PORTUGAL
Organograma Institucional para a Imigração e Asilo
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
INTERNA (MAI)
TRIBUNAIS
Políticas de Imigração e Asilo

Recurso

RECURSO
RECURSO

Recursos sobre decisões dos Tribunais em
matérias de Imigração, Asilo e Nacionalidade.

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA
(MJ)

MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO E
SEGURANÇA SOCIAL
(MSESS)

Concessão de
nacionalidade
portuguesa

Promoção do emprego e das qualificações, formação
profissional, segurança social e politicas sociais de
inserção.

SITIO

SITIO

Implementação e monitorização das
políticas de Imigração e Asilo
Concessão do Estatuto de Refugiado.

PRESIDÊNCIA DO
CONSELHO DE MINISTROS
(PCM)

SITIO

MINISTRO DA PRESIDÊNCIA
E DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES
Coordenação das políticas de
integração sectoriais.

IMIGRAÇÃO E ASILO
SITIO

MINISTÉRIO DOS
NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS (MNE)
Relações com países
terceiros
Implementação de políticas
de emigração e vistos, e
relações externas.
SITIO

SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E
FRONTEIRAS
(SEF)
CONSERVATÓRIA DOS
REGISTOS CENTRAIS
(CRC)
Nacionalidade
· Entidade responsável
pelos processos de
atribuição e aquisição
de nacionalidade
portuguesa;
· Registo central de
atribuição, aquisição e
perda de
nacionalidade
portuguesa.

SITIO

INSTITUTO DO
EMPREGO E DA
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
(IEFP)
Acesso ao mercado
de trabalho
· Monitorização do
processo de
contratação de
imigrantes e
definição do
contingente anual
de trabalhadores
estrangeiros.

SITIO

AUTORIDADE PARA AS
CONDIÇÕES DO TRABALHO
(ACT)

Implementação de políticas de imigração e
asilo

Autorização de trabalho

Admissão, autorização de residência
(incluíndo as de trabalho), vistos, pedidos
de asilo, fundos da UE, estatísticas

· Promover a melhoria das
condições de trabalho e
políticas de prevenção dos
riscos profissionais, bem
como o cumprimento da
legislação relativa à saúde e
segurança no trabalho;
· Sensibilização, promoção,
difusão de informação e
aconselhamento sobre todos
os aspectos relacionados
com as condições de
trabalho dos imigrantes em
Portugal;
· Fiscalização das condições
de trabalho.
SITIO

Entradas e saídas de território nacional
· Controlo de fronteiras;
· Controlo da imigração.
Residência ilegal em território nacional e
Afastamento de território nacional
· Concessão de autorizações de
residência;
· Afastamentos.
Pedidos de asilo
· Processos de pedidos de asilo.
Procedimentos penais
· Competências específicas para combate
à imigração ilegal e tráfico de seres
humanos.
Representação externa
· Representação Nacional na UE (JAI).
SITIO

ALTO COMISSARIADO
PARA AS MIGRAÇÕES
(ACM)

DIRECÇÃO-GERAL DOS
ASSUNTOS CONSULARES
E DAS COMUNIDADES
PORTUGUESAS
(DGACCP)

Integração
Vistos
· Implementação e supervisão
das políticas de imigração e
das minorias étnicas, combate
ao racismo e xenofobia;
· Promoção e apoio da
integração cultural e cívica;
· Integração social dos
imigrantes e acesso à
informação.

SITIO

· Assegurar a eficácia e
continuação da acção do
MNE na gestão dos Postos
Consulares, incluindo a
concessão de vistos;
· Garantir a protecção
consular;
· Implementação e
coordenação das políticas
de apoio à migração e às
comunidades portuguesas
no estrangeiro.

SITIO

