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1.  
Guia de apoio à 
empregabilidade de 
migrantes em Portugal 
-  o que é?
O Guia de apoio à empregabilidade de mi-
grantes em Portugal decorre do trabalho 
desenvolvido no âmbito do projeto Ready 
to Work (PT/2017/FAMI/263), cofinanciado 
pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Inte-
gração – FAMI. 

O Ready to Work foi desenvolvido com o ob-
jetivo de testar um modelo de promoção da 
empregabilidade para migrantes (que traba-
lham para uma empresa/organização ou que 
têm o seu próprio negócio/desenvolvem ati-
vidade independente) que visa a sua inclusão 
plena e a autonomização. São considerados 
migrantes as pessoas com nacionalidade não 
portuguesa que vivem em Portugal.

Este guia pretende apoiar migrantes em 
Portugal na procura de emprego, formação 
e criação do próprio emprego ou negócio. 
Pretende ser um documento essencialmente 
prático, útil e user friendly para migrantes, e 
está dividido nos seguintes pontos:

• Mercado de trabalho (emprego, formação 
e criação de negócios) 

• Serviços de apoio na procura de emprego, 
formação e criação do próprio emprego 
ou negócio.

• Apoio na criação de negócios 

• Perguntas frequentes relativas à procura 
de emprego, formação e criação do pró-
prio emprego ou negócio 

• Fatores facilitadores para a integração no 
mercado de trabalho 

• Perspetivas do mercado de trabalho em 
Portugal
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2.  
“Navegar” no sistema 
de emprego 

Posso ou não trabalhar em Portugal? 

1 > Entrei irregularmente em Portugal:    
Não. 

2 > Entrei regularmente em Portugal:  
a. Tenho autorização de residência  (AR) 
que permita trabalhar: Sim. 

Se ainda não tiver NISS (Número de Identi-
ficação da Segurança Social), o facto de ter 
AR permite a atribuição do mesmo. 

Caso seja celebrado contrato de traba-
lho e ainda não me tenha sido atribuído 
NISS, a entidade empregadora deve fazer 
o pedido de atribuição de NISS e efetuar 
os respetivos descontos na pendência do 
mesmo. 

Contrato de Prestação de Serviços (recibos 
verdes): Inscrever nas finanças como traba-
lhador independente, e apresentar na Se-
gurança Social o comprovativo de inscrição

b. Não tenho autorização de residência

É possível requerer autorização de residên-
cia para exercício de atividade profissional 
se: 

b1. Tiver um contrato de trabalho celebra-
do nos termos da lei e estiver inscrito na 
segurança social

b2. Tiver promessa de contrato de trabalho

b3. Profissional independente ou imigran-
te empreendedor: Tenham constituído 
sociedade nos termos da lei, declarado o 
início de atividade junto da administração 
fiscal e da segurança social como pessoa 
singular ou celebrado um contrato de pres-
tação de serviços para o exercício de uma 
profissão liberal. Inscrever nas Finanças 
como trabalhador independente, e apre-
sentar na Segurança Social o comprovativo 
de inscrição

Nota: Poderá, em algumas circunstâncias 
especiais, ser concedida uma autorização 
de residência para outras finalidades que 
não o trabalho, mas que permita o exercí-
cio de atividade profissional.  
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3. 
Serviços de apoio à 
empregabilidade em 
Portugal
Há vários serviços para apoiar migrantes que 
procuram emprego, formação e criação do 
próprio emprego ou negócio, em Portugal, 
pelo que se apresentam alguns dos princi-
pais. Para ser mais fácil de consultar, este 
ponto está dividido em quatro áreas princi-
pais: Integração, Emprego, Formação e Cria-
ção de negócios, Educação, Serviços Trans-
versais e Apoios Sociais.

3.1. 
INTEGRAÇÃO

3.1.1. 
Centro Nacional de Apoio à 
Integração de Migrantes (CNAIM)

O CNAIM concentra dentro de um mesmo es-
paço vários serviços de apoio aos migrantes, 
entre os quais os seguintes:

• Serviços de Estrangeiro e Fronteiras;

• Segurança Social;

• Autoridade para as Condições do Trabalho;

• Ministério da Saúde;

• Ministério da Educação.

CNAIM Algarve 
Mercado Municipal, 1.º Piso, Largo Dr. 
Francisco Sá Carneiro 8000-151 Faro 
Horários: De 2.ª a 6.ª das 8h00 às 17h00

CNAIM Lisboa 
Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150 - 025 Lisboa 
Horários: De 2.ª a 6.ª das 8h00 às 17h00

CNAIM Porto 
Av. de França, 316, Edifício Capitólio, 4050-
276 Porto 
Horários: De 2.ª a 6.ª das 8h00 às 17h00

WebSite 
http://www.acm.gov.pt/

E-mail 
informacoes@acm.gov.pt
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3.1.2. 
Rede de Centros Locais de Apoio à 
Integração de Migrantes (CLAIM) 

Os CLAIM apoiam em todo o processo do 
acolhimento e na integração do migrante 
ao nível local.

Aqui é prestado apoio e informação ge-
ral em diversas áreas, tais como, regula-
rização, nacionalidade, reagrupamento 
familiar, habitação, retorno voluntário, 
trabalho, saúde, educação, entre outras 
questões do quotidiano.

Para ter acesso à localização do CLAIM 
mais próximo da sua área de residência 
deve aceder ao seguinte link: https://
www.acm.gov.pt/contactos 

Nesta página terá de realizar 2 opções 
para conseguir ter a morada mais 
próxima:

1. Selecione o distrito da residência 

2. Colocar √ na opção CLAIM

Assim consegue visualizar a localização do 
CNAIM mais próximo 

3.1.3. 
Linha de Apoio ao Migrante

A Linha de Apoio ao Migrante tem como 
objetivo principal responder, através do 
telefone, às principais questões dos mi-
grantes. Podem também reencaminhar as 
chamadas para os serviços que dão respos-
ta às questões indicadas.

O atendimento da Linha de Apoio ao Mi-
grante está disponível, atualmente, em 
nove línguas diferentes e de forma gra-
tuita (apenas é pago o custo da chamada 
telefónica).

