “os estaleiros ideais para a prática da tolerância e para a formação de 

espíritos abertos à descoberta do outro” (Carneiro, 2001, p. 78). Educar cidadãos para a 

convivência numa “nação de nações” coloca a escola perante dois grandes desafios: i) 

acolher expressões culturais diversas e, ii) assumir a construção da identidade como um 

processo que combina multireferências culturais (Carneiro, 2001). Aprender a viver 

juntos,4 perspetivando a construção de sociedades mais coesas e a inclusão social, 

implica necessariamente mudanças na cultura de escola e nas suas intencionalidades 

educativas. Assim, as respostas construídas pela escola para fazer face aos desafios da 

heterogeneidade dos educandos devem adequar-se às necessidades da sociedade 

recetora e, tendo como horizonte a inclusão, estimular as trocas sociais e culturais, 

criando oportunidades para que as crianças vivam experiências de diversidade 

(UNICEF, 2012). 

Nos Princípios da Interculturalidade que define, a UNESCO (2005)5 coloca nas 

políticas educativas a responsabilidade de contribuir para a formação de cidadãos 

                                                        
4 Um dos quatro pilares essenciais à educação no séc. XXI (UNESCO, 1997). 

5 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005. (disponível em: 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html). 
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abertos ao diálogo intercultural e tolerantes com as diversas formas de pensar e ser. 

Uma formação que tem impacto ao nível das vivências quotidianas dos diversos agentes 

envolvidos na educação (políticas, famílias, alunos e professores) e da participação na 

sociedade. Nesta linha de atuação, o Relatório Mundial da Infância, publicado em 2012 

pela UNICEF,6 valoriza o envolvimento de diferentes agentes na formação dos mais 

jovens, assumindo a importância do capital social como fator nuclear no 

desenvolvimento das crianças e jovens, que se traduz na construção de laços de 

confiança, reciprocidade e sentimento de pertença dentro da família, da escola, em 

grupos de colegas e na comunidade mais alargada, com efeitos a longo prazo sobre as 

oportunidades, as escolhas e os resultados na vida das crianças.  

A reflexão que temos vindo a desenvolver, e que pretende pensar a educação 

numa perspetiva de inclusão social e de promoção do diálogo intercultural, coloca-se 

hoje aos governos dos países europeus como um dos grandes desafios. Implicando uma 

abordagem dinâmica da educação, que envolve a escola, mas também outras instituições 

governamentais, não-governamentais e da sociedade civil que atuam à escala local. A 

necessidade de incluir, nas políticas e práticas educativas nacionais, dispositivos para a 

melhoria da integração das crianças imigrantes ou descendentes de imigrantes na escola 

e na sociedade de acolhimento é uma recomendação que o Comité de Ministros dos 

Estados Membros adotou em 2008. 

O quadro estratégico para a educação e formação na União Europeia (UE), 

integrado na estratégia definida para 2020, identifica quatro objetivos chave para o 

desenvolvimento das políticas de educação e formação que integram as premissas 

anteriormente apresentadas: i) tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade, 

uma realidade; ii) melhorar a qualidade e eficiência da educação e formação; iii) 

promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa; iv) melhorar a criatividade e 

inovação, incluindo empreendedorismo, nos diferentes níveis de educação e formação 

(ENAR,7 2011). 

Apesar de, na perspetiva da integração da população imigrante, a concretização 

de todos os objetivos definidos ser fundamental, o objetivo promover a igualdade, a 

                                                        
6 Crianças em Mundo Urbano. Situação Mundial da Infância, 2012. (disponível em: 

http://www.unicef.pt/18/Relatorio_SituacaoInfancia2012.pdf ). 

7 ENAR – European Network Against Racism. 

http://www.unicef.pt/18/Relatorio_SituacaoInfancia2012.pdf
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coesão social e a cidadania ativa é aquele cuja concretização pode ter maior relevância 

na educação e formação de populações imigrantes. A justificação para a sua pertinência 

encontra-se no facto deste objetivo prever que a educação e políticas de formação 

devem: (a) envolver todos os cidadãos tendo em conta a sua situação individual, social e 

económica, garantindo assim o desenvolvimento de competências para a vida ativa; (b) 

incentivar os cidadãos a aprender ao longo da vida; (c) desenvolver um diálogo 

intercultural e uma cidadania ativa. Na concretização deste objetivo são definidas quatro 

prioridades de ação: i) combate ao abandono escolar precoce; ii) promoção da educação 

pré-primária; iii) educação/formação das populações migrantes; iv) educação/formação 

dos indivíduos com necessidades educativas especiais (ENAR, 2011). Defende-se ainda 

que as desvantagens na educação devem ser combatidas através de programas 

específicos de apoio e de uma educação que se deve iniciar desde cedo.8 A promoção da 

educação inclusiva é uma variável muito importante neste objetivo e, como tal, a União 

Europeia argumenta que a educação e formação devem assegurar a todos – pessoas com 

necessidades educativas especiais, pessoas em desvantagem social e migrantes – a 

possibilidade de concluírem o seu percurso escolar, mesmo que para tal seja necessário 

garantir uma segunda oportunidade e prestar um apoio educativo mais individualizado 

(ENAR, 2011). Deste modo, pela via da educação e formação deve ser possível 

promover o desenvolvimento de competências interculturais, valores de democracia e 

respeito pelos direitos fundamentais, bem como o combate a todas as formas de 

discriminação, formando cidadãos capazes de interagir com a diversidade de forma 

positiva, independentemente do seu background.  

