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Resumo
A investigação que aqui se apresenta teve como objetivo central analisar os processos de
integração dos/das descendentes de imigrantes cabo-verdianos/cabo-verdianas residentes no
bairro do Talude, Freguesia de Unhos, no Concelho de Loures.
Para analisar o objeto central da pesquisa – os processos de integração dos/as descendentes
de migrantes no bairro do Talude – procurou-se responder às seguintes questões, que
traduzem os objetivos da pesquisa:
− Quais os percursos de socialização dos/das descendentes de imigrantes: na família; na
escola; no mercado laboral; no bairro; em outras atividades?
− Qual a influência das relações de género nos processos de integração dos e das
descendentes?
− Quais as perceções dos/das descendentes de imigrantes residentes no bairro do Talude em
relação ao modo como são vistos pelos moradores da Freguesia não residentes no bairro? E a
população ou a sociedade em geral? E qual a influência dessas perceções nos seus processos
de integração?
Este estudo é composto por duas partes: a conceção da pesquisa, em que é retratado o motivo
da escolha do tema, a definição do tema, os objetivos da investigação, o método que foi
utilizado no percurso de investigação e o enquadramento do tema.
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Na segunda parte, a análise dos dados nos diversos percursos: familiares, no bairro, escolares,
no mercado laboral, em outras atividades, a influência de género e a(s) imagen(s).
Como conclusão geral podemos afirmar que existem vários fatores que contribuem para a
identificação dos/as descendentes de migrantes (não existindo aparentemente fatores que
predominem) e que as imagens que possuem de si e da sociedade portuguesa em geral são
diversas.
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