
Acompañamiento a Pessoas Migrantes 
Missão Se expresse Uma voz, um milhão de mudanças

Na demarcação de Emaús (Logronho, Barbastro, Vitória, Sevilla, Granada, Pamplona, Vitória e Zaragoza)

Pessoas
atendidas 600 Pessoas que trabalham 

no projeto +300
Em todas as presenças, existe alguma pessoa liberada 
para impulsionar o projeto.

Itaka-Escolápios conta uma longa experien-
cia de colaboração e trabalho com popula-
ção migrante desde seu início, através de di-
ferentes iniciativas e projetos, como as casas 
para jovens, o apoio escolar nos colégios, 
aulas de alfabetização, as ações de inserção 
através do tempo livre ou as campanhas de 
sensibilização. O contato com essas pessoas 
aumentou, em nossos escritórios, a consciên-
cia sobre a difícil realidade que vive este gru-
po em geral.

Essa sensibilidade é fruto de nosso carisma 
e está no núcleo de nossa missão. Por nosso 
carisma, pomos a educação a serviço daque-
les com os quais o Senhor quis se identificar: 
“Fui forasteiro e me acolheste” (Mt 25, 35). 

Os fatores que produzem a migração de mi-
lhares de pessoas são diversos: a pressão 
demográfica, a deterioração das condições e 
vida, a instabilidade e perseguição social ou 
política, os problemas ecológicos, os fatores 
culturais e históricos, a influência dos meios 
de comunicação, as desigualdades de gê-
nero...  Todas essas situações produzem um 
grande sofrimento em pessoas que buscam 
uma alternativa de vida melhor para si mes-
mo e/ou para suas famílias. 

O objetivo geral desses projetos é facilitar a 
inserção social, formativa e laboral das pes-
soas migrantes que participam na entidade 
na entidade, acompanhando-as de maneira 
integral em todos os âmbitos de sua vida, até 
que assim o demandem ou requeiram.

Um projeto de Itaka-Escolápios

Apresentação da 
realidade social 

pessoas migrantes. Homens, mulheres, 
famílias, jovens, adolescentes e 
crianças. Existe uma variedade de 25 
nacionalidades diferentes.

https://www.itakaescolapios.org


Existem varios programas ou serviços 
dentro do porjeto. Todos eles destinados 
a cobrir a demanda existente, constata-
da ou solicitada.

• Aulas de alfabetização e de Espanhol 
como língua extrangeira (El Faro, 
Ikaskide, Ojalá) 

• Serviço de  berçário e Reforço Escolar 
(Ojalá-Txiki) 

• Recursos Residenciais/Casas 

• Diferentes modelos de moradas, com 

diferente presença educativa em 
cada uma delas.

• Orientação sociolaboral

• Algumas presenças têm escritórios 
credenciados.

• Formações qualificantes ou pré-qua-
lificantes, dirigidas à inserção laboral 

• Formações complementares 

• Serviços para cobrir necessidades 
básicas detectadas 

Missão Exprésate / Acompañamiento a Pessoas Migrantes Uma voz, um milhão de mudanças

Conquistas dos 
últimos anos

Intenções futuras 
(linhas de melhoria)

+ info : vídeo 1 ; vídeo 2
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• Reconhecimento para poder algumas formações que dis-
ponibilizamos (Certificados Profissionais, Formações com-
plementares, Especialidades...) 

• Reconhecimento como Gabinetes de Orientação Sociola-
boral

• Crescimento em domicílios e recursos residenciais

• Reconhecer todas as pessoas (voluntariado, alunado, tra-
balhadores…) como pessoas participantes de Itaka. Con-
ceito do “novo somos”. 

• Poder reconhecer-nos, em alguma presença, 
como Escola para Adultos (EPA) 

• Incorporar no Projeto de Inserção Empresas que 
facilitem a Regularização e o acesso ao mercado 
de trabalho

• Continuar investigando sobre Formação Qualifi-
cante que se pode credenciar.

Descrição simples  
da tarefa que se realiza 

https://youtu.be/iNESZi1nEPA
https://youtu.be/fHrnVpff3kU
https://www.itakaescolapios.org

