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«... Portugal foi sempre um cais de partida para todo o mundo, hoje é também um porto
de abrigo. Depois do regresso das caravelas, de país de emigração, tornámo-nos também
um país de imigração. Reconhecemos o contributo dos imigrantes e minorias étnicas
para o enriquecimento do país.»
José Leitão
1.º Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas
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PREFÁCIO
A imigração em Portugal teve um aumento crescente a partir dos anos setenta e oitenta
do século XX e consolidou-se durante a década de noventa, durante a qual se verificaram
duas regularizações extraordinárias de imigrantes, em 1992 e 1996.
Portugal, tradicionalmente um país de emigração, começou a ser considerado como um
país de imigração. O tempo se encarregaria de demonstrar que seria mais rigoroso dizer
um país também de imigração.
A imigração foi crescendo em número, distribuindo-se de forma assimétrica pelo país,
no contexto de uma grande precariedade de estatuto legal, social e económico, muitas
vezes remetida a situações de exclusão social, mas não suscitando a atenção por parte
dos decisores políticos. Temos neste trabalho uma informação muito completa sobre a
evolução da inserção geográfica dos imigrantes, bem como sobre as atividades profissionais
e setores de atividade em que se inseriram.
Um número significativo de imigrantes permaneceu “sem papéis” durante muito tempo,
tornando-se a luta pela documentação a preocupação central de grande número de
imigrantes e das suas associações.
O número crescente de imigrantes não foi acompanhado de políticas públicas que os
tivessem como destinatários, apesar de no princípio da década de noventa terem sido
apresentados na Assembleia da República três projetos de lei que pela primeira vez os
tinham como destinatários, nenhum deles foi aprovado.
Só a partir de 1995 começam a definir-se as primeiras políticas públicas após a criação
do Alto Comissário para a imigração e Minorias Étnicas (ACIME) reconhecendo de facto o
que até aí tinha sido relegado para a categoria de “realidade virtual”, nas palavras de M.
Margarida Marques e Rui Santos.
Com a criação do ACIME as associações de origem imigrante passam a ter um interlocutor
privilegiado na sua relação com o Estado, sendo o seu estatuto legal específico reconhecido
quatro anos mais tarde em 1999 através de uma lei, cujas consequências performativas
são objeto de estudo nesta obra.
Este trabalho analisa o papel da organização coletiva dos imigrantes, através das diversas
associações por eles criadas e o seu papel como atores de integração, designadamente,
no acesso ao exercício dos direitos de cidadania na sociedade de acolhimento, no período
entre 1995 e 2002.
Anabela Franqueira começou por estagiar para a dissertação no ACIME e acabou por
integrar a equipa nesse período em que foram definidas o que designa como a primeira
Anabela Franqueira
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geração de políticas públicas em matéria de imigração, assumindo-se como uma
observadora participante. Teve a oportunidade de analisar de forma privilegiada o modo
como o ACIME se foi estruturando, como se foi processando a integração/incorporação
dos imigrantes e as respostas/ou falta delas dadas às questões colocadas pelo crescente
protagonismo das associações de origem imigrante. A informação recolhida e analisada
nesta investigação, desde as diversas tomadas de decisões políticas e a sua fundamentação
até dados concretos sobre o desenvolvimento do movimento associativo de origem
imigrante, incluindo os pedidos de reconhecimento e os pedidos de apoio das associações,
nunca tinha sido objeto de uma análise tão completa e detalhada.
Procurou conjugar a condição de observadora privilegiada, os instrumentos de análise
fornecidos pela sociologia da imigração, privilegiando o contributo dos trabalhos de
sociólogos da imigração como Rainer Bauböck, no que se refere à caracterização do
associativismo imigrante, ou Yasmin Soysal, no que se refere à análise crítica do modelo
político de integração que dava nesse período os seus primeiros passos.
A investigação apoiou-se ainda num largo recurso a inquéritos por questionário e a
entrevistas semi-diretivas realizadas aos dirigentes associativos entre fevereiro e março
de 2003.