A linha funciona de segunda a sexta das 
9:00h às 19:00h. 

Rede fixa                             Rede móvel

218 106 191                        808 257 257

3.1.4. 
Serviço de Tradução Telefónica 

O Serviço de Tradução Telefónica é útil em 
diversas situações, como por exemplo no 
acesso a diferentes serviços e estruturas, 
que apenas falam em português.

Este serviço permite que, ao telefone, pos-
sam falar em simultâneo, o técnico da ins-
tituição prestadora de serviços, o tradutor 
e o migrante.
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Utilizando este serviço apenas é pago o cus-
to da chamada telefónica.

A linha funciona de segunda a sexta das 
9:00h às 19:00h. 

Rede fixa                            Rede móvel

218 106 191                        808 257 257

3.2. 
EMPREGO/FORMAÇÃO 
/ EMPREENDEDORISMO

3.2.1. 
Centro de Emprego

Os Centros de Emprego pertencem ao Ins-
tituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), que é a entidade responsável pelo 
emprego e formação profissional ao nível 
nacional.

Os Centros de Emprego dispõem de vários 
apoios, nomeadamente:

• à procura de emprego; 

• à procura de cursos de formação; 

• ao reconhecimento de qualificações;

• à criação de negócio.

O IEFP dispõe de uma rede de centros de 
emprego em todo o país.

Em caso de desemprego, deve dirigir-se a 
um dos centros de emprego para requerer 
o subsídio de desemprego, caso tenha as 
condições para o receber.

Telefone: 300 010 001, disponível das 8 às 
20 horas, todos os dias úteis.

Para ter acesso à localização do IEFP mais 
próximo da sua área de residência deve 
aceder ao seguinte link: 
https://www.iefp.pt/redecentros

Aqui encontra a rede de serviços por área 
geográfica.

3.2.2. 
Gabinetes de Inserção Profissional 
(GIP)

Os GIP são gabinetes locais que apoiam pes-
soas que procuram emprego, formação pro-
fissional e/ou a criar o seu próprio negócio.

Os GIP, como estão integrados no Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 
desenvolvem atividades de apoio ao empre-
go, formação profissional e/ou criar o seu 
próprio negócio, através de um acompanha-
mento de proximidade dos desempregados 
que querem trabalhar em Portugal, quer es-
tes tenham ou não experiência profissional.
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Há ainda um conjunto de GIP que traba-
lham especificamente com migrantes 
- Rede GIP Imigrante - uma vez que se 
considerou que esta população tem carac-
terísticas específicas.

Para identificar o GIP mais perto do seu 
local de residência, consulte o site https://
www.iefp.pt/gabinetes-de-insercao-
profissional, e escolha a região onde vive 
para lhe ser apresentado um documento 
onde está a morada dos vários GIP, por 
concelho

Mais informações em: https://www.iefp.
pt/gabinetes-de-insercao-profissional

3.2.3. 
Outros gabinetes de apoio ao 
emprego, formação e criação de 
negócios

Em todo o pais existem vários gabinetes 
de apoio ao emprego, formação e criação 
de negócios, no entanto, não existe um 
site onde esta informação esteja sistema-
tizada.

Estes gabinetes funcionam em zonas cen-
trais e periféricas de freguesias e municí-
pios, possibilitando este tipo de apoio em 
diferentes locais, no entanto não existe 
um site com esta informação sistematiza-
da, pelo que se sugere que se informe nas 

Juntas de Freguesia ou associações locais 
sobre outros gabinetes de apoio ao em-
prego, formação e criação de negócios.

3.2.4. 
Centros para a Qualificação e o 
Ensino Profissional ou Centros 
Qualifica

Os Centros Qualifica fazem processos de 
reconhecimento de qualificações obtidas, 
quer escolares quer profissionais, contri-
buindo para melhorar a sua empregabi-
lidade, dando formação nas áreas que os 
empregadores mais pedem.

Telefone: 707 200 030

De forma a encontrar Centro Qualifica 
mais próximo de si, aceda ao link: 
https://www.qualifica.gov.pt/#/
pesquisaCentros. Identifique o seu 
concelho de residência, para ter a 
indicação do Centro Qualifica ao qual se 
deve dirigir.

Mais informações em: https://www.
qualifica.gov.pt/#/
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3.2.5. 
Autoridade para as Condições  
do Trabalho (ACT)

A Autoridade para as Condições do Traba-
lho é uma entidade que tem como objetivo 
promover a segurança e saúde no trabalho 
e garantir que a legislação laborar é cumpri-
da. 

No caso de considerar que existe algum 
incumprimento ao nível dos seus direitos 
como trabalhador, deve entrar em contacto 
com a ACT, que avalia o cumprimento da le-
gislação laboral.

Para um atendimento presencial consulte 
o link: http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/
SobreACT/Contactos/Paginas/default.aspx 
e verifique o centro de atendimento mais 
próximo da sua área de residência.

Informativo presencial: 2ª a 6ª das 9h00 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00

Telefone: 300 069 300 – 2ª a 6ª das 9h30 às 
12h00 e das 14h00 às 17h00

Mais informações em: http://www.act.gov.
pt/

3.3. 
EDUCAÇÃO

3.3.1. 
Cursos de Português

Para saber falar e escrever português, pode 
frequentar formações/cursos, promovidos 
por diferentes instituições (IEFP, escolas, 
associações, etc).

Existem cursos de português para diferen-
tes níveis de compreensão oral e escrita.  
Um desses programas é o PPT - Português 
para Todos. O PPT é um curso para ensinar 
a ler e escrever português, gratuito, e cer-
tificado, que é uma das exigências para o 
acesso à nacionalidade, à autorização de 
residência permanente e/ou ao estatuto de 
residente de longa duração (com o certifica-
do de nível A2).

Para as pessoas que não conhecem o alfa-
beto português, existem cursos de alfabe-
tização cujo objetivo é que os participantes 
possam saber o básico do português, falado 
e escrito.

