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1.
دليل لدعم قابلية تشغيل المهاجرين في البرتغال - ما هو  -١

ويستند دليل دعم قابلية المهاجرين للتشغيل في البرتغال على العمل المنجز في إطار المشروع الجاهز للعمل

 (PT / 20١7 / FAMI / 263)

 الذي يشارك في تمويله صندوق اللجوء والهجرة واإلدماج ، 

(FAMI).

 وقد تم تطوير “العمل جاهًزا” الختبار نموذج ترويج التوظيف للمهاجرين )يعملون لصالح شركة / منظمة أو لديهم أعمالهم
 الخاصة / يطورون نشاًطا مستقًل( بهدف تضمينهم وتمكينهم بشكل كامل. يعتبر المواطنون غير البرتغاليين الذين يعيشون في

.البرتغال من المهاجرين

 يهدف هذا الدليل إلى دعم المهاجرين في البرتغال في البحث عن العمل والتدريب وخلق وظائفهم أو أعمالهم الخاصة. وهي
:تنوي أن تكون وثيقة عملية ومفيدة بشكل أساسي للمهاجرين ، وتنقسم إلى النقاط التالية

•  (سوق العمل )التوظيف والتدريب وإنشاء األعمال

•  .خدمات الدعم في البحث عن وظيفة والتدريب وخلق وظيفة أو األعمال التجارية الخاصة

دعم إنشاء األعمال

•  األسئلة المتداولة حول البحث عن الوظائف والتدريب وخلق العمل أو العمل الخاص بك

•  عوامل تسهيل تكامل سوق العمل

• وجهات نظر سوق العمل في البرتغال 

 التنقل” نظام دعم التوظيف والتدريب وإنشاء األعمال ل “التنقل” نظام دعم التوظيف والتدريب”
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2. 
 وإنشاء األعمال ل

هل يمكنني العمل في البرتغال؟

دخلت بشكل غير منتظم في البرتغال: ال.  1-

دخلت البرتغال بانتظام:  2-

 أ. لدي تصريح إقامة  للعمل: نعم

   اذا لم يكن لديك بالفعل رقم الضمان االجتماعي فان تصريح االقامة يسمح لك بالعمل

. إذا أبرم عقد عمل ولم يتم  منحك رقم الضمان االجتماعي ، فيجب على صاحب العمل التقدم بطلب للحصول عليها

 عقد الخدمة )اإليصاالت الخضراء(: التسجيل في الشؤون المالية كعامل مستقل ، و موجود في الضمان االجتماعي كدليل على
التسجيل

ب. ليس لدي تصريح إقامة

:التالية

B١ - إذا تم ابرام عقد عمل يتم ابرامه مع القانون ومسجل بالضمان االجتماعي

B2 - لديه وعد بعقد عمل .

 3 الضرائبB - المهنية المستقلة و رجال االعمال المهاجرين: تشكل الشركة تحت القانون، بأعلن بداية النشاط مع سلطات   .
 والضمان االجتماعي كفرد أو عقد خدمات لممارسة مهنة. التسجيل في الشؤون المالية كشخص يعمل لحسابه الخاص ، وتقديم الضمان

االجتماعي إلثبات التسجيل

 ملحظة: في بعض الظروف الخاصة ، يجوز منح تصريح اإلقامة ألغراض أخرى غير العمل ولكن مع السماح بمتابعة النشاط
المهني
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3. 
   خدمات دعم التوظيف في البرتغال

 هناك العديد من الخدمات لدعم المهاجرين الباحثين عن العمل والتدريب وخلق وظائفهم أو أعمالهم الخاصة في البرتغال ، بحيث يتم
 تقديم بعض منها الرئيسية. ليكون  لذلك يتم تقديم بعض منها  لتكون اسهل للتشاور، وتنقسم هذه المرحلة إلى أربعة مجاالت رئيسية

 .هي: التكامل والتوظيف والتدريب وخلق األعمال، التعليم، الخدمات المشتركة والدعم االجتماعي

.التكامل واالندماج   3.1

3.1.1  (CNAIM) المركز الوطني لدعم اندماج المهاجرين .

:يركز المركز في نفس المجال على العديد من خدمات دعم المهاجرين ، من بينها ما يلي

•  .الخدمات الخارجية والحدود

  • الضمان االجتماعي

•  .سلطة  ظروف العمل او الهيئة المعنية بظروف العمل

•  .وزارة الصحة

•  .وزارة التربية والتعليم  

CNAIM Algarve

Mercado Municipal، ١st Floor، Largo Dr. Francisco Sá Carneiro ١5١-8000 Faro

.ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الثامنة صباًحا حتى الخامسة مساًء

CNAIM Lisboa

Rua Álvaro Coutinho، 025 - ١١50 ،١4 Lisbon

ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الثامنة صباًحا حتى الخامسة مساء

CNAIM بورتو

Av. De França، 3١6، Capitólio Building، 276-4050 Porto

.ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة من الثامنة صباًحا حتى الخامسة مساًء

الموقع االلكتروني
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  : http://www.acm.gov.pt/ 

البريد اإللكتروني

: informacoes@acm.gov.pt 

.3.1.2  (CNAIM) شبكة المراكز المحلية لدعم تكامل المهاجرين

تدعم

 CNAIM

.العملية الكاملة لتلقي ودمج المهاجرين على المستوى المحلي 

 هنا ، يتم توفير الدعم والمعلومات العامة في مختلف المجاالت ، مثل تنظيم ، الجنسية ، جمع شمل األسرة ، السكن ، العودة الطوعية ،
.العمل ، الصحة ، التعليم ، من بين القضايا اليومية األخرى

للوصول إلى موقع

 CNAIM

:األقرب إلى منطقة إقامتك ، انتقل إلى الرابط التالي 

 https://www.acm.gov.pt/contactos 

:في هذه الصفحة ، عليك إجراء خيارين للحصول على العنوان األقرب

.حدد منطقة اإلقامة  ١

.CNAIM  2 ضع √ في خيار

 CNAIM بهذه الطريقة يمكنك رؤية موقع أقرب    

 
.المهاجرين  3.1.3

 الغرض الرئيسي من خط مساعدة المهاجرين هو الرد ، من خلل الهاتف ، على القضايا الرئيسية للمهاجرين. يمكنهم أيًضا إعادة
.توجيه المكالمات إلى الخدمات التي تجيب عن األسئلة المحددة

.(يتوفر خط دعم المهاجرين حالًيا بتسعة لغات مختلفة وهو مجاني )يتم فقط دفع تكلفة المكالمة الهاتفية

.الخط متاح من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباًحا إلى الساعة 7:00 مساًء 
شبكة الهاتف الثابت     2١8١06١9١
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شبكة المحمول           808257257

.الهاتف  3.1.4

 خدمة الترجمة الهاتفية مفيدة في العديد من المواقف ، مثل الوصول إلى خدمات وهياكل مختلفة ، والتي ال تتحدث سوى اللغة
.البرتغالية

.تتيح هذه الخدمة للفنيين من مزود الخدمة والمترجم والمهاجر التحدث في نفس الوقت على الهاتف

.باستخدام هذه الخدمة يتم دفع تكلفة المكالمة الهاتفية فقط

.الخط متاح من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباًحا إلى الساعة 7:00 مساًء 