Os objetivos definidos para a política educativa europeia orientam-se 

fundamentalmente por princípios de igualdade, respeito pelos direitos humanos, 

participação democrática e promoção do diálogo intercultural. Estas premissas reúnem-

se nas principais intenções da educação intercultural definidas pelo Conselho da Europa 

em 2003: educação para os valores; competências de cidadania; prática da democracia 

(Neuner, 2012).  

As três dimensões do modelo de educação intercultural têm implícitas, segundo 

Neuner (2012), o entendimento do conceito “intercultural” como dimensão ativa da 

                                                        
8 A Aprendizagem ao Longo da Vida abrange todos os níveis educativos, desde a infância, à educação 

superior, à formação vocacional e formação de adultos (ENAR, 2011). 



                          INFORME OBIMID 

 

 
 

11 

diversidade, pressupondo a interação entre os indivíduos, grupos e comunidades no 

sentido do desenvolvimento de projetos comuns, de partilha de responsabilidades e de 

criação de identidades comuns. Estas dimensões encontram também suporte numa 

política de educação assente nos quatro pilares definidos pela UNESCO (2005) para a 

educação no século XXI: “aprender a ser” que se liga aos valores, “aprender a 

conhecer” que implica uma visão ampla e dinâmica de cultura, “aprender a fazer” e 

“aprender a viver juntos” que mobilizam a abertura ao diálogo, à solidariedade, à 

cooperação, à interação e ao conhecimento dos outros. 

O esquema da Fig. 1 procura apresentar (i) as diferentes áreas de intervenção 

contempladas nas orientações europeias para a política educativa, identificadas a partir 

de uma análise de conteúdo das diversas orientações anteriormente referidas; (ii) os 

atores e agentes envolvidos; (iii) o tipo de políticas que os documentos europeus e 

internacionais privilegiam neste domínio e, (iv) os efeitos multiplicadores que se prevê 

que possam ser desencadeados, quer nas populações diretamente envolvidas, quer na 

sociedade em geral. O esquema organiza-se em quatro círculos concêntricos: áreas de 

Fig. 1 – Educação e integração: dimensões, políticas, atores e agentes 

Fonte: Construção própria. 
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intervenção da educação, atores e agentes, políticas e efeitos, que se prevê que se 

articulem entre si através das dinâmicas transversais que emergem das diferentes áreas 

de intervenção da educação que se situam no núcleo central.  

Esta análise das orientações europeias no domínio da educação de crianças e 

jovens imigrantes e o conhecimento das suas intencionalidades são um importante 

suporte para a compreensão e contextualização das orientações da política educativa 

nacional. Apesar das competências da União Europeia, no campo da educação, se 

resumirem ao suporte e monitorização das atividades dos estados membros e não à 

imposição de uma legislação comum (ENAR, 2011), as orientações definidas são um 

importante suporte para os diversos estados membros.  

 

Educação e Imigração  

as orientações da política educativa portuguesa 

No quadro da política educativa, existe uma grande diversidade nas medidas 

postas em prática nos diferentes sistemas educativos europeus para incluir as crianças 

imigrantes, sendo da responsabilidade de cada estado membro a definição das políticas 

neste domínio (Eurydice, 2004). 

A Constituição da República Portuguesa (CRP) define, que “Todos têm direito 

ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito 

escolar.” (artigo n.º 74.1) e que, na realização da política de ensino, incumbe ao Estado 

“Assegurar aos filhos dos imigrantes apoio adequado para efectivação do direito ao 

ensino.” (artigo n.º 74.2, alínea j). Assim, todas as crianças e jovens imigrantes ou 

descendentes de imigrantes que se encontrem a residir em Portugal, em situação legal 

ou ilegal9 têm, perante a lei, direito ao ensino.  

O aluno imigrante é assumido na lei como um cidadão com direitos e estatutos 

iguais aos cidadãos nacionais, motivo pelo qual não encontramos na legislação referente 

ao acesso ao sistema de ensino português, assim como nos documentos produzidos pelo 

Ministério da Educação, uma definição de “aluno imigrante”. Os documentos legais 

                                                        
9 É garantido a todos os cidadãos estrangeiros menores em situação ilegal, o acesso à educação tal como 

acedem os menores em situação regular no território nacional. (Decreto-Lei n.º 67/2004, de 25 de Março, 

Diário da República, 1ª Série, n.º 72, p. 1798). 
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referem-se a filhos de imigrantes, alunos cuja língua materna não é a Língua Portuguesa 

e alunos estrangeiros. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) retoma os princípios 

constitucionais. Desde o lançamento da reforma educativa que “os documentos e a 

legislação que enquadram e fundamentam o sistema educativo têm vindo a evoluir no 

sentido de uma maior e melhor consideração pela diversidade dos alunos no seu 

contexto.” (Cardoso, 2005, p. 27). A necessidade de responder aos desafios da crescente 

diversidade vivida no sistema educativo e de promover uma educação de maior 

qualidade, numa Europa culturalmente heterogénea, sustentou a revisão curricular do 