Da investigação efetuada sobressai uma relação clara entre a crescente visibilidade
das associações de imigrantes, a criação de novos instrumentos de participação das
associações de origem imigrante como o COCAI (Conselho Consultivo para os Assuntos da
Imigração) no quadro do ACIME e o acesso a diferentes graus de cidadania, abrangendo
o acesso à saúde, habitação, educação, formação, emprego. São também exemplificados
projetos e atividades que foram sendo desenvolvidos pelas associações de origem
imigrante, ao longo da década de noventa e princípios do século XXI. O estudo evidencia
que as associações de origem imigrante procuravam conciliar, com sucesso, as aspirações
dos seus associados com as políticas públicas assumindo um carácter de representação
coletiva essencial na defesa dos seus interesses.
O contributo do regime jurídico das associações de imigrantes (estabelecido pela Lei n.º
115/99, de 3 de agosto) para reforçar o seu papel enquanto dinamizadoras do processo
de integração, nomeadamente no que respeita à reivindicação de direitos de cidadania, é
também analisado com detalhe, sem descurar os limites dessa lei, particularmente, no que
se refere ao apoio financeiro às associações.
Esta investigação de inegável qualidade e rigor abrangeu apenas um pequeno período
(1995-2002), em que se verificou um aumento significativo do número de imigrantes
legalmente residentes em Portugal e em que as políticas públicas, que foram concretizadas,
marcaram o modelo da sua incorporação na sociedade portuguesa.
Anabela Franqueira
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O presente estudo dá a visibilidade merecida ao papel desempenhado pelas formas
coletivas de organização dos imigrantes nesse período, sem deixar de tornar claro
igualmente o impacto que a forma como se processou o reconhecimento formal, por parte
do Estado português, da problemática da imigração em Portugal, teve no tecido associativo
imigrante e nos seus processos de integração na sociedade portuguesa.
A publicação desta dissertação reveste-se de grande utilidade não apenas para o
conhecimento do período abrangido, mas para tentar perceber o que se revelou duradouro
ou foi alterado no modelo de incorporação dos imigrantes na sociedade portuguesa e no
papel desempenhado pelas associações de origem imigrante.
Lisboa, 7 de fevereiro de 2021
José Leitão
Professor Auxiliar Convidado do Mestrado de Migrações Inter-Etnicidades e
Transnacionalismo da NOVA FCSH, Lisboa
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NOTA DE ABERTURA
Costumo definir o processo de escrita como um processo solitário, mas também como um
excelente exercício de reflexão e de libertação. No entanto, na escrita desta dissertação,
as palavras, apesar de, como declama Eugénio de Andrade, serem “como um cristal”,
viveram dias de dificuldade, separadas entre si, por mais de uma década. Efetivamente,
este trabalho de investigação resultou de uma dissertação de mestrado, defendida na
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em fevereiro de 2014, mais de uma
década depois do seu início.
Realizada inicialmente sob a orientação da Professora Doutora Maria Ioannis Baganha, foi
finalizada após o seu falecimento, com a orientação do Professor Doutor Carlos Fortuna,
ambos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Esta investigação foi apoiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tendo sido objeto
de uma Bolsa de Mestrado atribuída pelo Programa PRAXIS XXI do Ministério da Ciência e
da Tecnologia (PRAXIS XXI/BM/10361/97), no âmbito do II Quadro Comunitário de Apoio.
No processo de revisão para a sua publicação optei por fazer ligeiros ajustamentos de
texto onde tal se revelou determinante, retirei as referências aos apêndices e a alguns
anexos e atualizei a bibliografia.
Datada no tempo, esta investigação pretendeu traçar um retrato histórico da imigração
em Portugal, num período em que os imigrantes se constituíram como determinantes na
transformação social e demográfica do país e onde assistimos ao nascimento das primeiras
políticas públicas destinadas à integração social dos imigrantes e das suas comunidades
e assistimos ao delinear de um novo modelo de integração/incorporação de imigrantes,
distinto dos modelos teóricos corporativista, estatal ou liberal, que denominei de modelo
de integração luso, por incorporar características híbridas alargadas de dois dos modelos
estudados: o corporativista e liberal.