شبكة الهاتف الثابت     2١8١06١9١

شبكة المحمول           808257257

.التجارة  3.2

.مركز التوظيف 3.2.1

 تنتمي مراكز التوظيف إلى معهد التوظيف والتدريب المهني لل

 (IEFP)

.وهو الكيان و الجهة المسؤولة عن التوظيف والتدريب المهني على المستوى الوطني ، 

•البحث عن عمل  

• البحث عن دورات تدريبية  

•االعتراف بالمؤهلت؛وتعديلها في الدولة  

• . خلق و توفير األعمال 

 --  ال يوجد لدئ  كذلك   

 IEFP
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.شبكة من مراكز التوظيف في جميع أنحاء البلد 

 في حالة البطالة، عليك أن تذهب إلى أحد مراكز العمل لتقديم طلب للحصول على إعانات البطالة، في حال توفر لديك
.الشروط اللزمة يمكنك الحصول عليها

الهاتف 3000١000١

.متاح من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساًء ،خلل ايام العمل الرسمية 

للوصول إلى موقع

 IEFP

:األقرب في منطقتك يجب الدخول إلى الرابط التالي 

 https://www.iefp.pt/redecentros 

.هنا يمكنك العثور على شبكة الخدمة حسب المنطقة الجغرافية

.3.2.2  (GIP) مكاتب اإلدراج المهني

GIP

.هي المكاتب المحلية التي تدعم األشخاص الذين يبحثون عن عمل ، والتدريب المهني و / أو إنشاء أعمالهم الخاصة 

 يقوم برنامج ال

 GIP

 ال ، كجزء من معهد التوظيف والتدريب المهني 

(IEFP)

 بتطوير أنشطة لدعم التوظيف والتدريب المهني و / أو إنشاء أعمال خاصة بهم ، من خلل المتابعة الوثيقة للعاطلين الذين يرغبون ، 
.في العمل في البرتغال ، سواء كانت لديهم خبرة مهنية أم ال

 هناك أيًضا مجموعة من ال

GIP

 – التي تعمل تحديًدا مع المهاجرين   

GIP Immigrant Network –
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.نظًرا ألن هذه الفئة من السكان تعتبر ذات خصائص محددة 

 لتحديد

GIP

أقرب إلى مكان إقامتك ، انتقل إلى 

 https://www.iefp.pt/ababes-institute-professional

 المكاتب ، واختر المنطقة التي تعيش فيها ومن ثم تقدم بطلب للعمل مع الوثائق الرسمية حيث عنوان مختلف 

من خلل المحافظة 

:مزيد من المعلومات على العنوان التالي

 https://www.iefp.pt/international-institution-babies  

.مكاتب دعم أخرى للتوظيف والتدريب وإنشاء األعمال  3.2.3  

 في جميع أنحاء البلد، وهناك عدة مكاتب لدعم التوظيف والتدريب وخلق األعمال، ومع ذلك، هناك موقع على شبكة االنترنت حيث
.منهجية هذه المعلومات

 تعمل هذه المكاتب في المناطق الوسطى والطرفية من الرعايا والبلديات، وتوفير هذا النوع من الدعم في مواقع مختلفة، ولكن ليس
 هناك موقع مع هذه المعلومات المنتظمة، لذلك يقترح أن تسأل مجالس الرعية أو الجمعيات المحلية من مكاتب أخرى دعم التوظيف

  .والتدريب وإنشاء األعمال

مراكز التأهيل والتعليم المهني أو المراكز المؤهلة  3.2.4 

 تأهيل مراكز جعل عمليات االعتراف بالمؤهلت التي تم الحصول عليها إما المدرسة أو المهنيين، مما يساعد تحسين
.فرص العمل من خلل التدريب في المجاالت التي تطلب معظم أرباب العمل

 
االهاتف 707200030

للعثور على مركز التاهيل االقرب اليك انتقل إلى الرابط

 https://www.qualifica.gov.pt/#/pesquisaCentros.  
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.حدد بلدية سكنك ، للحصول على مؤشر مركز التأهيل الذي يتم توجيهه إليه

مزيد من المعلومات على العنوان التالي 

: https://www.qualifica.gov.pt/#/ 

3.2.5  (ACT) سلطة ظروف العمل - .

.الهيئة المعنية بظروف العمل هي كيان يهدف إلى تعزيز السلمة والصحة المهنيتين وضمان االمتثال لتشريع العمل

 إذا كنت تعتقد أن هناك انتهاك لحقوقك كعامل ، فيجب عليك االتصال بـ

ACT

.الذي يقيِّم مدى االمتثال لتشريع العمل ،

للحصول على خدمة وجهاً لوجه ، راجع الرابط

: http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/SobreACT/Contactos/Paginas/default.aspx  

.وتحقق من أقرب مركز خدمة في منطقة سكنك

معلومات وجًها لوجه: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 صباًحا إلى ١2:00 ظهًرا ومن 2:00 ظهًرا إلى 5:00 مساًء

 رقم الهاتف: 300 069 300 - من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:30 صباًحا إلى ١2:00 ظهًرا ومن 2:00 ظهًرا إلى 5:00
مساًء

: مزيد من المعلومات على العنوان التالي

 http://www.act.gov.pt/ 

.التعليم 3.3  .

.دورات البرتغالية 3.3.1  -

 لكي تتمكن من التحدث والكتابة باللغة البرتغالية ، يمكنك حضور الدورات / الدورات التدريبية ، التي تروج لها مؤسسات مختلفة
)IEFP ، المدارس ، الجمعيات ، إلخ).

هناك دورات البرتغالية لمستويات مختلفة من الفهم الشفهي والمكتوب. أحد هذه البرامج هو

.البرتغالية للجميع -
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 PPT هي دورة 

 مكتب قراءة وكتابة باللغة البرتغالية معتمدة وموثوقة ، وهي واحدة من متطلبات الحصول على الجنسية ، وتصريح اإلقامة الدائمة و / 
.(A2 أو اإلقامة المقيمة لفترات طويلة )مع شهادة المستوى

 بالنسبة لألشخاص الذين ال يعرفون األبجدية البرتغالية ، فهناك دورات لمحو األمية هدفها أن يعرف المشاركون أساسيات اللغة
.البرتغالية ، المنطوقة والمكتوبة

 باإلضافة إلى هذه الخيارات ، يمكن االتصال بمكتب اإلدراج المهني

(GIP)

.أو غيره من مكاتب دعم التوظيف من أجل الحصول على معلومات حول الدورات التي يمكنهم التسجيل بها 

خط دعم المهاجرين - 808257257- 2١8١06١9١

مزيد من المعلومات على العنوان التالي

: https://www.iefp.pt 

GAQ – دعم التأهيل   3.3.2

.بحيث يمكن التعرف عليها من قبل أرباب العمل والمدارس

 الهاتف 2١8١08١00

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

.خدمات تحويل  3.4

.الضمان االجتماعي  3.4.1   

 يوفر الضمان االجتماعي مختلف الدعامات االجتماعية ، والتي قد تكون حاسمة للحصول على وظيفة ، والحفاظ عليها أو وجود دعم
 في حالة البطالة. لمعرفة نوع الدعم الذي تستحقه ، يمكنك أن تطلب المساعدة في الضمان االجتماعي ، الذي يحتوي على نوعين من

:المساعدة
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•  خدمة وجها لوجه  

•  :خدمة الهاتف ، من خلل خط الضمان االجتماعي المباشر ، الذي يتضمن خيارين للرد على الهاتف