Ensino Básico de 2001.10 Esta revisão prevê uma organização do currículo centrada em 

cinco princípios fundamentais: (i) existência de áreas disciplinares; (ii) integração da 

educação para a cidadania com carácter transversal às restantes áreas/disciplinas; (iii) 

reconhecimento da autonomia das escolas, com a possibilidade de construção de um 

projeto curricular de escola integrado no respectivo projeto educativo; (iv) valorização 

de metodologias e estratégias de aprendizagem diversas; (v) aposta na diversidade de 

ofertas educativas, de acordo com as necessidades dos estudantes.11 A revisão curricular 

do Ensino Básico é um marco importante na reorientação da política educativa e no 

início da produção gradual de um conjunto de documentos legais de suporte e incentivo 

à integração dos filhos de imigrantes no sistema de ensino português. 

Os documentos legais definem que todas as crianças em idade pré-escolar ou 

escolar devem frequentar a escola da sua área de residência12 e serem integradas em 

grupos ou turmas de acordo com a heterogeneidade do público escolar.13 Para os alunos 

que já haviam iniciado o seu percurso escolar no país de origem está previsto um 

                                                        
10 O Decreto-Lei 6/2001, de 18 de Janeiro, define o conjunto de competências essenciais e estratégias de 

implementação do currículo nacional para cada ciclo do Ensino Básico, assim como o perfil de 
competências a desenvolver ao longo de cada ciclo e o tipo de experiências de aprendizagem para os 

estudantes. (Diário da República, 1ª Série, n.º 15, pp. 258-265). 

11 Em 2011, o Ministério da Educação e Ciência revogou o Currículo Nacional do EB. Competências 

Essenciais pelo Despacho n.º 17169/2011, de 23 de Dezembro de 2011 (Diário da República, 2ª Série, n.º 

245, p. 50080). Contudo, o seu enquadramento legal (Decreto-Lei 6/2001) manteve-se em vigor.  

 

12 Despacho n.º 13170/2009, de 4 de Junho, Diário da República, 2ª Série, n.º 108, pp. 22467-22473. 

13 Anexo 1, ponto 5.10 do Despacho n.º 13170/2009, de 4 de Junho, Diário da República, 2ª Série, n.º 

108, pp. 22467-22473). 
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sistema de atribuição de equivalência de habilitações ou a colocação no nível de ensino 

adequado à idade, no caso do aluno não se fazer acompanhar de um certificado. Cabe 

aos estabelecimentos de ensino grande parte da responsabilidade na condução destes 

processos.14 

Ao nível governamental, o Departamento do Ensino Básico reconhece a 

necessidade de promoção da Educação Intercultural como resposta à crescente 

diversidade de alunos de origem estrangeira. O ensino do português como Língua Não 

Materna surge pela primeira vez nos documentos oficiais em 2001 (artigo 8º, Decreto-

Lei n.º 6/2001). Às escolas é atribuída autonomia na organização de currículos 

específicos para aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua, para os 

estudantes que não têm a língua portuguesa como língua materna. Atualmente, os 

alunos estrangeiros podem beneficiar de apoio pedagógico adequado às competências 

de língua de que são portadores, enquadrado no projeto educativo do estabelecimento de 

ensino. Este apoio deve centrar-se na superação das dificuldades sentidas pelo aluno, 

designadamente no domínio da língua portuguesa (LP).15 O apoio na aprendizagem da 

língua portuguesa é a única situação em que são sugeridos grupos específicos de 

trabalho e os alunos imigrantes podem surgir isolados dos restantes colegas de turma. A 

legislação refere-se ainda à necessidade de promover, “o reconhecimento e o respeito 

pelas necessidades individuais de todos os alunos e, em particular, pelas necessidades 

específicas dos alunos recém-chegados ao sistema educativo nacional”16 e aos desafios 

colocados às escolas perante a possibilidade de mobilizar a riqueza da diversidade 

linguística e heterogeneidade sociocultural como fatores de coesão e integração.17 Neste 

sentido, também “os programas e os projectos mais específicos, promovidos pelo poder 

político, têm visado consolidar formas de lidar curricularmente com a diversidade de 

alunos. São disso exemplo os projectos de flexibilização curricular, currículos 

alternativos, educação intercultural, educação inclusiva, educação para a cidadania, etc.” 

(Cardoso, 2005, p. 30). 

                                                        
14 Capítulo IV, Artigo n.º 11º do Decreto-Lei nº 227/2005 de 28 de Dezembro, Diário da República, 2ª 

Série, n.º 248, pp. 7255-7259). 
15 Decreto-Lei nº 227/2005 de 28 de Dezembro.  

