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Resumo
Em Portugal, o fenómeno da imigração e do associativismo imigrante ganharam visibilidade social e política
apenas no início da década de 90, do século XX, em resultado da enorme pressão que o aumento dos fluxos
migratórios, provenientes dos países africanos de língua oficial portuguesa, exerceram ao nível demográfico,
constituindo-se como fatores determinantes na transformação social do país. Em resultado, as questões de
cidadania e integração tornaram-se questões-chave no debate político do Portugal contemporâneo, em que
as associações de imigrantes emergiram como atores de pressão política privilegiados, pese embora o
carácter recente do fenómeno. Foi neste período que se assistiu, pela primeira vez, à adoção de um grande
número de medidas legislativas, com o objetivo específico de promover a integração social das populações
imigrantes, assim como foi reconhecido juridicamente às associações de imigrantes o papel de interlocutores
privilegiados junto do Estado.
O objetivo desta investigação reside precisamente na análise do papel do associativismo imigrante na
participação e integração das suas comunidades, entre 1995 e 2002, por este corresponder à fase inicial da
politização da imigração em Portugal. Ao estudar as associações de imigrantes pretende-se reunir informação
que demonstre, por um lado, como o processo de integração dos imigrantes resulta do contributo das suas
associações e, por outro lado, como estas se constituem como uma garantia do acesso ao exercício dos
direitos de cidadania na sociedade de acolhimento.
Abstract
In Portugal, the phenomenon of immigration and immigrant associations has gained social and political
visibility only at the beginning of the 90s of the twentieth century, as a result, of the enormous pressure that
increased migration flows from African Portuguese speaking Countries exercised at demographic level,
establishing itself as determining factors in the social transformation of the country. As a result, the issues of
citizenship and integration have become key issues in the political debate of contemporary Portugal, where
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immigrant associations emerged as privileged actors of political pressure, despite the recent nature of the
phenomenon. It was this period that saw for the first time, the adoption of a large number of legislative
measures, with the specific objective of promoting the social integration of immigrants, as immigrants’
associations were legally recognized formal interlocutors with the State.
The aim of this research lies precisely in analyzing the role of immigrant associations in participation and
integration of their communities, between 1995 and 2002, for this match the early politicization period of
immigration in Portugal. By studying immigrant associations, we intend to gather information that show, on
the one hand, as the process of integration of immigrants results from the contribution of their associations
and, on the other hand, as these constitute a guarantee of access to the exercise of rights of citizenship in
the host society.