الخدمة الشخصية ، حيث المعلومات حول اإلعانات والمنافع ، والقضايا المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل

 الحضور التلقائي ، حيث يتم تقديم معلومات عن مبالغ وتواريخ سداد االستحقاقات والدعم االجتماعي ، كما هو الحال بالنسبة
.لمخصصات البطالة

.تختلف الدعامات المقدمة ويمكن أن تكون مالية ، على سبيل المثال ، دعم اإليجارات أو الدعم لرعاية األطفال

خط الضمان االجتماعي المباشر - 300502502

.ساعات الخدمة الهاتفية: 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في األسبوع

.ساعات الحضور: من 9 صباًحا حتى 6 مساًء

http://www.seg-social.pt/inicio :مزيد من المعلومات على العنوان التالي 

 

.المالية  3.4.2

.التمويل )االسم المعروف لدى مصلحة الضرائب( هو الكيان المسؤول عن تحصيل الضرائب في البرتغال

 يتم التعامل مع أي مسألة تتعلق بالوضع المالي لألفراد والشركات في الشؤون المالية ، إما من خلل الخدمة وجهاً لوجه أو من خلل
 بوابة التمويل ، حيث يمكنك الحصول على وصول سريع إلى وضعك الضريبي. وهنا أيضا ستجد العديد من الوظائف التي يمكن أن

:تكون مفيدة في أكثر المجاالت تنوعا المتعلقة بالتوظيف ، مثل

مدفوعات ضريبة القيمة المضافة ؛ •

.تسليم مصلحة الضرائب •

إصدار قانون واحد / إيصاالت خضراء وتعني فاتورة استلم راتب العمل؛ •

.من بين أمور أخرى

الهاتف 2١7206702

:مزيد من المعلومات على العنوان التالي

 http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html 

/https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt :للحصول على المساعدة الشخصية يرجى الرجوع إلى الرابط التالي
contactosEbalcao.action 
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للعثور على الخدمات المالية األقرب إلى منطقتك 

.الدعم االجتماعي  3.4.3

 في البرتغال هناك العديد من المنظمات التي تقدم خدمات يمكن أن تكون مفيدة للغاية ألولئك الذين يبحثون عن عمل )أو يعملون( ، أو
.تدريب أو إنشاء أعمالهم الخاصة

 في حالة عدم وجود موقع على شبكة اإلنترنت بهذه المعلومات التي تم جمعها ، يقترح أن يتم توجيهها إلى البلديات أو إدارات العمل
 االجتماعي أو المنظمات االجتماعية المختلفة في جميع أنحاء البلد. بعض األمثلة على الدعم: المشورة القانونية ، وضريبة الدخل

.المفرد ، إلخ

 كما لديك واحدة من أكبر المخاوف من األمهات واآلباء العاملين للقيام بالبحث عن دار حضانة الستيعاب األطفال في حين يعمل اآلباء
.ويقترح الستخدام محرك البحث من الميثاق االجتماعي

.البحث عن الميثاق االجتماعي ، سيكون لديك الوصول إلى شبكة من المعدات والخدمات على الصعيد الوطني

انتقل إلى الرابط التالي

: http://www.cartasocial.pt/index2.php

 وطرح منطقتك ونوع الدعم الذي تريده )إذا كانت الحضانة، يجب أن توضع - األطفال والشباب / رعاية الطفل(، ولها حتى ، 
 الوصول السريع إلى جميع الخدمات المتوفرة في المنطقة الجغرافية التي ترغب في معرفتها ، وجهات االتصال الخاصة بهم وأوقات

.الخدمات التي تحتاجها

مزيد من المعلومات على

 http://www.cartasocial.pt/ 
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4. 
.إنشاء األعمال التجارية في البرتغال  4

 في البرتغال هناك العديد من البرامج / الكيانات التي تساعد على إنشاء أعمال في البرتغال. على الرغم من وجود العديد من الكيانات
.التي تقدم الخدمات في هذا المجال ، ال يوجد موقع واحد يحتوي على معلومات مركزية

:الطرق الرئيسية لدعم إنشاء األعمال هي كما يلي

•  دورات لتعزيز روح المبادرة

•  الدعم المالي

•  .(الدعم الفني )المراقبة التي يقوم بها الفنيون المتخصصون ، الذين يساعدون على إنشاء وتوحيد األعمال

 في حالة األشخاص العاطلين عن العمل والمسجلين في مركز التوظيف ، يقدم مركز العمل برامج ودعما مختلفة لألشخاص الذين
 يرغبون في خلق فرص عمل خاصة بهم. يتم تمييز الدعامات وفًقا لعمر ومدة البطالة والمشروع الذي يتم تقديمه ، حيث يمكن التحقق

:من الشبكة أدناه



13

                خلق              
          وظيفتك
الخاصة

خلق األعمال      القروض
الصغيرة

                   
دعم الشباب

الدعم الفني

وصف المنتج

 الدعم المالي
 في المبلغ مساٍو

للتوقع

من إعانة البطالة

 الدعم المالي لمشاريع
 إلنشاء مؤسسات ربحية

 صغيرة من خلل
 الوصول إلى خطوط

 االئتمان الممنوحة
 من قبل المؤسسات

المصرفية

 الدعم المالي
 لمشاريع إلنشاء
 الشركات ، مما

 يتيح الوصول إلى
 االئتمان من كميات

صغيرة

 الدعم المالي
 للمشاريع الناشئة
 من قبل الشباب

العاطلين عن العمل

 الدعم الفني
 لمروجي
 مشاريع

 اإلنشاء ،
 للوظيفة

 أو الشركة
الخاصة

وقت البطالة        العاطلون عن• •
 العمل المسجلين
 لمدة 9 أشهر أو

أقل

 العاطلين عن• •
 العمل اآلخرين
 المسجلين ألكثر

من 9 أشهر

 األولوية ألولئك
 الذين التحقوا

 بمركز العمل ألكثر
.من 4 أشهر

العمر          شباب يبحثون عن
 أول وظيفة تتراوح
 أعمارهم بين ١8 و

، 35 سنة

 األولوية للعاطلين
 بين ١6 و 34 سنة

.من العمر

 الشباب الذين
 تتراوح أعمارهم

 بين ١8 سنة وأقل
وأقل من 30 سنة

.IEFP يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلً حول هذا الموضوع على موقع

(GIP) من المقترح أن تقوم باالتصال بمكتب اإلدراج المهني

.أو مكاتب دعم التوظيف األخرى من أجل الحصول على معلومات حول الدورات التي يمكنك التسجيل بها 

مزيد من المعلومات على العنوان التالي
:  https://www.iefp.pt/empreendedorismo 

IEFP باإلضافة إلى حوافز مركز العمل ال
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هناك كيانات وبرامج أخرى تشجع على ريادة األعمال. يتم تقديم بعض هذه في النقطة التالية  

4.1.