 
16 Despacho Normativo n.º 7/2006, de 6 de Fevereiro, Diário da República, 1ª Série, n.º 26, pp. 903-905. 

17 Despacho Normativo n.º 30/2007, de 10 de Agosto, Diário da República, 2ª Série, n.º 154, pp. 22853-

22854. 
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O documento orientador do ensino do português como Língua Não Materna 

(2005) prevê também o apoio a programas de aprendizagem da Língua Materna e da 

cultura de origem e, neste sentido, as “escolas com alunos oriundos de outros países 

poderão apresentar programas de aprendizagem da língua materna e da cultura de 

origem dos alunos, que integrarão o seu projecto educativo”.18  

Apesar de algumas limitações que ainda podemos encontrar na Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei n.º 46/86), a educação foi o setor pioneiro em iniciativas 

políticas formais relativamente à diversidade étnica e cultural (Cardoso, 2005). A Lei 

n.º 46/86 estabelece o quadro geral e organização do sistema educativo (Pré-primário, 

Educação Básica, Educação Secundária e Educação Superior) e prevê o direito à 

educação e cultura para todos os portugueses. Neste quadro legal, o Estado é o 

responsável pela democratização da educação, assegurando igualdade de oportunidades 

em educação, acesso e sucesso. A criação do Secretariado Coordenador dos Programas 

de Educação Multicultural (Entreculturas) em 1991, posteriormente integrado no ACIDI 

(2004) e mais recentemente no ACM (2015), foi a primeira medida política concreta 

neste domínio, permanecendo hoje como um importante programa de promoção do 

conhecimento da diversidade cultural.19 A equipa deste projeto foi criada numa lógica 

interministerial e transversal, com uma articulação permanente com outros 

departamentos ministeriais, sendo responsável por implementar atividades numa 

perspetiva integradora.  

O estudo realizado por Calado e Batista (2010), no âmbito do projeto europeu 

Moving Societies Towards Integration,20 apresenta uma síntese do trabalho 

desenvolvido pelo Secretariado Entreculturas no campo da educação multicultural. Com 

base neste estudo, construímos uma breve apresentação da contribuição deste núcleo 

impulsionador da educação multicultural em Portugal como ferramenta para a 

integração de alunos imigrantes. Entre 1991 e 1993, o Secretariado desencadeou um 

                                                        
18  DGIDC, Português Língua não Materna no Currículo Nacional. Documento Orientador. Programa para 

integração dos alunos que não têm português como língua materna. DGIDC, Ministério da Educação. 

(disponível em: http://www.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Documents/PLNMDoc_orientador.pdf ) 

19Sobre as funções do Secretariado Entreculturas veja-se http://www.entreculturas.pt/. 

20 O Relatório encontra-se disponível em: http://www.programaescolhas.pt/conteudos/noticias/ver-

noticia/4cbc861626a97/moving-societies-towards-integration----relatorio-final-faz-o-retrato-do-grau-de-

abertura-intercultural-no-sistema-de-ensino-em-portugal 

http://www.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Documents/PLNMDoc_orientador.pdf
http://www.programaescolhas.pt/conteudos/noticias/ver-noticia/4cbc861626a97/moving-societies-towards-integration----relatorio-final-faz-o-retrato-do-grau-de-abertura-intercultural-no-sistema-de-ensino-em-portugal
http://www.programaescolhas.pt/conteudos/noticias/ver-noticia/4cbc861626a97/moving-societies-towards-integration----relatorio-final-faz-o-retrato-do-grau-de-abertura-intercultural-no-sistema-de-ensino-em-portugal
http://www.programaescolhas.pt/conteudos/noticias/ver-noticia/4cbc861626a97/moving-societies-towards-integration----relatorio-final-faz-o-retrato-do-grau-de-abertura-intercultural-no-sistema-de-ensino-em-portugal
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trabalho importante de sensibilização nas escolas e outros intervenientes para as 

questões da educação multicultural como veículo para a integração de populações 

imigrantes na escola. Ainda no âmbito da sua estratégia de atuação, o Secretariado 

dinamizou e participou em conferências nacionais e internacionais que permitiram: (i) a 

mobilização de redes de parceiros e investigadores na construção de um conjunto de 

documentos para serem utilizados nas escolas e, (ii) o envolvimento de escolas e 

organizações não-governamentais em projetos de educação multicultural. Entre 1993 e 

1997, foi implementado em 50 escolas portuguesas, envolvendo 200 professores, o 

Projecto de Educação Intercultural (PEI)21 que permitiu realizar algumas experiências 

educativas para interagir com a diversidade social, cultural e étnica, e promover a 

inclusão. Os objetivos do PEI eram: fomentar a qualidade na educação; incentivar a 

educação multicultural a partir de projetos; promover a igualdade de oportunidades 

através da escola e a integração de estudantes das minorias; fomentar as relações entre 

escola, família e comunidade. O PEI surge num contexto marcado pelo aumento do 

número de alunos de origem africana nas escolas portuguesas, em particular nos 

distritos de Lisboa e Setúbal, sustentando a sua pertinência no facto de nas sociedades 

modernas tenderem a “agravar-se problemas de convivência intercultural, manifestações 

de intolerância e de violência física e psicológica exercidas sobre minorias étnicas” e 

das “dificuldades acrescidas de convivência e integração” por parte destas populações 

(Despacho n.º 170/ME/93). Para facilitar a implementação deste projeto nas escolas foi 

desenvolvido um programa de formação para professores. 