Iniciada ainda no final da década de 90, do século XX, quando além de assistente de
investigação, no Núcleo de Estudos das Migrações, da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, acumulei funções como Assessora do Gabinete do 1.º Alto
Comissário para Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), José Leitão, apenas finalizei a
sua análise empírica já em 2013. A experiência de trabalho no ACIME iniciou-se com um
objetivo temporal de 3 meses, para realizar trabalho de campo para a referida dissertação,
tendo sido convertida numa relação de trabalho que se prolongou por 5 anos, onde tive
a oportunidade de trabalhar e conhecer a realidade imigrante em Portugal, de um modo
privilegiado, assim como conhecer pessoas extraordinárias nas suas causas e trabalho
em favor da defesa dos direitos e da igualdade entre as pessoas, independentemente
Anabela Franqueira
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da sua origem nacional e étnica, da sua orientação sexual, da sua religião e das suas
crenças.
Por isso mesmo não poderia deixar de agradecer a um conjunto de pessoas extraordinárias
com quem tive o privilégio de me cruzar neste percurso, assim como a todos os que, ao
longo dos anos, sempre me incentivaram a terminar este trabalho e que, de uma forma ou
de outra, nunca me deixaram fechar por completo a gaveta onde preciosamente o tinha
guardado.
Não querendo correr o risco dos meus agradecimentos se poderem perder no tempo,
queria começar por agradecer, já postumamente, à minha orientadora, a Professora Maria
Baganha que, em meados da década de 90 do séc. XX, me iniciou no mundo das migrações
e despertou em mim o interesse pela investigação nesta área. Pelo seu extraordinário
contributivo científico na área das migrações em Portugal, pela sua capacidade de partilhar
conhecimento e promover reflexão e espírito crítico, que marcou toda uma geração de
investigadores que, nesta área, tiveram o privilégio de trabalhar diretamente com ela.
Pelas suas conversas, incentivos, ensinamentos e também pelos “puxões de orelha” que
muito contribuíram para apurar o meu grau de exigência e capacidade analítica. Também
pela pessoa que foi, lutadora e aguerrida, e pelo seu sentido de humor peculiar, que me fez
soltar largas gargalhadas, nas nossas conversas, a perder de vista, em longas tardes de
trabalho em Coimbra.
Ao Professor Doutor Carlos Fortuna que gentilmente aceitou orientar este trabalho
quando a viagem já ia para lá do meio e levava um atraso de mais de dez anos. Pelos seus
conselhos, orientação e disponibilidade, o meu sincero agradecimento.
Queria agradecer ao José Leitão, o primeiro Alto Comissário para a Imigração, um amigo
com quem tive o privilégio de trabalhar, pelo seu humanismo, pela sua cultura e pelo seu
profundo conhecimento teórico e empírico da realidade imigrante em Portugal, pela sua
capacidade de luta e abnegação a favor das causas em que acredita, pela sua capacidade
de partilhar. Por ter acreditado em mim e por me ter dado a possibilidade de trabalhar no
seu Gabinete e me ter possibilitado uma aprendizagem ímpar e inigualável no terreno.
Queria igualmente agradecer à minha querida amiga e irmã de coração Romualda
Fernandes, uma das mulheres mais extraordinárias e inteligentes que conheci, dedicada
às suas lutas e às suas causas sem chamar a si o protagonismo que qualquer um faria e
com quem vivi um tempo precioso de trabalho e partilha no ACIME. A ti, Romy, cujos laços
e amizade se prolongará até ao fim das nossas vidas, obrigada por me teres ensinado
tantas coisas, por me teres ensinado a ver e a sentir a diversidade com os teus olhos e
sobretudo por me ensinares os sons e os saberes de África. E sobretudo por acreditares
em mim, sempre!