الكيانات والبرامج التي تعزز ريادة األعمال وخلق األعمال .  4.1.1

•  الرابطة الوطنية ألصحاب المشاريع الشباب

 يبلغ ويصاحب األشخاص الذين يقومون بتطوير فكرة عمل أو الذين لديهم بالفعل األعمال التجارية التي تم إنشاؤها. يوفر
.العديد من الدعم إلنشاء شركتك ، بما في ذلك الدعم القانوني

مزيد من المعلومات على العنوان التالي

 : http://www.anje.pt/portal/empreendedorismo-apoios 

Associação Nacional de Direito ao Crédito

•  االئتمان

.يبلغ ويدعم الناس في التنمية ، والمساعدة في البحث عن التمويل ، في شراكة مع الكيانات المصرفية الوطنية

تجري مراقبة بالقرب ، من إعداد خطة العمل إلى نهاية سداد التمويل

:مزيد من المعلومات في 

 http://www.microcredito.com.pt/ 

Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES)

•  )CASES( أنطونيو سيرجيو التعاونية للقتصاد االجتماعي

 وهو يدعم الدستور ويقوي الكيانات غير الربحية - الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والتضامن )وهذه هي ما يسمى قطاع االقتصاد
.(االجتماعي

الهاتف: 7/ 2١3878046

cases@cases.pt اليريد االلكتروني : 

مزيد من المعلومات على العنوان التالي 

: https://www.cases.pt 

Programa Empreendedorismo Migrante (PEI)



15

•  (PEI) برنامج ريادة المهاجرين

يهدف - مشروع تعزيز ريادة األعمال للمهاجرين

 إلى تشجيع ريادة األعمال بين مجتمعات المهاجرين. ينظم هذا البرنامج تشكيلت متنوعة في مجال ريادة األعمال ، من ورش العمل ،
.واالجتماعات التشاورية ، ومسار دعم إلنشاء األعمال

الهاتف: 2١8١06١00

gaem@acm.gov.pt :البريد اإللكتروني

 :مزيد من المعلومات على العنوان التالي

https://www.acm.gov.pt/pt/-/programa-de-entreendedorismo-migrante-pe -1

REFUJOBS – Alto Comissariado para as Migrações (ACM)

•  (ACM) وظائف اللجئين - المفوض السامي لشؤون الهجرة

 يدعم هذا البرنامج المواطنين اللجئين الناطقين باللغة البرتغالية و / أو العربية في تطوير فكرة العمل التي يرغبون في تنفيذها في
.البرتغال

.خلل البرنامج ، يحصل المشاركون على الدعم الفني والوثائق الداعمة ، مترجمة إلى اللغة العربية

.لشبونة CNAIM - المركز الوطني لدعم المهاجرين

١4، ١١50-Rua Álvaro Coutinho، 025 :العنوان

الهاتف: 2١8١06١00

gaem@acm.gov.pt :البريد اإللكتروني

 :لمزيد من المعلومات ، انظر

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

 
.االئتمان المصرفي  4.1.2

.هناك العديد من المؤسسات المصرفية التي تمنح االئتمان )الصغير( ، وكل منها يحدد شروط القرض

 من الشائع أن يتم منح االئتمان في موعد أقصاه حتى تاريخ صلحية تصريح اإلقامة المؤقتة ، ومتطلب إعلن عدم ديون نننننن

.(االجتماعي ، وضامن كفيل )الشخص المسؤول عن سداد االئتمان عندما ال يدفع الشخص المسؤول عن العقد



16

5. 
األسئلة المتداولة حول التوظيف والتدريب وإنشاء األعمال .

:تعرض هذه النقطة مجموعة من األسئلة ، غالباً ما يطرحها المهاجرون في البرتغال ، في المجاالت التالية

5.1. االندماج

أين يمكنني الذهاب لمعرفة الخدمات التي يمكن أن تدعم المهاجرين الذين يريدون البقاء في البرتغال لفترة من الوقت؟ 5.1.1

 حاليا إلى مركز دعم محلي إلدماج المهاجرين. إذا كنت في لشبونة أو بورتو أو فارو ، يمكنك الذهاب إلى المركز الوطني لدعم إدماج
.المهاجرين

عبر الهاتف ، يمكنك االتصال بخط دعم المهاجرين

 يمكنك أيًضا استخدام تطبيق الهاتف المحمول

 (MyCNAIM) 

  (ACM) والذي يعد أداة لدعم المهاجرين ، والتي يمكنك من خللها الوصول إلى معلومات حول الخدمات المختلفة التي تروج لها ، 

(المفوض السامي للهجرة)

وهي متوفرة باللغة البرتغالية واإلنجليزية والعربية ويمكن تثبيتها من

 )PlayStore( و )APPStore(

ألجهزة 

 )IOS( و(Android).

 من خلل

MYCNAIM

يمكنك الوصول إلى المعلومات حول مختلف الخدمات التي تقدمها ،

 (ACM)

 فضل عن الحصول على الجنسية البرتغالية، وفرص العمل، والتعرف على معادلة المؤهلت األكاديمية، وتعلم اللغة البرتغالية، من 
بين غيرها من المعلومات المفيدة المتعلقة اندماجها في البرتغال

.العمل  5.2
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متى يمكنني الوصول إلى البرتغال ، هل يمكنني العمل قريباً؟

انظر الرسم البياني في النقطة ١

هل أحتاج إلى أن أكون في وضع جيد للعمل؟

انظر البند رقم ١

.ما هي حقوق وواجبات العامل األجنبي؟  5.2.1

ويتمتع العمال األجانب المأذون لهم بالعمل في البرتغال بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات التي يتمتع بها العمال البرتغاليون

.أحتاج للدعم في البحث عن وظيفة أو تدريب مهني. أين أذهب؟  5.2.2

 يمكنك الذهاب إلى مكاتب اإلدراج المهنية وهي

 (GIP).

 باإلضافة إلى هذه الشبكة ، هناك أيًضا مكاتب دعم أخرى للتوظيف والتدريب وخلق األعمال التي يمكن أن تدعمها. لمعرفة مكانهم
 يمكنك الذهاب إلى مجلس الرعية و التي هي

 Junta de freguesia

أو المشاريع االجتماعية في منطقة إقامتك 

.كم تكسب في البرتغال؟  5.2.3

يعتمد ذلك على قطاع النشاط والخبرة المهنية والمؤهلت التعليمية لكل واحد

 في البرتغال وقد وضعت عليه »الحد األدنى لألجور«، التي يحددها القانون، الذي هو أقل مبلغ يمكن دفعه لشخص مع ساعات عمل
.كاملة، أي ما بين 35 و 40 ساعة في األسبوع. يتم تحديث الحد األدنى لألجور كل عام ومنذ يناير 20١8 بقيمة 580 يورو

.عادة ما يتم دفع الراتب شهريا

 هناك مجموعة من المهن التي لديها رواتب لها جدول خاص بها ، مما يعني أن أولئك الذين يمارسون هذه المهن سوف يتلقون وفقا
.لهذا الجدول. في حاالت أخرى ، يتم تعريف الراتب في التفاوض المباشر مع صاحب العمل
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.هل يمكنني العمل جزًءا فقط من اليوم أو بضع ساعات؟  5.2.4

.يتم تعيين عدد ساعات العمل مباشرة مع صاحب العمل

 معظم الوظائف في البرتغال لديها جدول 35 ساعة أو 40 ساعة في األسبوع، ما يسمى العمل بدوام كامل أو بدوام كامل )بدوام
.كامل(، ولكن هناك إمكانية العمل بدوام جزئي أو جزئيا

 
.ما هي الحدود القصوى لفترة العمل العادية؟ وماذا يجب أن تكون الراحة األسبوعية؟  5.2.5