Em 1997, o Entreculturas orienta também a sua ação para produção de 

materiais de apoio à educação intercultural nas escolas e nas instituições que se 

dediquem à educação de crianças e jovens imigrantes, mobilizando e procurando 

colocar em prática alguns resultados e reflexões decorrentes do PEI. No ano seguinte o 

âmbito da intervenção é alargado ao campo social e as atividades do Secretariado 

direcionam-se para a produção e disseminação de materiais e participação em projetos 

                                                        
21 O PEI foi “lançado no âmbito do Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural 

(Despacho Normativo nº 63/91, de 13 de Março) a quem compete coordenar, incentivar e promover, no 

âmbito do sistema educativo, os programas e ações que visem a educação para os valores da convivência, 

da tolerância, do diálogo e da solidariedade entre diferentes povos, etnias e culturas. 

O Projeto Educação Intercultural desenvolve-se em escolas do ensino básico situadas em zonas de 

residência de populações pertencentes a minorias étnicas e com elevada percentagem de insucesso 

escolar” (disponível em: http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13326/Criancas_jovens_risco ) 

 

http://www4.seg-social.pt/documents/10152/13326/Criancas_jovens_risco
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europeus (Sócrates, Coménius, Arion) e outros projetos transnacionais, como o 

Youthstart, e EQUAL (Calado & Batista, 2010). 

A intensificação e diversificação das correntes migratórias para Portugal e a 

sucessiva publicação de legislação no domínio da imigração incentivaram a criação do 

Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME). Posteriormente 

designado de Alto Comissariado para a Integração e Diálogo Intercultural (ACIDI) e 

atualmente Alto Comissariado para as Migrações (ACM), é uma instituição pública que 

funciona em parceria com o Ministério da Educação no sentido da integração dos 

imigrantes e seus descendentes. A integração do Secretariado Entreculturas no ACM 

inicia uma nova fase no seu âmbito de atuação e responsabilidades. A criação do 

gabinete de Educação e Formação, alarga o campo de intervenção e define novas áreas 

de atuação no âmbito da educação. 

O ACM é atualmente uma referência na coordenação de um importante 

programa dinamizado no âmbito da inclusão escolar e educação não formal. O 

Programa Escolhas22 é um programa de âmbito nacional, tutelado pela Presidência do 

Conselho de Ministros e fundido no ACM, que visa promover a inclusão social de 

crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, 

particularmente dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas, tendo como 

objetivos principais a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.23 O 

programa, envolvendo crianças, jovens e respectivas famílias, está a ser implementado 

no território nacional, encontrando-se já na sua sexta geração (2016-2018)24 com 88 

projetos que mobilizam, como parceiros, os agrupamentos de escolas.25 O percurso que 

                                                        

22 O Programa Escolhas foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2001, de 9 de Janeiro 

(Diário da República, 1ª Série-B, n.º 7, pp. 68-72). Posteriormente, foi renovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 60/2004, de 30 de Abril (Diário da República, 1.ª Série-B, n.º 102, pp. 2689-

2691); pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 80/2006, de 26 de Junho (Diário da República, 1.ª 
Série-B, n.º 121, pp. 4518-4520); pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2009, de 23 de Julho e 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2015 de 12 de Outubro. 

23 Programa Escolhas (disponível em: http://www.programaescolhas.pt ) 

24 Atualmente o programa encontra-se na 6ª geração (2016-2018), aprovada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 101/2015 de 12 de Outubro., Diário da República, 2.ª série, n.º 199. 

25 O Despacho Normativo n.º 17/2012, de 16 de Agosto, que enquadra o Regulamento do Programa 

Escolhas, define no capítulo III, artigo 6º, ponto 1, as escolas e agrupamentos de escolas como 

instituições elegíveis com carácter prioritário nas candidaturas ao programa (Diário da República, 2ª 

Série, n.º 158, pp. 29006-29014). 

http://www.programaescolhas.pt/
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o programa seguiu, desde a primeira geração em 2001, tem-no aproximado 

progressivamente das escolas, incluindo-as como parceiros prioritários dos projetos. 

Têm sido diversos os programas e projetos em curso nas escolas que visam, na 

sua essência, dar resposta às preocupações sentidas com a integração dos filhos dos 

imigrantes na sociedade de acolhimento. Outros programas, como o Urban e o EQUAL, 

têm promovido projetos com o objetivo da integração da população imigrante nas 

escolas. 