Para além destas opções aqui referidas, 
pode entrar em contacto um Gabinete de 
Inserção Profissional (GIP) ou outros gabi-
netes de apoio ao emprego, de forma a ter 
informação sobre os cursos nos quais se 
pode inscrever.
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Linha de Apoio a Migrantes 
808 257 257 | 218 106 191

Mais informações em: https://www.iefp.pt/

3.3.2. 
Gabinete de Apoio à Qualificação  
– GAQ

Este gabinete apoia na organização do 
processo de reconhecimento de qualifica-
ções académicas ou profissionais obtidas 
fora de Portugal, para que possam ser re-
conhecidas por empregadores e escolas.

Telefone: 218 108 100 

https://www.acm.gov.pt/pt/-/como-
obter-reconhecimento-de-qualificacoes-
estrangeira-1

3.4. 

SERVIÇOS TRANSVERSAIS

3.4.1. 
Segurança social

A Segurança Social disponibiliza vários 
apoios sociais, que podem ser fundamen-
tais para conseguir um emprego, mantê-lo 
ou ter apoio em caso de desemprego. Para 
saber o tipo de apoio a que tem direito, 
pode pedir para ser atendido na Seguran-
ça Social, que dispõe de dois tipos de aten-
dimento: 

• atendimento presencial  

• atendimento telefónico, através da Linha de 
Segurança Social Direta que dispõe de duas 
opções de atendimento telefónico:

• o atendimento personalizado, onde se 
dão informações sobre subsídios e pres-
tações, assuntos relacionados com traba-
lhadores e entidades empregadoras

• o atendimento automático, onde se dão 
informações sobre os valores e datas de 
pagamento de prestações e apoios so-
ciais, como é o caso do Subsídio de De-
semprego.
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Os apoios dados são variados e podem ser 
financeiros, por exemplo, apoio a rendas ou 
apoio para a creche de filhos. 

Linha de Segurança Social Direta: 
300 502 502

Horário do Atendimento telefónico:  
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Horário do Atendimento presencial:  
dias úteis das 9h00 às 18h00.

Mais informações em:  
http://www.seg-social.pt/inicio

3.4.2. 
Finanças 

As Finanças (nome conhecido para a Au-
toridade Tributária) é a entidade que está 
encarregue da cobrança dos impostos em 
Portugal. 

Qualquer questão relacionada com a situa-
ção fiscal de pessoas e empresas é tratada 
nas Finanças, quer através de um atendi-
mento presencial, quer através do portal das 
Finanças, onde se consegue ter um rápido 
acesso à sua situação fiscal. É aqui também 
que encontrará diversas funcionalidades 
que lhe podem ser úteis nas mais diversas 
áreas, relacionadas com a empregabilidade, 
tais como:

• Pagamentos do IVA;

• Entrega do IRS;

• Emissão do ato único/recibos verdes;

• Entre outros.

Telefone: 217 206 707

Mais informações em: http://www.
portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.
html

Para um atendimento presencial consulte o 
link: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
pt/contactosEbalcao.action para encontrar 
a repartição das Finanças mais próxima da 
sua área de residência

3.4.3. 
Apoios sociais 

Em Portugal há várias organizações que dis-
ponibilizam serviços que podem ser muito 
úteis a quem procura emprego (ou está a 
trabalhar), formação ou criar o seu próprio 
negócio.

Não existindo um site com esta informa-
ção reunida, sugere-se que se dirija a autar-
quias, aos departamentos de ação social, 
ou às várias organizações sociais existentes 
em todo o pais. Alguns exemplos de apoios: 
consultas jurídicas, preenchimento IRS, etc.
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Como uma das maiores preocupações de 
mães e pais trabalhadores tem a ver com 
a procura de uma creche para acolher as 
crianças enquanto os pais trabalham, su-
gere-se utilizar o motor de pesquisa da 
carta social.

Pesquisando por Carta Social, irá ter aces-
so a uma rede de equipamentos e serviços 
a nível nacional. 

Aceda ao link: http://www.cartasocial.
pt/index2.php, coloque a sua área 
de residência e o tipo de apoio que 
pretende (no caso de serem creches, 
deverá colocar – Infância e Juventude/
Creche) e assim tem acesso de forma 
rápida a todos os serviços que estão 
disponíveis na área geográfica que 
pretende saber, e respetivos contactos e 
horários dos serviços que necessita.

Mais informações em http://www.
cartasocial.pt/
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4. 
Criar negócios 
em Portugal
Em Portugal existem vários programas/enti-
dades que ajudam à criação de negócios em 
Portugal. Embora haja várias entidades que 
prestam serviços nesta área, não existe um 
único site com informação centralizada.

As principais formas de apoio à criação de 
negócios, são as seguintes:

• Cursos de promoção do empreendedorismo

• Apoio financeiro

• Apoio técnico (acompanhamento realizado 
por técnicos especializados, que ajudam a criar 
e a consolidar o negócio).

No caso de pessoas desempregadas e ins-
critas no Centro de Emprego, o IEFP ofere-
ce vários programas e apoios para pessoas 
que queiram criar o seu próprio emprego. 
Os apoios são diferenciados de acordo com 
a idade, tempo de desemprego e o projeto 
que é apresentado, como é possível verificar 
na grelha na página seguinte:



16

Criação do 
Próprio 
Emprego

Criação 
Empresas Microcrédito

Investe 
Jovem

Apoio 
Técnico

Descrição Apoio 
financeiro no 
valor igual à 
antecipação 
das prestações 
do subsídio de 
desemprego

Apoio financeiro 
para projetos 
de criação de 
empresas de 
pequena dimensão 
com fins lucrativos, 
através do acesso 
a linhas de crédito 
concedidas por 
instituições 
bancárias

Apoio financeiro 
a projetos de 
criação de 
empresas, 
dando acesso 
a crédito de 
pequenos 
montantes

Apoio financeiro 
destinado 
para criação 
de empresas 
por jovens 
desempregados

Apoio 
técnico a 
promotores 
de projetos 
de criação, 
do próprio 
emprego ou 
empresa

Tempo de 
desemprego

• desempregados 
involuntários 
inscritos há 9 
meses ou me-
nos

• outros desem-
pregados inscri-
tos há mais de 9 
meses

Prioridade a 
quem esteja 
inscrito no IEFP 
há mais de 4 
meses.

Idade Jovens à procura do 
1.º emprego com 
idade entre os 18 e 
os 35 anos,

Prioridade a 
desempregados 
faixa-etária 
entre os 16  
e os 34 anos.