.ال يجوز أن تتجاوز فترة العمل بدوام كامل / بدوام كامل 8 ساعات في اليوم أو 40 ساعة في األسبوع

.يفرض قانون العمل يوم راحة أسبوعي إجباري

.ما نوع العقود الموجودة في البرتغال؟  5.2.6

:هناك عدة أنواع من عقود العمل. األكثر شيوًعا هي

 عقد عمل محدد المدة: أبرم بين صاحب العمل والموظف لغرض القيام بعمل مؤقت لدى صاحب العمل ، مع اإلشارة إلى تاريخ انتهاء
.العقد

.عقد غير محدد المدة أبرم بين صاحب العمل والموظف لغرض القيام بعمل مؤقت لدى صاحب العمل ، ولكن بدون تاريخ انتهاء العقد

•  .عقد العمل الدائم: أبرم بين صاحب العمل والموظف لغرض أداء وظيفة ، حيث لم يتم تحديد تاريخ إنهاء العقد

•  عقد العمل الجزئي أو الجزئي: ُيستخدم ألداء واجبات بحد أقصى 75٪ من ساعات العمل العادية 40 ساعة أسبوعية

 عقد عمل الموظف المنزلي )محدد أو غير محدد(: يشير إلى توفير خدمات / أنشطة منتظمة مصممة لتلبية االحتياجات المحددة لعائلة
•  تحت إشراف وسلطة هذه األسرة

.ما مدة الفترة التجريبية للعقود غير المحددة؟  5.2.7

 ذلك يعتمد على وظيفة ألداء. عادًة ، تكون الفترة التجريبية 90 يوًما ، ولكن قد تكون ١80 يوًما ألولئك الذين يشغلون مناصب ذات
تعقيد تقني ، أو مسؤولية ، إلخ ، أو 240 ألولئك الذين يشغلون منصًبا إدارًيا أو أعلى

.ما هي مدة الفترة التجريبية في عقود محددة المدة؟  5.2.8  

 وكما في الحالة السابقة ، يعتمد األمر على الوظيفة المراد تنفيذها. عادًة ، تكون الفترة التجريبية 30 يوًما للعقود لمدة 6 أشهر أو أكثر
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.و ١5 يوًما فقط للعقود التي تقل عن 6 أشهر

.هل يمكنني العمل فقط إذا كان لدي عقد عمل؟  5.2.9

:ال توجد إمكانيات قانونية أخرى للقيام بنشاط أو تقديم خدمة. هم

 اإليصاالت الخضراء: هي خدمة ألولئك الذين يقومون بنشاط مهني أو يقدمون خدمات إلى كيان ال يمتلك معه عقد عمل أو أي •      
 نوع من العقود المكافئة قانوًنا. إلصدار إيصال أخضر تحتاج إليه ، أوالً ، لفتح نشاط في الشؤون المالية ، أي إبلغ المالية التي ستنفذ

نشاًطا أو تقديم خدمة من التاريخ الذي حددته

 الفعل و العمل الفردي: يخدم ألولئك الذين يقدمون الخدمات أو المبيعات ، ولكن يتم تنفيذها بطريقة متفرقة وغير متوقعة ، وال يمكن •
.أن تمثل أكثر من 50 ٪ من الدخل اآلخر الذي تم الحصول عليه بشكل فردي

 .يتم إصدار كل الخيارين إلكترونًيا في البوابة المالية

عندما تقدم لي طلًبا ، هل هذا بالضبط ما سأتلقاه؟  5.2.10

 أي شخص يعمل ، بغض النظر عن السند ، يجب عليه إجراء تخفيضات على الدخل من العمل ، والضمان االجتماعي والمالية ، والتي
.تعتمد على الراتب

لماذا يتعين علي تقديم خصومات على التمويل والضمان االجتماعي؟  5.2.11 .

مطلوب خصومات على الضمان االجتماعي والتمويل

.

 يعمل الضمان االجتماعي كنظام ادخار تديره الدولة ، حيث يساهم الجميع ويمكن للجميع الوصول إلى بعض الدعم االجتماعي. ال تزال
.هناك حاالت ال يلزم فيها الخصم ، وفقاً لإليرادات المتلقاة ، أن يضطر إلى تقديم طلب إلى هذا الكيان

.الخصومات المالية هي الضرائب على دخل العمل الذي يسمح بتمويل الدولة. الخصومات المطبقة تتفق مع الدخل المتحصل عليه

.ما مقدار إيصاالت التحصيل الخضراء أو العمل الفردي  5.2.12

هل يجب علي دفع ضريبة القيمة المضافة؟

.هناك إمكانية لعدم دفع ضريبة القيمة المضافة )في البرتغال يطلق عليه اإلعفاء( ، اعتمادا على النشاط الذي تمارس أو كم يتلقى سنويا

:شاهد االحتماالت
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•  :اإليصاالت الخضراء )مخطط مبسط(: هناك مخططان ، حسب المقدار السنوي المستلم

:إعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، ألولئك الذين يقعون في واحدة من هذه الحاالت

  أشارت بعض المهن إلى وجود قائمة متاحة على اإلنترنت )لمعرفة ما إذا كانت معفاة ، يجب أن تقرأ التشريع ، وتؤكد دائًما ما إذا
(كانت هي األكثر حداثة

 عندما تكون القيمة السنوية لحجم توفير الخدمة المتوقعة أو التي تم الحصول عليها بالفعل في العام السابق أقل من ١0000 يورو

 نظام ضريبة القيمة المضافة العادي ، عندما تتجاوز القيمة السنوية لحجم الخدمة المتوقعة أو التي تم الحصول عليها بالفعل في العام
السابق ١0000 يورو. في هذه الحالة ، ُيلزم بتسليم عائد ضريبة القيمة المضافة الفصلي

 الفعل و العمل الفردي : يجب عليك دفع ضريبة القيمة المضافة حتى آخر يوم من الشهر التالي إلكمال النشاط الذي تم    تنفيذه أو  •
 الخدمة المقدمة. يمكنك الدفع في إحدى خدمات التمويل أو عن طريق إصدار مذكرة دفع للدفع في ماكينة الصراف اآللي على موقع

.البوابة المالية

.ما هو مخطط مبسط في اإليصاالت الخضراء؟  5.2.13

 بالنسبة إلى الشؤون المالية ، يعني المخطط المبسط لإليصاالت الخضراء أن الشخص ال يتعين عليه توظيف محاسب للتعامل مع
.حساباتهم

.لكن لكل شخص أن يتعامل مع حساباته الخاصة ، يجب أن يكون دخله اإلجمالي مساوياً أو أقل من 200،000 يورو

 إذا لم تقدم إشارة إلى التمويل ، فهذا هو النظام الذي يتم تطبيقه. إذا كنت تفضل خيار المحاسبة المنظم ، فعليك تضفي الطابع الرسمي
.على طلبك

.عندما أملك اإليصاالت الخضراء أو العمل الفردي ، هل يجب أن أدفع لمصلحة الضرائب؟  5.2.14

.نعم: يمكنك حجب نسبة تختلف باختلف العوائد التي يتم الحصول عليها

 ال: إذا كنت معفى. العاملون لحسابهم الخاص الذين لم يحصلوا على دخل من اإليصاالت الخضراء التي تتجاوز ١0000 يورو في
.العام السابق أو الذين ، وفقا لتقديراتهم ، لن يتم تجاوز هذا المبلغ خلل سنة بدء النشاط معفًيا

