
AL-madense: 
Inclusão do 
Cidadão 
Muçulmano em 
Almada

Documento de apresentação da 

oficina “Novos Almadenses”



Dados Gerais

Referência:

▪ LISBOA-06-4740-FSE-000220

Duração do projeto:

▪ 26 meses

Local de intervenção:

▪ União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó
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Públicos-alvo

▪ imigrantes originários de 

países maioritariamente 

islâmicos que residem no 

concelho de Almada;

▪ técnicos sociais e 

profissionais em diferentes 

serviços públicos/privados 

no concelho de Almada.
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Objetivos

▪ Objetivo Geral: Promover a inclusão social de imigrantes oriundos de países 
maioritariamente muçulmanos residentes nas Uniões de Freguesia de Laranjeiro e 
Feijó através de ações de acompanhamento e mentoria;

▪ Objetivo Específico #1: Capacitar imigrantes originários de países 
maioritariamente islâmicos que residem no concelho de Almada na identificação e 
utilização de diferentes serviços públicos e privados na vida comunitária;

▪ Objetivo Específico #2: Capacitar técnicos sociais e profissionais em diferentes 
serviços públicos no concelho de Almada para a interação social com imigrantes 
originários de países maioritariamente islâmicos;

▪ Objetivo Específico #3: Apoiar imigrantes originários de países maioritariamente 
islâmicos que residem no concelho de Almada no processo de integração em 
Portugal e especificamente no concelho de Almada.
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Atividades

▪ Oficinas AL-madense: Ações de capacitação no domínio da Língua Portuguesa 
Não Materna orientadas para questões práticas onde são abordados diferentes 
serviços públicos que um estrangeiro necessita de ter acesso quando se 
estabelece em Almada;

▪ Plataforma online “AL-Madense”: plataforma que funcionará com um MOOC 
[Massive Open Online Course] e dará apoio aos participantes das diferentes 
oficinas “AL-madense". Aqui existirão recursos pedagógicos em formato 
multimédia e com interatividade;

▪ Oficina “Novos Almadenses”: Ações de capacitação orientadas para técnicos de 
diferentes serviços com atendimento ao público em Almada onde será abordada 
como lidar e ultrapassar os obstáculos da população migrante oriunda de países 
onde a religião maioritária na população é o Islão.

▪ Linha de apoio “AL-Madense”:  Número de acessível via GSM, SMS, WhatsApp e 
Messenger do Facebook para a comunidade migrante de países maioritariamente 
mulçumanos para o apoio na sua integração em Almada.
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Parceria

▪ A Casa Árabe Portuguesa: organização que tem um 
contacto e diálogo privilegiado com o público-alvo deste 
projeto tendo um conhecimento prévio das necessidades, 
protocolos sociais e potencialidades que o trabalho com 
esta comunidade específica proporciona;

▪ Rato – ADCC: associação cujas competências centram-se 
na utilização de recursos das TIC no empoderamento de 
grupos desfavorecidos – para além disso, é uma 
organização que tem uma experiência no trabalho de 
cooperação internacional e tem dinamizado diferentes 
atividades onde há acolhimento de pessoas estrangeiras 
no âmbito de estágios, voluntariado ou formação.
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Oficina “Novos

Almadenses”

▪ Objetivos específicos: i) identificar as 
proveniências de migrantes em Almada vindos 
nomeadamente da Ásia Meridional e do 
Mediterrâneo Oriental e ii) esclarecer dúvidas e 
preconceitos relacionados com esta população 
migrante;

▪ Destinatários: técnicos de diferentes serviços com 
atendimento ao público em Almada;

▪ Duração: 2 horas;

▪ Recursos necessário:
▪ Cedência de um espaço com cadeiras para 8 

participantes e projetor de vídeo com entrada para um 
computador portátil;

▪ Divulgação entre os colaboradores da vossa instituição 
com o apoio do modelo (em anexo ao e-mail) e 
organização do grupo que irá participar nesta atividade.
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