Jovens com 
idade igual ou 
superior a 18 
anos e inferior a 
30 anos

Pode encontrar no site do IEFP informação mais detalhada sobre este assunto.

Sugere-se o contacto com um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) ou outros gabinetes  
de apoio ao emprego, de forma a ter informação sobre os cursos nos quais se pode inscrever.

Mais informações em: https://www.iefp.pt/empreendedorismo

Para além dos incentivos do IEFP, existem outras entidades e programas que promovem  
o empreendedorismo. Apresentam-se algumas destas no ponto seguinte.
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4.1.1. 
Entidades e programas que 
promovem o empreendedorismo e 
a criação de negócios

Associação Nacional de Jovens 
Empreendedores  

Informa e acompanha pessoas que estão a 
desenvolver uma ideia de negócio ou que já 
têm a empresa criada. Disponibiliza diver-
sos apoios para a criação da sua empresa, 
incluindo apoio jurídico.

Mais informações em:  http://www.anje.pt/
portal/empreendedorismo-apoios

Associação Nacional de Direito ao Crédito

Informa e apoia pessoas no desenvolvi-
mento, ajuda na procura de financiamento, 
em parceria com entidades bancárias na-
cionais.

Realiza um acompanhamento de proximi-
dade, desde a preparação do plano de ne-
gócios até ao final do reembolso do finan-
ciamento

Mais informações em: http://www.micro-
credito.com.pt/

Cooperativa António Sérgio para a 
Economia Social (CASES)

Apoia a constituição e o reforço de entida-
des sem fins lucrativos - associações, coope-
rativas, fundações e mútuas (estas entida-
des constituem o setor designado economia 
social).

 

Telefone: 213 878 046/7 
E-mail: cases@cases.pt 
Mais informações em:  
https://www.cases.pt

Programa Empreendedorismo Migrante 
(PEI)

O PEI – Projeto Promoção do Empreende-
dorismo Migrante tem como objetivo incen-
tivar o empreendedorismo junto das comu-
nidades migrantes. Este programa organiza 
diversas formações na área do empreen-
dedorismo, desde workshops, reuniões de 
consultadoria e um curso de apoio à criação 
de negócios 

 

Telefone: 218 106 100 
E-mail: gaem@acm.gov.pt 
Mais informações em:  
https://www.acm.gov.pt/pt/-/programa-
de-empreendedorismo-migrante-pe-1
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REFUJOBS – Alto Comissariado para  
as Migrações (ACM)

Este programa apoia cidadãos em situação 
de refugiado falantes de língua portugue-
sa e/ou árabe, no desenvolvimento de uma 
ideia de negócio que queiram implemen-
tar em Portugal. 

Durante o programa os participantes têm 
acesso a apoio técnico e documentação de 
apoio, traduzido em árabe.

 

Centro Nacional de Apoio a Migrantes  
– CNAIM Lisboa.

Morada:  
Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150-025

Telefone: 218 106 100

Email: gaem@acm.gov.pt 

Para mais informações consulte: 
https://www.refujobs.acm.gov.pt/pt/
autoemprego/participe-em-acoes-de-
capacitacao

4.1.2. 
Crédito bancário

Há várias instituições bancárias que conce-
dem (micro)crédito, e cada uma define as 
condições do empréstimo.

É comum o crédito ser concedido, no máxi-
mo, até à data de validade da Autorização 
de Residência Temporária, a exigência de 
uma declaração de não dívidas à Seguran-
ça Social, e de um fiador (pessoa responsá-
vel pelo pagamento do crédito quando o 
responsável pelo contrato não paga).
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5. 
Perguntas frequentes 
sobre emprego, 
formação e criação  
de negócios
Este ponto apresenta um conjunto de ques-
tões, colocadas frequentemente por mi-
grantes em Portugal, nas seguintes áreas:

5.1. 
Integração

5.1.1. 
Onde me posso dirigir para 
perceber que serviços podem 
apoiar migrantes que pretendem 
ficar em Portugal durante algum 
tempo?

Presencialmente a um Centro Local de 
Apoio à Integração de Migrantes. Se está 
em Lisboa, Porto ou Faro pode dirigir-se ao 
Centro Nacional de Apoio à Integração de 
Migrantes.

Telefonicamente, pode contactar a Linha de 
Apoio a Migrantes. 

Pode ainda usar a aplicação móvel MyCNAIM, 
que é uma ferramenta de apoio a pessoas 
migrantes, a partir desta pode aceder às in-
formações sobre os vários serviços promo-

vidos pelo ACM (Alto Comissariado para as 
Migrações). Encontra-se disponível em Por-
tuguês, Inglês e Árabe e pode ser instalada 
a partir da PlayStore e APPStore para IOS e 
Android.

Através do MyCNAIM, pode aceder às infor-
mações sobre os vários serviços disponibili-
zados pelo ACM, assim como acesso à nacio-
nalidade portuguesa, trabalho, equivalência 
e reconhecimento de habilitações académi-
cas, aprendizagem da língua portuguesa, 
entre outras informações úteis relacionadas 
com a sua integração em Portugal.

5.2 
Trabalho
Quando chego a Portugal posso logo tra-
balhar? Ver esquema do ponto 2

Para trabalhar preciso de estar em situa-
ção regular? Ver esquema ponto 2

5.2.1. 
Quais são os direitos e deveres 
do trabalhador estrangeiro? 

O trabalhador estrangeiro autorizado a tra-
balhar em Portugal, goza dos mesmos direi-
tos e está sujeito aos mesmos deveres dos 
trabalhadores portugueses.
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5.2.2. 
Preciso de apoio na procura 
de empregou ou formação 
profissional. Onde me posso 
dirigir?

Pode dirigir-se aos Gabinetes de Inserção 
Profissional (GIP). 

Para além desta rede, há ainda outros ga-
binetes de apoio ao emprego, formação e 
criação de negócios que o podem apoiar. 
Para saber onde estão, pode dirigir-se à 
Junta de Freguesia ou projetos sociais da 
sua zona de residência.

5.2.3. Quanto se ganha em 
Portugal?

Depende do setor de atividade, da experi-
ência profissional e habilitações escolares 
de cada um.