.عندما أتلقى إيصاالت خضراء أو عمل منفصل ، هل يجب علي دفع اشتراكات الضمان االجتماعي؟  5.2.15

:ال: إذا كانت مشمولة بنظام اإلعفاء ، في الحاالت التالية

 عندما يفتح النشاط ألول مرة وللشهر االثني عشر القادمة. في حالة توقف النشاط خلل األشهر الـ ١2 األولى ، يستمر  عدد الفترة•
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 من اليوم األول من شهر إعادة تشغيل النشاط ، إذا حدث خلل ١2 شهًرا بعد التوقف. على الرغم من إمكانية اإلعفاء ، يمكنك أن
.تطلب من الضمان االجتماعي إجراء الخصومات

IAS - عندما تكون قد دفعت اشتراكات لمدة سنة واحدة ناتجة عن دخل مساٍو أو أقل من قيمة مفهرس الدعم االجتماعي •

عند القيام في نفس الوقت بالقيام بنشاط مهني لآلخرين ، وشريطة أن تكون متوافقة مع متطلبات القانون •

.عندما تكون في أوضاع أخرى ينص عليها القانون ، مثل الحصول على معاش تقاعدي •

 إذا كنت تريد أن يكون حرا، يجب عليك إكمال تطبيق للمساهمات االجتماعية إعفاء العاملين لحسابهم الخاص وتحويله الى مركز
 الضمان االجتماعي أو عبر الموقع اإللكتروني المباشر الضمان االجتماعي واالنضمام دليل على مكافأة شهرية من العاملين لحسابهم

.الخاص

 ملحظة: قواعد جديدة من كانون الثاني 20١9! من المعفى قد يأتي لدفع المساهمات لتراكم العمل التابع مع إيصاالت خضراء. سوف
.يعتمد على العائد

نعم: في جميع الحاالت األخرى

.ما هو مقدار خصومات الضمان االجتماعي التي أدفعها إذا تلقيت اإليصاالت الخضراء؟  5.2.16

.يحدد الضمان االجتماعي قيمة مختلفة ، بناًء على المستويات ، والتي يتم تخصيصها وفًقا للدخل السنوي

.يتم إخطار العامل من قبل الضمان االجتماعي بالخطوة المطبق عليه

 إذا كنت ترغب في أن تكون في خطوة أخرى ، فيمكنك أن تطلب ، خلل المهلة المحددة في اإلشعار ، أن تقدم طلًبا للحصول على
خطوة أخرى ، ولكن فقط بين الخطوتين التاليتين أدناه أو أعلى مباشرًة التي تم إصلحها لك

.هناك أيضا إمكانية تقديم هذا الطلب في فبراير ويونيو من كل عام

.ما هي مزايا الوصول عبر اإلنترنت إلى الضمان االجتماعي ومكتب الضرائب؟  5.2.17

 ويهدف الوصول إلى منصات مختلفة على شبكة اإلنترنت من الحكومة، وهي الضمان االجتماعي والمالية، لتسهيل وصول المواطنين
.إلى الخدمات والمعلومات

 الوصول إلى هذه المنصات على اإلنترنت أمر بالغ األهمية، على سبيل المثال، وتنبعث منها إيصاالت الخضراء أو أعمال فردية ، أو
.تحقق ما إذا كان اصحاب العمل يقومون بتخفيض للضمان االجتماعي
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.ما هي كلمات السر الضمان االجتماعي والمالية؟  5.2.18

 البوابة اإللكترونية لضمان االجتماعي المباشر تتيح العديد من الخدمات المختلفة المتاحة من خلل الموقع، بما في ذلك تطبيق لبدل
.األسرة )قبل الوالدة، واألطفال والشباب(، والفوائد األمومة واألبوة أو المساعدة للطفل أو حفيد

 كلمة السر للوصول إلى البوابة المالية أمر ضروري لملء اإلقرار الضريبي والتحقق من صحة الفواتير. ويمكن باإلضافة إلى هذه
 الوظائف أيضا عرض جدول أعمال اإللكترونية الخاصة بك تتضمن التنبيهات على الوضع الضريبي الخاص بك، مثل مواعيد دفع

الضرائب، وكذلك الحصول على إيصاالت الخضراء وأعمال الفردية

.كيفية الحصول على كلمات السر خاصة بك والمدخل الضمان االجتماعي المالية؟  5.2.19

•  :كلمة السر المباشر الضمان االجتماعي

 dswid=3222؟https://app.seg-social.pt/ptss/gus/Adesao من خلل

 الموقع، فمن الممكن للتسجيل في الضمان االجتماعي المباشر من قبل جهاز األمن والمخابرات وغيرها من المعلومات الشخصية مثل 
.العنوان

•  :كلمة السر بوابة المالية

/partID=PFIN&path=/at؟https://www.acesso.gov.pt/unauthed/novoUtilizadorForm من خلل الموقع
html/index.html

 يمكنك جعل تسجيلك على الموقع اإللكتروني لللمالية. يجب إدخال صالحة دافعي الضرائب، العنوان، الهاتف، وغيرها من 
.المعلومات الخاصة بك

.ماذا علي أن أفعل إذا أعتقد أن هناك عدم احترام قوانين العمل أو حقوقي كعامل؟  5.2.20

ACT - عليك أن تذهب إلى السلطة لظروف العمل

.وتحقيق أفضل اإلجراءات 

.إذا كنت عاطل عن العمل، فهل لدي الحق في نوع من الدعم؟  5.2.21

IEFP نعم. إذا أجريت المساهمات في الضمان االجتماعي لفترة محددة من الناحية القانونية، ومنذ تسجيله في

.فيحق لك الحصول علی إعانة البطالة  ،

.كيف تحصل على منفعة البطالة 5.2.22  

IEFP يجب عليك الذهاب إلى أحد مراكز التوظيف في
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.والتقدم بطلب للحصول على إعانة البطالة خلل 90 يوًما متتالية من تاريخ البطالة. سوف تتلقى إخطارا بأنك قد قبلت 

.ما هي قيمة فائدة البطالة؟  5.2.23  

.يعتمد ذلك على عدد األشهر التي قمت فيها بعمل التخفيضات منذ آخر حالة للبطالة. تعتمد المدة على عمر المستفيد

.شكل التدريب  5.3  

.هل يمكنني حضور التدريب في البرتغال؟  5.3.1  

.نعم ، حسب مستوى التعليم والتأهيل وعمر كل منهما

.لحضور دورة تدريبية فمن الضروري ، في معظم الحاالت ، لتقديم شهادة مؤهلت ، لتحديد مستواه

.ما هو نوع التدريب الموجود في البرتغال؟   5.3.2  

 في البرتغال يتوفر تدريب ألي مستوى من التعليم. هناك دورات لمحو األمية لألشخاص الذين ال يستطيعون القراءة أو الكتابة باللغة
.البرتغالية

:يمكنك اختيار عدة أنواع من التدريب ، وفًقا لما نريد

•زيادة مستوى التعليم المدرسي  

•  زيادة المعرفة في مجال معين  

•  زيادة المعرفة في مجال معين ، وفي الوقت نفسه ، رفع مستوى التعليم المدرسي

هل التدريب مجاني أم مدفوع؟  5.3.3  

.هناك كل االحتمالين ، لذلك علينا أن نسأل ما هي شروط التردد لكل دورة ، والكيان الذي يجعل الدورات المتاحة

IEFP يقدم مركز العمل ال

.IEFP ال دورات مجانية للعاطلين المسجلين في 

.ما الذي يمكنني القيام به لحضور دورة البرتغالية؟ 5.3.4  
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 يجب عليك التسجيل في دورة البرتغالية. هناك دورات مجانية ومدفوعة ، لذا يجب عليك التأكيد مع الكيان التدريبي إذا كان لديك
.تكاليف مرتبطة

 هذا التدريب متاح للمواطنين المهاجرين الذين لديهم وضع منتظم في البرتغال ، الذين تتراوح أعمارهم بين ١8 سنة أو أكثر ، العاملين
.أو العاطلين عن العمل

IEFP في حالة طالبي اللجوء، هناك إمكانية حضور دورة البرتغالية للجميع  من خلل التسجيل في ال

SEF ال.  كل ما عليك القيام به هو تقديم طلب الحماية الدولية المقدم من

.هذا التطبيق هو لهذا الغرض فقط .