O Plano Estratégico para as Migrações (2015-2020), dando continuidade ao 

anterior (2010-13) prevê, para as áreas da cultura e da língua, o reforço das medidas de 

intervenção das quais destacamos: formação para a interculturalidade na formação 

contínua de professores; definição e implementação de recomendações para a 

constituição de turmas equilibradas e adequação das estratégias das escolas no 

acolhimento dos alunos estrangeiros e descendentes de imigrantes; diversificação das 

ofertas educativas e formativas; integração de agentes de mediação intercultural em 

contexto escolar no âmbito do Programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP);26 acesso de estudantes estrangeiros aos apoios da ação social escolar, 

em todos os graus de ensino; divulgação dos recursos pedagógicos interculturais junto 

das escolas; apoio ao acolhimento e integração de estudantes estrangeiros e 

descendentes de imigrantes; e o projeto «SEF vai à Escola»27 no âmbito da 

regularização documental dos imigrantes menores que frequentam os estabelecimentos 

de ensino em Portugal. 

A preocupação com a integração dos imigrantes no sistema educativo 

português tem sido evidente desde finais dos anos 80. Hoje, Portugal vai mais longe do 

que outros novos países de imigração na promoção da integração social a partir da 

educação: todos os alunos, independentemente do seu estatuto, têm acesso à escola e a 

                                                        
26 Criado pelo Despacho n.º 147-B/ME/96, de 1 de Agosto (Diário da República, 2ª Série, n.º 177, pp. 
10719-10720), os TEIP visam a promoção da igualdade no acesso e no sucesso educativos da população 

escolar em idade de frequência do ensino básico, em particular das crianças e dos jovens em situação de 

risco de exclusão (social e escolar). Em 2008, o programa é relançado, pelo Despacho Normativo n.º 

55/2008, de 23 de Outubro (Diário da República, 2ª Série, n.º 206, pp. 43128-43130). Em 2012, é lançado 

o terceiro programa TEIP pelo Despacho Normativo n.º 20/2012, de 3 de Outubro de 2012 (Diário da 

República, 2ª Série, n.º 192, pp. 33344-33346). 

27 O projeto “SEF vai à Escola” tem como objetivo atribuir ou renovar títulos de residência em território 

nacional a a lunos que frequentam estabelecimentos de ensino em Portugal (disponivel em: 

http://www.imigrante.pt/campanha_SEF_escola.htm ) 

http://www.imigrante.pt/campanha_SEF_escola.htm
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um apoio direcionado para as famílias mais vulneráveis, aprendendo ainda a conviver 

num ambiente marcado pela diversidade (MIPEX III, 2011; MIPEX IV, 2015).  

De acordo com estudos realizados, apesar das intenções, das medidas e dos 

planos para a redução das situações de exclusão social através da integração no sistema 

educativo, nem sempre o sucesso desejado à escala da escola, tal como o sucesso na 

melhoria das condições sociais a partir da educação, tem sido fácil de alcançar 

(Abrantes, 2003; Seabra, 2008; Sebastião, 2009; Carvalho, 2010). Muitas crianças 

continuam hoje a aceder à escola em situações desiguais, sem as condições mínimas 

para competir e realizar um percurso escolar com sucesso. É preciso que as crianças e os 

jovens, sobretudo aqueles que vêm de meios desfavorecidos, reencontrem um sentido 

para a escola, pois só assim conseguiremos que “todos os alunos tenham 

verdadeiramente sucesso” (Nóvoa, 2009, p. 14).  

Nas escolas são significativas, entre outros aspetos, as diferenças quantitativas 

e qualitativas ao nível dos recursos humanos e materiais, dos aspetos organizacionais e 

metodológicos, das condições económicas e sociais dos territórios e das famílias que 

servem (Cardoso, 2006). De acordo com este autor e corroborando os resultados do 

último relatório do MIPEX, apesar da abertura da política educativa nacional e do 

reconhecimento pelas instituições de educação da necessidade de uma atenção particular 

à integração dos alunos imigrantes, os esforços desenvolvidos limitam-se, por vezes, à 

reprodução das desigualdades esquecendo: i) a necessidade de criar oportunidades de 

sucesso educativo para todos, independentemente das suas origens sociais, étnicas e 

religiosas; ii) a importância da valorização das diferentes culturas através da sua 

integração no currículo; iii) a necessidade de afastar/eliminar as atitudes e 

procedimentos de racismo pessoal e institucional; iv) o papel fundamental do 

envolvimento dos pais imigrantes na educação dos seus filhos; v) a necessidade de 

formação dos professores no âmbito da educação e diversidade e, vi) a abertura da 

escola à comunidade.  

Entre os fatores responsáveis pelo insucesso das medidas e planos 

implementados podemos salientar: a falta de recursos, a falta de formação dos 

professores, a resistência das famílias, o desconhecimento das causas do insucesso e 

abandono escolar por parte de alguns setores da população, entre os quais se encontra a 

população económica e socialmente desfavorecida e a de origem estrangeira com baixo 

nível socioeconómico. Apesar das diversas iniciativas legislativas a que temos assistido 
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em Portugal, programas, projetos, investigações e intenções, nem sempre é visível uma 

continuidade e coerência dos mesmos. O próprio documento final da revisão curricular 

de 2001 não integra explicitamente, nas dez competências que define para o Ensino 

Básico, a diversidade cultural. Apesar de tomar como referentes os pressupostos da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, sustentando-se em valores e princípios de “respeito e 

valorização da diversidade dos indivíduos e grupos quanto às suas pertenças e opções” e 

na “valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que 

regulam o relacionamento com o saber e com os outros”,28 a referência à diversidade 

cultural surge de forma explícita apenas no âmbito de algumas disciplinas e/ou áreas 

curriculares (Cardoso, 2005). 