Em Portugal foi definido um “salário míni-
mo”, que é definido por lei, e que corres-
ponde ao valor mais baixo que se pode 
pagar a uma pessoa com um horário de 
trabalho completo, ou seja, entre as 35 e 
as 40 horas semanais. O salário mínimo é 
atualizado todos os anos e desde Janeiro 
de 2018 tem o valor de 580 euros.

Normalmente o salário é pago ao mês.

Há um conjunto de profissões para as quais 
os salários têm uma tabela própria, o que 
significa que quem exercer essas profis-

sões irá receber de acordo com essa tabe-
la. Nos restantes casos, o salário é definido 
em negociação direta com o empregador.

5.2.4. 
Posso trabalhar apenas uma parte 
do dia ou umas horas?

O número de horas de trabalho é definido 
diretamente com o empregador. 

A maioria dos empregos em Portugal tem 
um horário de 35 horas ou de 40 horas se-
manais, o chamado trabalho a tempo intei-
ro ou horário completo (full time), mas há 
a possibilidade de trabalhar a meio tempo 
ou ainda parcialmente.

5.2.5. 
Quais são os limites máximos do 
período normal de trabalho? E qual 
deve ser o descanso semanal?

O período normal de trabalho a tempo 
inteiro/horário completo (Full-Time), não 
pode exceder as 8 horas diárias ou as 40 
horas semanais.

O Código do Trabalho impõe um dia 
de descanso semanal obrigatório.
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5.2.6. 
Que tipo de contratos há em 
Portugal?

Existem diversos tipos de contratos de tra-
balho. Apresentam-se os mais comuns:

• contrato de trabalho a termo certo: celebrado 
entre empregador e trabalhador com o objeti-
vo de realizar uma função temporária no em-
pregador, com a indicação da data de final de 
contrato

• contrato de trabalho a termo incerto: cele-
brado entre empregador e trabalhador com o 
objetivo de realizar uma função temporária no 
empregador, mas sem a indicação da data de 
final de contrato

• contrato de trabalho sem termo: celebrado 
entre empregador e trabalhador com o ob-
jetivo de realizar uma função, onde não está 
definida a data de fim do contrato

• contrato de trabalho a tempo parcial ou part-
-time: usado para a realização de funções com 
horário, no máximo, de 75% do horário nor-
mal de trabalho de 40 horas semanais

• contrato de trabalho de empregado domésti-
co (certo ou incerto): refere-se à prestação de 
serviços/atividades regulares destinadas à sa-
tisfação das necessidades específicas de uma 
família, sob a direção e autoridade desta

5.2.7. 
Qual é a duração do período 
experimental nos contratos por 
tempo indeterminado?

Depende da função a realizar. Normalmen-
te, o período experimental é de 90 dias, mas 
pode ser de 180 dias para quem exerça car-
gos de complexidade técnica, responsabili-
dade, etc, ou 240 para quem exerce um car-
go de direção ou quadro superior.

5.2.8. 
Qual é a duração do período 
experimental nos contratos a 
termo? 

Tal como no caso anterior, depende da fun-
ção a realizar. Normalmente, o período ex-
perimental é de 30 dias para contratos de 
duração de 6 meses ou mais e apenas 15 
dias nos contratos com menos de 6 meses.

5.2.9. 
Só posso trabalhar se tiver um 
contrato de trabalho?

Não. Há outras possibilidades legais de re-
alizar uma atividade ou prestar um serviço. 
São elas:

• Recibos verdes: serve para quem exerce ati-
vidade profissional ou preste serviço a uma 
entidade com a qual não tenha contrato de 
trabalho ou qualquer tipo de contrato legal-
mente equiparado. Para emitir um recibo 
verde necessita, em primeiro lugar, de abrir 
atividade nas Finanças, ou seja, informar as Fi-
nanças que irá realizar uma atividade ou pres-
tar um serviço a partir da data definida por si

• Ato isolado: serve para quem presta serviços 
ou vendas, mas realizadas de uma forma es-
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porádica e de caráter imprevisível, e não po-
dem representar mais de 50% dos restantes 
rendimentos obtidos individualmente.

Ambas as opções são emitidas eletronica-
mente no Portal das Finanças.

5.2.10. 
Quando me oferecem um 
ordenado, é exatamente esse 
valor que vou receber? 

Qualquer pessoa que trabalhe, indepen-
dentemente do vínculo, tem de fazer des-
contos sobre o rendimento do trabalho, 
para a Segurança Social e para as Finanças, 
que dependem do ordenado.

5.2.11. 
Porque tenho de fazer de fazer 
descontos para as Finanças e para 
a Segurança Social?

Os descontos para a Segurança Social e 
para as Finanças são obrigatórios.

A Segurança Social funciona como um sis-
tema de poupança gerido pelo Estado, 
onde todos contribuem e todos podem 
aceder a determinados apoios sociais. Há 
ainda situações em que não é necessário 
descontar, de acordo com o rendimento 
recebido, tendo para isso de dirigir um re-
querimento a esta entidade.

Os descontos para as Finanças são impos-
tos sobre o rendimento do trabalho que 

permitem ao Estado financiar-se. Os des-
contos aplicados são de acordo com os 
rendimentos obtidos.

5.2.12. 
Quanto passo recibos verdes ou 
ato isolado, tenho de pagar IVA?

Há possibilidade de não pagar IVA (em Por-
tugal designa-se isenção), dependendo da 
atividade que exerce ou de quanto recebe 
anualmente.

Veja as possibilidades:

• Recibos verdes (regime simplificado): há 2 
regimes, consoante o montante anual rece-
bido:

• Isenção de IVA, para quem se enquadra 
numa destas situações:  

• determinadas profissões indicadas 
numa lista disponível online (para sa-
ber se está isento deve ler a legislação, 
confirmando sempre se é a mais atual)

• quando o valor anual de volume de 
prestação de serviços esperado ou o 
obtido efetivamente no ano anterior 
seja inferior a 10.000 euros

• Regime normal de IVA, quando o valor 
anual de volume de prestação de serviços 
esperado ou o obtido efetivamente no 
ano anterior seja superior a 10.000 euros. 
Neste caso é obrigado a entregar trimes-
tralmente a declaração periódica do IVA 

• Ato isolado: tem que pagar IVA até ao último 
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dia do mês seguinte ao da conclusão da ativi-
dade realizada ou do serviço prestado. Pode 
pagar num serviço das Finanças ou emitindo 
uma nota de pagamento para pagar no multi-
banco no Portal das Finanças.