.خلق األعمال  5.4  

.هل يمكنني إنشاء مشروع تجاري خاص بي في البرتغال؟ 5.4.1  

.نعم

.ما هو نوع الدعم الذي يمكنني الحصول عليه؟  5.4.2  

 هناك أنواع مختلفة من الدعم ، المالية وغيرها ، ألولئك الذين يعتزمون بدء عمل تجاري. انظر نقطة 4. إنشاء األعمال التجارية في
البرتغال

.تعليم 5.5  

.هل يمكنني الذهاب إلى المدرسة في البرتغال؟ 5.5.1  

.التعليم اإللزامي للمواطنين من 6 إلى ١8 سنة من العمر

 في البرتغال ، هناك تعليم إجباري مختلف. مثال: إذا كان التعليم االبتدائي إلزامًيا بين عامي ١937 و ١980 ، فإنه يبلغ 6 سنوات ،
.أما إذا كان الطلب الملتحقين بالسنة الدراسية 20١0/2009 ، فإن التعليم اإللزامي يكون ١2 عاًما أو حتى ١8 عاًما

.بالنسبة للمواطنين فوق سن ١8 ، هناك العديد من االحتماالت لزيادة أو التعرف على تعليمهم ، كما هو موضح في القسم   3.2

.هل مؤهلتي العلمية معترف بها في البرتغال؟  5.5.2  

.تكون فقط إذا تم االعتراف بشهادة التأهل الخاصة بك
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.ماذا علي أن أفعل لكي أعترف بها في البرتغال؟  5.5.3  

.تعتمد عملية التعرف على عدد السنوات التي درستها أو مجال الدراسة

 إذا كان لديك ما يصل إلى ١2 عاًما من التعليم الكامل: يمكنك حضور مركز التأهيل ، وحضور إجراء التعرف على التأهيل. بعد •
 التحقق من المؤهلت ، يمكنك الحصول على شهادة الدراسة في السنة الرابعة أو السادسة أو التاسعة أو الثانية عشرة من التعليم

 المدرسي. كما يمكنك ، إذا كان لديك ، تقديم شهادة المؤهلت المترجمة والمصدق عليها من قبل الخدمات القنصلية في مدرسة في
منطقة سكنك ، تطلب عملية التعرف على مؤهلتك

  إذا كنت حاصلً على شهادة جامعية ، وإذا حصلت على شهادة المؤهلت الخاصة بك ، فيرجى االتصال بمكتب دعم التعليم لدى ال •
ACM

.للحصول على مزيد من المعلومات المحددة 

.هناك أيضا إمكانية إجراء عملية اعتماد مهنية في مركز التأهيل لبعض المجاالت المهنية

الدعم االجتماعي .5.6

ما هو الدعم االجتماعي الذي يمكنني الحصول عليه إذا كنت أحضر تدريًبا قدمه   5.6.1
IEFP؟

.يحق للمواطنين األجانب الحصول على المساعدة االجتماعية إذا أثبتوا أنهم أقاموا في البرتغال لمدة 5 سنوات متتالية على األقل

 هناك العديد من الدعامات المرتبطة بالتدريب ، ولكن هناك دعائم محددة وفًقا لنوع التدريب. فيما يلي بعض األمثلة على الدعم
:المحتمل

•بدل وجبة ، لمدة ال تقل عن 3 ساعات كل يوم من التواجد

•مصاريف النقل

•بدل رعاية الطفل

)ATIVIDADE DE TEMPOS LIVRES=ATL  مثل الحضانة ، االطفال و الشباب ، النشاط الترفيهي) 

•منحة التدريب ، ألولئك الذين ال يتلقون إعانة البطالة أو دخل التكامل االجتماعي

إذا كان لديك أطفال ، كيف تعرف أماكن للترحيب بهم أثناء عملي أو الدراسة؟ 5.6.2  .

 في البرتغال هناك عدة كيانات يمكنها أن ترحب بأطفالك ال يتم تلخيص المعلومات المتعلقة بجميع الخيارات في موقع ويب واحد ،
 ولكن يمكنك الحصول على معلومات من ال
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)CARTA SOCIAL(

.الذي يحتوي على الكثير من المعلومات ، 

لعرض ال

)CARTA SOCIAL(

:يجب وصول إلى الرابط  

  http://www.cartasocial.pt/ 

 وملء الحقول مع المنطقة الجغرافية التي ترغب في الحصول على المعلومات، واختيار »المنطقة المستهدفة« األطفال والشباب »و ، 
:أخيًرا ، في االستجابة االجتماعية ، اختر الخيار الذي يلبي احتياجاتك

• (دور الحضانة )لألطفال من عمر 4 أشهر إلى 3 سنوات

•AMA (لألطفال حتى سن 3 سنوات) 

• (مؤسسة التعليم قبل المدرسي )لألطفال من سن 3 سنوات إلى 6 سنوات

• .مركز األنشطة الترفيهية
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6. 

 العوامل التي تسهل االندماج في سوق العمل في البرتغال
.يمكن تسهيل أو تقييد االندماج في سوق العمل بعدة عوامل. بعض هذه العوامل معروضة أدناه

.معرفة اللغة  6.1

.معرفة كيفية قراءة وكتابة لغة البلد المضيف بحيث ينجز المهاجر أمر ضروري لمهامهم اليومية واالندماج

 من ناحية أخرى، تبين أن ليس من الضروري التحدث والكتابة بالبرتغالية للعثور على وظيفة ولكن القدرة على التواصل بلغة مشتركة
 لفريق العمل هو الميسر في اإلدماج المهني. ال توجد بيانات رسمية ، لكن تجربة المهاجرين هي أن احتمال توظيف شخص يتحدث

.البرتغالية أكبر من غيره

.كما يزداد احتمال الدعوة إلى مقابلة ، وبهذا المعنى ، يتمتع المهاجر بالفرصة للتعبير في كلماته عن دوافعه ومظهره الشخصي

 وفيما يتعلق بالتدريب المهني والمشاركة في دورة ممكنة فقط مع المستوى الشفوي والكتابي بالبرتغالية من أجل فهم محتويات
.والمناقشة في فئة وكذلك تحقيق األعمال المكتوبة

.إن معرفة اللغة مهمة للغاية في اإلدماج االجتماعي الثقافي ، وتجنب مخاطر اإلقصاء والعزلة وحتى التمييز

.الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت  6.2

 وثمة جانب آخر يسهل االندماج هو القدرة على استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ، مما يجعل المهاجر قادراً على الوصول
.إلى مجموعة من الخدمات المفيدة على المستوى المهني واالجتماعي

 في البرتغال ، أصبح الحصول على الخدمات من خلل األدوات التكنولوجية أمًرا ال غنى عنه ، ليس فقط ألنه يسمح بالوصول إلى
  اإلعلنات أو المعلومات في الوقت المناسب ، ولكن أيًضا ألن بعض الوظائف ال تتوفر إال من خلل الوصول الرقمي مثل

 .)recibo verde اإليصال األخضر)

.معرفة قانون العمل والهجرة . 6.3

 عنصر كان عائقاً أمام االندماج المهني للمهاجرين هو عدم معرفة أرباب العمل بقانون الهجرة ، والذي يسمح للشخص المهاجر بالعمل
 يمكن أن يساعد على إلغاء قفل بعض عدم الثقة )DIPLOMA LEGAL( ، بموجب الشروط الموضحة في النقطة ١. بعد طباعة

.فيما يتعلق بشرعية االندماج المهني للمهاجرين
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6.4

.البرتغال  6.4

.العديد من المهاجرين يجلبون معهم خبرة هائلة ولكن هذا الموقف ال يتم دائماً تقييمه في السياق البرتغالي

 وقد اعتبرت خبرة العمل ، أو تواتر التدريب في البرتغال ، قيمة مضافة ألرباب العمل البرتغاليين. لذا ، فإن قبول فرصة عمل ، حتى
 في مجال مختلف عما تريد ، يمكن أن يكون وسيلة جيدة للحصول على خبرة في البرتغال ، وإظهار مهاراتك ، مما يسمح لك بسرعة

أكبر لتحقيق األهداف المهنية التي حددتها

6.5

الرسمية 6.5

.بعض المهاجرين لديهم مستويات من التعليم والتدريب غير معترف بها في البرتغال

عملية التعرف على المؤهلت تستغرق وقتا طويل ومكلفة للغاية بالنسبة للمهاجر الذي يحتاج إلى االندماج في السياق االجتماعي-
.المهني بإلحاح

 من أجل التغلب على هذا الوضع ، وفي حالة التعليم حتى العام الثاني عشر ، هناك دائما إمكانية دمج عملية االعتراف والتحقق من
.الصلحيات من خلل مراكز التأهيل

إذا كنت حاصلً على شهادة جامعية ، يتم إجراء الشهادة من قبل كل جامعة ، ولكن يمكنك الذهاب إلى مكتب دعم التعليم الموجود في

 (CNAI)

.للحصول على معلومات أكثر تحديًدا 
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7. 
 -البرتغال  منظور سوق العمل في

.في البرتغال ، هناك نظام يقوم بتحليل منتظم للتدريب المطلوب للستجابة لما يحتاجه أصحاب العمل

IEFP بهذا المعنى ، يحدد مركز العملى

  مجاالت التدريب ذات األولوية ، حسب المنطقة ومستوى التأهيل. يمكنك الرجوع إلى الموقع 
http://sanq.anqep.gov.pt

.للعثور على معلومات حديثة عن مجاالت التأهيل ، 

:من المتوقع أن تكون هناك حاجة أكبر لألشخاص المؤهلين للعمل في المجاالت التالية

الضيافة / تقديم الطعام •

السياحة •

التبريد وتكييف الهواء •

صيانة المباني •

مساعد فنيي صحي •

مساعدو األسرة / العمل في دار الشيخوخة •

 من السهل معرفة السبب. إن االزدهار السياحي في البرتغال يجلب وحدات سكنية جديدة ومطاعم جديدة وأماكن ترفيهية إلى الواجهة ،
.مما يجلب المتعاونين الجدد إلى هذه المناطق

 من ناحية أخرى ونحن نعيش سنوات أكثر وأكثر ، وهناك كبار السن بشكل متزايد مع مشاكل صحية جديدة تجلب الحاجة إلى المهنيين
.المتخصصين في هذه المجاالت

 باإلضافة إلى ذلك ، هناك العديد من المجاالت التكنولوجية هي أيضا أولويات: تقنيات البرمجة ونظم المعلومات ، إدارة الشبكات ونظم
.المعلومات ، واإللكترونيات واالتصاالت ، واألتمتة والقيادة ، والميكاترونكس السيارات ، والوسائط المتعددة

.من الممكن ، بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في التأهل ، إليجاد إجراءات التدريب في هذه المجاالت

 هذه المناطق مثالية ، وهناك العديد من الخيارات من حيث المدة والشهادات. من المهم أن نضع في اعتبارنا أن هناك معارف ومهارات
 أكثر أهمية مهمة: معرفة اللغة البرتغالية ، إتقان اللغة األجنبية ، مهارات الكمبيوتر من وجهة نظر المستخدم ، مهارات االتصال ، من

.بين أمور أخرى ، وهي مهمة بنفس القدر للحصول على وظيفة
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1-Finanças : ةيلاملا

2- Recibo verde : نم عون)ءارضخلا تالاصيالا 
(لمعلا دوقع

3-CNAIM (centro nacional de apoio à 
integração de imigrantes)

نيرجاهملا جامدنا و لماكتل ينطولا معدلا زكرم

4-CLAIM (centro local de apoio à 
integração de imigrantes)

نيرجاهملا جامدنا و لماكتل يلحملا معدلا زكرم

5-Centro de Emprego(IEFP) instituto de 
emprego e formação profissional

ينهملا بيردتلا و فيظوتلا ةسسؤم

6-GIP (Gabinete de inserção profissional) 
(فيظوتلا معدل) ينهملا جاردالا بتاكم

7-ACT (Autoridade para as condições do 
trabalho 

لمعلا طورش و فورظب ةينعملا ةطلسلا وا ةئيهلا

8- Ato Isolado :

 اهميدقت بجي ةروتاف نع ةرابع وه و يدرفلا لمعلا
 يف ةدحاو هرم حومسم وهو لمعلا اذهب مايقلا ءانثا

ةنسلا

9- carta social : ةيعامتجالا ةقاطبلا

10- creche : ةناضحلا

11- Infância e Juventude بابشلا و ةلوفطلا 

12- ANJE (Associção nacional de jovens 
empresários)

بابشلا لامعأ ةدايرل ةينطولا ةيعمجلا

13-ANDC (Associação nacional de direito 
ao crédito نامتئالا قوقحل ةينطولا ةطبارلا

14-CASES (cooperativa antònio sèrgio 
para a economia social)

 داصتقالل ةينواعتلا ويجريس وينوطنا ةيعمج
 يعامتجالا

15-PEI (programa empreendedorismo 
imigrante نيرجاهملل لامعالا ةداير جمانرب

16- ACM (Alto comissariado para a 
migração 

(ةيضوفملا) نيرجاهملل ايلعلا ةئيهلا

17-IVA (Imposto sobre o valor 
acrescentado ةفاضملا ةميقلا ةبيرض

18- IRS (imposto sobre rendimentos 
singulares يدرفلا لخدلا ةبيرض

19-RSI(rendimento de inserção social) لخد 
 يعامتجالا جاردالا

لاغتربلا يف ةيمسرلا تاسسؤملا ءامسا
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