Portugal afirma-se politicamente como um país que acolhe imigrantes e 

descendentes seguindo um modelo intercultural. Este modelo assume a sociedade 

portuguesa como culturalmente diversa, preconizando o reforço do sentimento de 

pertença, a construção participada de uma comunidade inclusiva, o respeito mútuo pela 

diversidade e sua valorização (Calado & Batista, 2010). A diversidade cultural é 

assumida como uma componente positiva da sociedade que se vive na articulação entre 

pluralismo cultural e coesão social.  

As principais orientações legais que tornam exequíveis os princípios da 

valorização da diversidade e da construção da cidadania, emanados na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, são produzidas e entram em vigor já neste século. 

Em síntese, identificam-se três grandes tipos de medidas no modelo 

intercultural definido para a inclusão dos estudantes imigrantes nas escolas: (i) de 

acolhimento; (ii) de apoio na aprendizagem da LP como língua não materna e, (iii) de 

flexibilização curricular. 

Nas medidas de acolhimento identificam-se os seguintes domínios de 

intervenção: 

 organização dos processos escolares individuais dos alunos; 

 organização de turmas heterogéneas; 

 constituição de uma equipa multidisciplinar e multilinguística; 

                                                        
28 Currículo Nacional do Ensino Básico. (2001). DEB, Ministério da Educação, p. 15 (disponível em: 
http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2). 

 

http://www.dgidc.min-edu.pt/ensinobasico/index.php?s=directorio&pid=2
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 avaliação dos conhecimentos em LP através de um teste diagnóstico; 

 instituição da figura do mediador sociocultural, que permite estabelecer a 

articulação entre escolas, famílias e outras instituições públicas e privadas da 

comunidade; 

 instituição da figura do professor tutor que, em articulação com os restantes 

professores, pode fazer o acompanhamento individual do processo educativo de 

um grupo de alunos. 

Nas medidas de apoio à aprendizagem da LP como língua não materna 

destacam-se a: 

 dinamização de atividades curriculares específicas para a aprendizagem da LP 

como segunda língua para estudantes cuja língua materna não é o português; 

 implementação de áreas curriculares disciplinares e projetos em LP que 

permitem uma abordagem transversal da LP; 

 construção e implementação de planos de recuperação que integrem atividades 

de ensino de LP como segunda língua. 

Nas medidas de flexibilização curricular situam-se diversas áreas em que a 

escola tem autonomia de gestão do currículo, das quais evidenciamos: 

 gestão de 45 minutos letivos em atividades de desenvolvimento e aprendizagem 

da LP; 

 definição do projeto curricular de escola, integrado no projeto educativo, 

adaptando-o e ajustando-o às diferentes necessidades e contextos escolares; 

 gestão da abordagem intercultural do currículo;29 

 implementação de projetos em áreas diversas do conhecimento e/ou transversais 

às diferentes áreas do saber. 

Na apreciação internacional, Portugal surge numa posição favorável em termos 

de política educativa para a integração de populações imigrantes, sendo-lhe reconhecido 

o trabalho desenvolvido no sentido da definição de políticas para a inclusão social na 

educação. Segundo os resultados do MIPEX III e IV, o país ocupa as primeiras posições 

na facilidade de acesso à educação. Os principais fatores que contribuem para uma 

avaliação positiva do país reportam-se i) ao acesso à escola por parte de todas as 

crianças e jovens; ii) à possibilidade de aprender desde cedo a conviver num ambiente 

                                                        
29 Sobre a abordagem intercultural do currículo veja-se a publicação Gestão Intercultural do Currículo, 

elaborada para o 1º CEB e outros estudos desenvolvidos no âmbito do Entreculturas e ME (Cardoso, 

1998). 
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que se caracteriza pela diversidade; iii) ao acesso ao ensino da língua portuguesa com 

algum apoio extra; iv) ao apoio escolar disponibilizado pelo Estado, para as famílias 

mais vulneráveis, assegurando uma parte das despesas com a educação dos filhos; v) ao 

apoio institucional do ACM e aos projetos que este desenvolve no sentido da integração 

social e inclusão escolar, com destaque para o Programa Escolhas. 

Nas fragilidades reconhecidas pela avaliação internacional das políticas de 

ensino são identificados, i) o envolvimento dos pais e encarregados de educação, desde 

a educação pré-escolar; ii) a regulação das aprendizagens anteriores dos alunos recém-

chegados com vista a uma melhor colocação dos mesmos nos anos e ciclos de ensino; 

iii) o aproveitamento das novas oportunidades, decorrentes da presença de comunidades 

imigrantes, em particular a promoção do ensino da língua e cultura; iv) a formação de 

professores para dar resposta a necessidades específicas dos imigrantes; v) as respostas 

a necessidades específicas dos imigrantes em ambiente escolar, em particular no ensino 

da língua portuguesa e apoios extra; vi) a diversificação das escolas e do pessoal 

docente. 