5.2.13. 
O que é o regime simplificado nos 
recibos verdes?

Para as Finanças, o regime simplificado nos 
recibos verdes significa que a pessoa não 
tem de contratar um contabilista para tratar 
da sua contabilidade.

Mas para cada pessoa tratar da sua própria 
contabilidade, o seu rendimento bruto tem 
de ser igual ou inferior a 200.000 euros. 

Caso não dê indicações às Finanças, este é o 
regime que é aplicado. Se preferir a opção 
contabilidade organizada, tem de formali-
zar o seu pedido.

5.2.14. 
Quando passo recibos verdes ou 
ato isolado, tenho de pagar IRS?

Sim: pode reter na fonte uma percentagem que 
varia de acordo com os rendimentos obtidos.

Não: se estiver isenção. Estão isentos os tra-
balhadores independentes que não tenham 
recebido um rendimento proveniente de reci-
bos verdes superior a 10.000 euros no ano an-
terior, ou que de acordo com a sua estimativa, 
o rendimento não vai ultrapassar esse valor 
durante o ano de início de atividade.

5.2.15. 
Quando passo recibos verdes  
ou ato isolado, tenho de pagar  
as contribuições para a  
Segurança Social?

Não: se for abrangido pelo regime de isen-
ção, nas seguintes situações:

• Quando se abre atividade pela primeira vez 
e durante os 12 meses seguintes. No caso de 
cessar de atividade durante os primeiros 12 
meses, a contagem do prazo continua a partir 
do 1.º dia do mês do reinício da atividade, caso 
este ocorra nos 12 meses seguintes à cessa-
ção. Apesar da possibilidade de isenção, pode 
solicitar à Segurança Social que realize os des-
contos.

• Quando tenha pago contribuições pelo perío-
do de um ano resultante de rendimento igual 
ou inferior ao valor do Indexante dos Apoios 
Sociais – IAS 

• Quando realiza, em simultâneo, atividade pro-
fissional por conta de outrem, e desde que 
cumpra os requisitos previstos na lei

• Quando estiver noutras situações previstas na 
lei, como por exemplo, ter uma pensão.

Caso queira estar isento, deve preencher 
o Requerimento de Isenção de Contribuições 
Sociais para Trabalhadores Independentes e 
entregá-lo num centro da Segurança Social 
ou através do site da Segurança Social Direta 
e juntar um comprovativo da remuneração 
mensal do trabalhador independente.

O IAS é um valor de 
referência (definido pelo 
governo) utilizado para o 
cálculo de vários apoios 

sociais 
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Nota: Novas regras a partir de Janeiro 
2019! Quem está isento pode vir a pagar 
contribuições por acumular trabalho 
dependente com recibos verdes. Vai 
depender do rendimento.

 
Sim: nos restantes casos

5.2.16. 
Qual o valor dos descontos para 
a Segurança Social que pago se 
passar recibos verdes?

A Segurança Social define um valor dife-
rente, baseado em escalões, que são atri-
buídos de acordo com o rendimento anual.

O trabalhador é notificado pela Segurança 
Social sobre o escalão que lhe é aplicado.

Caso pretenda estar noutro escalão, pode 
solicitar, no prazo estabelecido na notifi-
cação, que lhe seja aplicado outro escalão, 
mas apenas de entre os dois escalões ime-
diatamente inferiores ou superiores ao 
que lhe foi fixado.

Há ainda a possibilidade de fazer esse pe-
dido em fevereiro e em junho de cada ano. 

5.2.17. 
Quais são as vantagens do acesso 
online à Segurança Social e às 
Finanças?

O acesso às diferentes plataformas on 
line do Governo, nomeadamente, a da Se-
gurança Social e das Finanças, tem como 
objetivo facilitar o acesso dos cidadãos a 
serviços e informações.

O acesso a estas plataformas on line é fun-
damental para, por exemplo, emitir reci-
bos verdes ou atos isolados, ou verificar se 
a entidades empregadora efetua os des-
contos para a segurança social.

5.2.18. 
Para que servem as senhas da 
Segurança Social e das Finanças?

O portal da Segurança Social Direta per-
mite encontrar diversos serviços dispo-
níveis através do site, entre os quais, o 
pedido de abono de família (pré-natal, 
para crianças e jovens), subsídios de ma-
ternidade, paternidade ou de assistência a 
filho ou neto. 

A senha de acesso ao Portal das Finanças 
é fundamental para preencher a decla-
ração de IRS e validar faturas. Para além 
destas funções, pode também consultar 
a sua agenda eletrónica que inclui aler-
tas sobre a sua situação fiscal, como por 
exemplo, prazos de pagamento de impos-
tos, e ainda obter os seus recibos verdes e 
os seus atos isolados.
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5.2.19. 
Como obter as minhas senhas 
da Segurança Social e portal das 
Finanças?

• Senha da Segurança Social Direta: Através 
do site https://app.seg-social.pt/ptss/gus/
Adesao?dswid=3222, é possível proceder ao 
registo na segurança social direta através do 
NISS e de outras informações pessoais, como 
a morada.

• Senha do Portal das Finanças: Através do site 
https://www.acesso.gov.pt/unauthed/novoU-
tilizadorForm?partID=PFIN&path=/at/html/
index.html é possível efetuar o seu registo no 
portal das Finanças. Tem de inserir o seu nº de 
contribuinte, morada, telefone, e outras infor-
mações.

5.2.20. 
O que devo fazer se achar que não 
estão a respeitar a legislação do 
trabalho ou os meus direitos como 
trabalhador?

Deve dirigir-se à Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho – ACT e perceber os me-
lhores procedimentos. 

5.2.21. 
Se estiver desempregado, tenho 
direito a algum tipo de apoio?

Sim. Caso tenha realizado os descontos para 
a Segurança Social, por um período legal-
mente definido, e desde que esteja inscrito 

no IEFP, tem direito ao subsídio de desem-
prego.

