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Iniciativa de: 

O Politécnico de Portalegre é uma Instituição Pública de 
Ensino Superior que cria, transmite e difunde o conheci-
mento, orientado profissionalmente, através da  formação 
e qualificação, de alto nível, para públicos diferenciados, 
em momentos vários dos percursos académico e profis-
sional, e da investigação e desenvolvimento tecnológi-
co para a promoção das comunidades, em cooperação 
com entidades regionais, nacionais e internacionais.

@projetoiralem

@iralemportugal iralem@ipportalegre.pt

www.gii.ipportalegre.pt/projetos-em-curso/



Ações previstas: O projeto Ir Além analisa a relação entre as 
práticas de inclusão social de imigrantes nacionais de países 
terceiros (NPT) e o desenvolvimento de territórios de baixa den-
sidade, contribuindo para o desenvolvimento das políticas públicas 
no âmbito do asilo, proteção e migração.

3 estudos sobre NPT.

Publicação de Livros:

Livro l focado em Trajetórias Sociais: Perceções da Condição de Imigrante.
Livro II focado em Práticas e Políticas - Inspiradoras e Inovadoras com Imigrantes. 

Publicação de artigos em revistas cientificas 
internacionais indexadas.

22 sessões de formação de âmbito nacional:
Formação - Ir Além - “ A inclusão social de NPT”.
Formação - Ir Além - “ A inclusão social de crianças NPT”.

7 ações de sensibilização Ir Além - “ A inclusão social de NPT”.

Financiamento: 237.100,00 € Duração: 2020 - 2022

Previsão de 930 beneficiários diretos:

Profissionais de serviços públicos e privados, como: autarquias, tribunais, escolas, 
unidades de saúde, forças de segurança, acolhimento de crianças e imigrantes.

Conferência  Ir Além - “ A inclusão social de NPT”. 
Dezembro de 2022.
Presença de investigadores, especialistas, cidadãos NPT, estudantes do ensino 
superior, decisores políticos e população em geral.

Objetivos Específicos: 

* Identificar que práticas e políticas
de inclusão social de NPT são aplica-
das em territórios de baixa densidade 
(Alentejo).

* Analisar o impacto da presença
de NPT no desenvolvimento de terri-
tórios de baixa densidade (Alentejo).

*Compreender formas de integração 
e inclusão social derivadas do conhe-
cimento e atuação dos profissionais 
com diversos públicos NPT.

*Sensibilizar e formar profissionais
envolvidos no acolhimento, integração 
e inclusão social de NPT.