As fragilidades identificadas devem ser interpretadas como um importante 

ponto de partida para a melhoria na definição das políticas de educação, perspetivando 

um melhor desempenho do país neste domínio. Apesar da entrada de populações 

estrangeiras ter vindo a diminuir nos últimos anos, a educação das crianças e jovens 

descendentes de imigrantes continuará a ser uma realidade nas escolas portuguesas. 

Entre esta população identificam-se (i) os descendentes de imigrantes que permanecem 

no país e que acompanharam os pais no movimento migratório; (ii) as crianças que já 

nasceram em território nacional cujos pais são imigrantes e/ou contraíram matrimónio, 

ou vivem em união de facto com nativos; e, também, (iii) os descendentes de 

emigrantes portugueses que regressaram a Portugal e que já frequentam o sistema de 

ensino e/ou todos aqueles que numa conjuntura económica mais favorável poderão 

regressar dentro de alguns anos. A integração da segunda geração deverá continuar a 

fazer parte das orientações políticas do país no campo da imigração.  

Um outro instrumento que é possível mobilizar, e que permite também fazer 

um balanço do impacto da política educativa nacional, é o relatório PISA divulgado em 

2009.30 Neste documento é feita uma comparação do desempenho escolar dos alunos 

                                                        
30 O relatório PISA disponibiliza indicadores, representativos e comparativos, do desempenho escolar dos 

alunos de 15 anos em áreas chave ou consideradas fundamentais das sociedades contemporâneas. Os 
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imigrantes relativamente aos nativos em diferentes países europeus. Segundo este 

relatório, persiste nos países da OCDE uma diferença equivalente a um ano escolar 

entre os alunos imigrantes e os nativos, distância que se mantém mesmo depois de 

controlada a variável de nível socioeconómico. Portugal registou em 2009 melhorias em 

todos os domínios avaliados pelo PISA (leitura, matemática e ciências), facto que o 

próprio relatório relaciona, em parte, com a existência de políticas favoráveis. Contudo, 

mantêm-se diferenças entre os domínios avaliados, encontrando-se também as 

características sociodemográficas como o sexo, a origem imigrante e o estatuto 

socioeconómico e cultural associados a resultados desiguais.  

O estudo desenvolvido por Carvalho, Ávila, Nico e Pacheco (2011), com base 

nos indicadores do relatório PISA (2009) conclui que “ser do sexo masculino e de 

origem imigrante de primeira geração é uma combinação que interfere negativamente 

no desempenho da literacia, em qualquer dos domínios considerados do PISA.” (p. 81). 

Todavia, os mesmos autores afirmam que, relativamente ao conjunto dos países da 

União Europeia, a associação negativa entre as variáveis origem imigrante e 

desempenho escolar é menos acentuada para Portugal. Entre os fatores que avançam 

para a justificação da evolução global registada nos níveis de literacia das crianças e 

jovens do país, onde se incluem também os alunos de origem imigrante, são valorizadas 

as políticas, os projetos e programas desenvolvidos a nível nacional e/ou regional, como 

o Plano Nacional de Leitura,31 o Programa Ciência Viva,32 o Plano de Acção da 

                                                                                                                                                                   

resultados para Portugal estão disponíveis em: http://www.gave.min-

edu.pt/np3content/?newsId=346&fileName=Apres_Gulb_Final.pdf 

31 Sobre o Plano Nacional de Leitura veja-se em: http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/index1.php. 

32A informação sobre o programa encontra-se disponível em:  http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/ 

http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=346&fileName=Apres_Gulb_Final.pdf
http://www.gave.min-edu.pt/np3content/?newsId=346&fileName=Apres_Gulb_Final.pdf
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Matemática,33 o Programa Nacional de Ensino do Português34 e o Programa de 

Formação em Ensino Experimental das Ciências.35. 

 

Notas Finais 

A uma escala europeia, as principais orientações de política para a educação 

insistem no importante papel da escola enquanto agente de inclusão e promotor da 

coesão social, orientando os objetivos da política educativa por princípios de igualdade, 

respeito pelos direitos humanos, participação democrática e promoção do diálogo 

intercultural.  

Em Portugal, a área da educação pode ser considerada como a pioneira na 

definição de estratégias de intervenção no sentido da promoção da interculturalidade, 

iniciada com a criação do Secretariado Entreculturas (1991). Portugal encontra-se mais 

próximo de países norte-americanos, de alguns países nórdicos e do Benelux. Não 

obstante esta posição vantajosa, a educação é a área que requer maior investimento no 

futuro, em particular no aproveitamento das potencialidades decorrentes da diversidade 

cultural, na formação de professores para a interculturalidade e na construção de 

respostas em contexto escolar que melhor se adeqúem às necessidades específicas da 

imigração. Embora no âmbito das políticas o país não consiga ainda responder à 

globalidade das orientações europeias, são evidentes os esforços no sentido de alargar 

os intervenientes na educação, aproximar as escolas da comunidade, flexibilizar os 

currículos, garantir a aprendizagem da língua portuguesa para os recém-chegados e 

atribuir um importante papel à educação como motor da inclusão e coesão social.  
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