5.2.22. 
Como ter acesso ao subsídio de 
desemprego?

Tem de se dirigir a um dos centros de empre-
go do IEFP e requerer o subsídio de desem-
prego no prazo de 90 dias consecutivos  a 
contar da data do desemprego. Irá receber 
uma notificação a informar se foi aceite.

5.2.23. 
Qual o valor do subsídio de 
desemprego?

Depende do número de meses que realizou 
descontos desde a última situação de de-
semprego. A duração vai depender da idade 
do beneficiário.
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5.3. 
Formação

5.3.1. 
Posso frequentar formação em 
Portugal?

Sim, de acordo com o nível de escolarida-
de, qualificação e idade de cada um.

Para frequentar uma ação de formação é 
necessário, na maioria dos casos, apresen-
tar um certificado de habilitações, para ser 
identificado o seu nível.

5.3.2. 
Que tipo de formação há em 
Portugal?

Em Portugal há formação disponível para 
qualquer nível de escolaridade. Para pes-
soas que não saibam ler ou escrever portu-
guês há cursos de alfabetização. 

Pode-se escolher vários tipos de formação, 
de acordo com o que pretendemos:

• Aumentar o nível de escolaridade

• Aumentar conhecimentos numa área 
especifica

• Aumentar conhecimentos numa área especi-
fica e, ao mesmo tempo, aumentar o nível de 
escolaridade

5.3.3. 
A formação é gratuita ou paga-se?

Existem as duas possibilidades, pelo que 
temos de perguntar quais as condições de 
frequência de cada curso, à entidade que 
disponibiliza os cursos.

O IEFP disponibiliza cursos gratuitos para 
desempregados inscritos no IEFP.

5.3.4. 
O que posso fazer para frequentar 
um curso de português?

Tem de se inscrever num curso de portu-
guês. Há cursos gratuitos e pagos, pelo 
que deverá confirmar com a entidade for-
madora se tem custos associados.

Esta formação está disponível para cida-
dãos migrantes com situação regularizada 
em Portugal, com idade igual ou superior a 
18 anos, empregados ou desempregados.

No caso de requerentes de asilo, há pos-
sibilidade de frequentarem um curso de 
Português para Todos, através de uma 
inscrição no IEFP. Basta terem e apresen-
tarem a declaração de pedido de proteção 
internacional entregue pelo SEF. Esta ins-
crição é apenas para este efeito.
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5.4. 
Criação de negócios

5.4.1. 
Posso criar o meu próprio negócio 
em Portugal?

Sim. 

5.4.2. 
Que tipo de apoios posso obter?

Há vários tipos de apoios, financeiros e ou-
tros, para quem pretende abrir uma empre-
sa. Veja o Ponto 4. Criar negócios em Por-
tugal

5.5. 
Educação

5.5.1. 
Posso frequentar a escola em 
Portugal?

A escolaridade obrigatória para cidadãos 
dos 6 aos 18 anos de idade.

Em Portugal, há escolaridade obrigatórias 
diferentes. Exemplo: se nascer entre 1937 e 
1980 a escolaridade obrigatória é de 6 anos, 
mas se para alunos matriculados no ano le-
tivo 2009/2010, a escolaridade obrigatória é 
de 12 anos ou até aos 18 anos de idade.

Para cidadãos com mais de 18 anos, existem 
várias hipóteses de aumentar ou reconhe-
cer a sua escolaridade, tal como explicadas 
no ponto 3.2.

5.5.2. 
As minhas habilitações escolares 
são reconhecidas em Portugal?

São apenas no caso do seu certificado de 
habilitações ser reconhecido.

5.5.3. 
O que devo fazer para as minhas 
habilitações escolares serem 
reconhecidas em Portugal?

O processo de reconhecimento depende do 
número de anos que estudou ou da área de 
estudos.

• Se tiver até 12 anos de escolaridade comple-
tos: pode frequentar um Centro Qualifica, 
frequentar uma ação de reconhecimento de 
habilitações. Após validação das habilitações, 
pode obter o certificado de 4º, 6º, 9º ou 12º 
ano de escolaridade. Também pode, caso te-
nha, apresentar o certificado de habilitações 
traduzido e autenticado pelos serviços consu-
lares em escola da sua área de residência, pe-
dindo o processo de reconhecimento das suas 
habilitações

• Se tiver um curso superior, e caso tenha con-
sigo o seu certificado de habilitações, dirija-
-se ao gabinete de apoio à educação do ACM 
(Alto Comissariado para as Migrações), para 
ter informações mais concretas. 
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Há ainda possibilidade de realizar um pro-
cesso de certificação profissional nos Cen-
tro Qualifica para determinadas áreas pro-
fissionais.

5.6. 
Apoios Sociais

5.6.1. 
Que apoios sociais posso obter se 
frequentar formação dada pelo 
IEFP?

Os cidadãos estrangeiros têm direito aos 
apoios sociais caso comprovem que resi-
dem em Portugal há pelo menos 5 anos 
consecutivos.

Há diversos apoios que estão associados 
à formação, mas há apoios específicos de 
acordo com o tipo de formação. Apresen-
tam-se alguns exemplos de apoios possí-
veis:

• Subsídio de Refeição, para um mínimo de 3 
horas/dia de presença 

• Despesas de Transporte 

• Subsídio de Acolhimento (Ex. Creche, Infan-
tário, ATL)

• Bolsa de Formação, para quem não recebe 
Subsídio de Desemprego ou Rendimento 
Social de Inserção

5.6.2. 
Se tiver filhos, como saber locais 
para os acolherem enquanto eu 
trabalho ou estudo?

Em Portugal há várias entidades que po-
dem acolher os seus filhos. A informação 
sobre todas as opções não está resumida 
num único site, mas pode obter informa-
ção de através da Carta Social, que tem 
bastante informação.

Para consultar a Carta Social tem de ace-
der ao link: http://www.cartasocial.pt/, e 
preencher os campos com a área geográ-
fica da qual pretende ter a informação, e 
escolher a “área de intervenção “crianças e 
jovens” e por fim, na resposta social esco-
lher a opção que melhor satisfaça as suas 
necessidades: 

• Creches (para crianças desde os 4 meses até 
aos 3 anos de idade)

• Ama (para crianças até aos 3 anos de idade)

• Estabelecimento de educação pré-escola 
(para crianças desde os 3 anos até aos 6 anos 
de idade)

• Centro de atividades de tempos livres.
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6. 
Fatores facilitadores 
da integração em 
mercado de trabalho 
em Portugal
A integração no mercado de trabalho pode 
ser facilitada ou limitada por diversos fato-
res. Apresentam-se, de seguida, alguns des-
ses fatores.

6.1. 
Conhecimento da língua 
Saber ler e escrever a língua do país de aco-
lhimento onde o migrante se encontra é 
essencial para as suas tarefas diárias e de 
integração.

Por outro lado, verifica-se que não é essen-
cial saber falar e escrever português para 
encontrar um emprego, mas a possibilidade 
de comunicar numa língua comum à equipa 
de trabalho é um elemento facilitador na in-
tegração profissional. Não há dados oficiais, 
mas a experiência dos migrantes é que a 
probabilidade de contratar uma pessoa fa-
lante de português é maior do que para um 
não falante.

A probabilidade de ser chamado para uma 
entrevista também aumenta, e nesse senti-
do, a pessoa migrante tem oportunidade de 

expressar, pelas suas próprias palavras a sua 
motivação e perfil.

No que respeita à formação profissional, a 
participação num curso só é possível com 
um nível oral e escrito de português que 
permita compreender os conteúdos, a sua 
discussão em sala, bem como a realização 
de trabalhos escritos. 

O conhecimento da língua é muito impor-
tante na inclusão sócio-cultural, evitando o 
risco de exclusão, isolamento e até mesmo 
discriminação.

6.2. 
Acesso aos serviços on line
Outro aspeto facilitador da integração é a 
capacidade de usar as tecnologias de infor-
mação e comunicação, tornando a pessoa 
migrante capaz de aceder a um conjunto de 
serviços úteis a nível profissional e social. 

Em Portugal o acesso a serviços através de 
ferramentas tecnológicas, está a tornar-se 
indispensável, não apenas porque permi-
tem o acesso a declarações ou informações 
em tempo útil, mas também porque algu-
mas funcionalidades apenas estão disponí-
veis através do acesso digital (ex: emissão 
de recibo verde). 
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6.3. 
Conhecimento da legislação 
laboral e da imigração
Um elemento que tem sido um obstáculo 
à integração profissional dos migrantes é 
a falta de conhecimento das entidades pa-
tronais sobre a lei da imigração, e que per-
mite à pessoa migrante trabalhar, nos ter-
mos explicados no ponto 1. Ter impresso o 
diploma legal pode ajudar a desbloquear 
alguma desconfiança em relação à legali-
dade da integração profissional de pessoas 
migrantes  .

6.4. 
Experiência laboral em 
Portugal
Muitos migrantes trazem consigo imensa 
experiência mas essa situação nem sem-
pre é valorizada no contexto português. 

A experiência laboral, ou a frequência de 
formação em Portugal tem sido considera-
do uma mais valia para os empregadores 
portugueses. Assim, a aceitar uma oportu-
nidade de trabalho, mesmo que numa área 
diferente do que pretende, pode ser uma 
boa forma de ter experiência em Portugal, 
mostrar as suas competências, permitindo 
atingir mais rapidamente os objetivos pro-
fissionais que definiu.

6.5. 
Reconhecimento de 
habilitações formais
Parte dos migrantes tem níveis de escola-
ridade e formação que não são reconheci-
dos em Portugal.

O processo de reconhecimento de habili-
tação é extremamente moroso e dispen-
dioso para um migrante que precisa de ser 
integrado em contexto sócio-profissional 
com urgência. 

Por forma a contornar esta situação, e 
no caso da escolaridade até ao 12º ano, 
há sempre a possibilidade de integrar um 
processo de reconhecimento e validação 
de competências através de um Centros 
Qualifica.

Se tiver um curso superior, a certificação 
é realizada por cada universidade, no en-
tanto pode dirigir-se ao gabinete de apoio 
à educação, localizado num CNAI para ter 
informações mais concretas.
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7. 
Perspetiva do mercado 
de trabalho em 
Portugal 
Em Portugal, existe um sistema que analisa 
regularmente que formação é necessária 
para responder ao que os empregadores 
precisam.

Neste sentido, o IEFP define as áreas de for-
mação prioritárias, por região e nível de qua-
lificação. Pode consultar o site http://sanq.
anqep.gov.pt, para encontrar informação 
atualizada sobre as áreas de qualificação.

Prevê-se que vá existir maior necessidade 
de pessoas qualificadas para trabalhar nas 
seguintes áreas:

• Hotelaria/ Restauração

• Turismo

• Refrigeração e Climatização

• Manutenção de Edifícios

• Técnicos Auxiliares de Saúde

• Ajudantes Familiares/ Agentes de Geriatria

É fácil perceber porquê. O boom do turismo 
em Portugal faz com que surjam novas uni-
dades de alojamento, novos restaurantes e 
espaços de diversão, levando à necessidade 
novos colaboradores nestas áreas.

Por outro lado como vivemos cada vez mais 

anos, e há cada vez pessoas mais idosas, com 
novos problemas de saúde trazem a necessi-
dade de profissionais especializados nestas 
áreas.

Para além destas, são consideradas priori-
tárias, ainda, diversas áreas tecnológicas: 
Tecnologias de Programação e Sistemas de 
Informação, Gestão de Redes e Sistemas In-
formáticos, Eletrónica e Telecomunicações, 
Automação e Comando, Mecatrónica Auto-
móvel, Multimédia.

É possível, para quem quer capacitar-se e 
qualificar-se, encontrar ações de formação 
nestas áreas.

Estas áreas são exemplificativas, e há várias 
opções em termos de duração e certificação. 
É de ter em conta que há conhecimentos e 
competências mais genéricas que são im-
portantes: os conhecimentos de língua por-
tuguesa, domínio de línguas estrangeiras, 
conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador, competências comunicacionais, 
entre outras, que são igualmente importan-
tes para conseguir um emprego.