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gentilmente me concederam as entrevistas que serviram de base a este trabalho. Embora,
para alguns, este possa já ser um agradecimento póstumo, como é o caso da Dra. Alcestina
Tolentino, da Associação Caboverdiana de Lisboa e do Dr. Fernando Ká, da Associação
Guineense de Solidariedade Social – Aguinenso, aqui fica o meu reconhecimento e gratidão.
Ao António Almeida pela sua amizade, paciência, incentivo e pelos seus conselhos
preciosos em horas menos felizes. À Lina Fortes Ferreira pela sua incansável amizade,
carinho e, particularmente pela sua companhia on-line, nas longas noites de trabalho, pelo
seu incentivo e apoio.
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companheiro deste percurso, pelo seu apoio e compreensão.
À minha filha Matilde, que tanto reclamou a minha presença, e que “do alto” dos seus sete
anos de idade, esperou ansiosamente pelo dia, em que “a mamã a [deixou] escrever a
última palavra no livro dela”.
Ao meu pai pelo orgulho que sempre depositou em mim e que espero tenha correspondido
às suas expectativas.
Finalmente uma palavra especial à minha mãe, que partiu numa longa viagem quando
eu menos esperava, e a quem eu devia há muito a conclusão deste trabalho. Por me ter
ensinado a não ter medo das escolhas, pois é o resultado delas que nos ensina a viver e a
escolher novos caminhos. Este trabalho é para ela.

Anabela Franqueira

13

OS ATORES DA INTEGRAÇÃO:
Uma análise da organização coletiva dos imigrantes entre 1995 e 2002

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.
Palavras-Chave: politização, associativismo, cidadania, integração.
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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 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.
Keywords: politicization, associations, citizenship, integration.
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INTRODUÇÃO
O associativismo é um meio de ação social coletivo que fornece aos indivíduos os meios e
os recursos para a sua participação social, bem como a capacidade de se reconhecerem
e se organizarem como uma força social (Lechner, 2009), transformando os excluídos em
grupos de pressão (Capucha, 1990). As associações são, por isso, um instrumento vital de
ação coletiva e de expressão da ação social, desempenhando, no caso das associações
de imigrantes, um papel basilar na ligação das comunidades de imigrantes aos países de
acolhimento, quer do ponto de vista de afirmação identitária e cultural, quer do ponto de
vista da emancipação e da mobilização social e política. São estruturas sociais fundamentais na defesa dos interesses e direitos dos imigrantes nas sociedades de acolhimento,
transpondo para o espaço público os problemas da vida privada, que se transformam em
objeto de discussão pública (Habermas; Cohen e Arato cit. por Sardinha, 2009). Este papel
do associativismo tem sido largamente demonstrado por diversos estudos, quer quanto
à importância das associações para as suas próprias comunidades de imigrantes, quer
quanto à importância da incorporação/integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento (Vermeulen, 2006).
Em Portugal os estudos sobre o fenómeno do associativismo acentuaram-se apenas após
o ano 2000 (uma década após as associações terem começado a ganhar visibilidade política), a par com a evolução do fenómeno imigratório, que foi objeto de uma acentuada e
crescente mudança neste período (Horta, 2010). Efetivamente, o fenómeno migratório e o
associativismo imigrante ganharam visibilidade política apenas no início da década de 90,
do século XX, em resultado, por um lado, do aumento dos fluxos migratórios provenientes
dos países africanos de língua oficial portuguesa e, por outro, em resultado das políticas
europeias de imigração, cuja harmonização previa o combate à imigração ilegal através do
controlo de fronteiras (Acordos de Schengen e Tratado de Maastricht, em 1991 e 1992, respetivamente), como forma de melhor promover a integração das comunidades de países
terceiros já instaladas no espaço europeu (Albuquerque et al., 2000).
Até finais da década de 80, o movimento associativo deparou-se com inúmeras dificuldades
de mobilização, porque os problemas dos imigrantes e da imigração não tinha sido, até
àquela data, o principal foco de investimento e de iniciativa política das elites imigrantes
residentes em Portugal (já que aqueles estavam mais envolvidos nos processos de mudança política em curso nos seus países de origem), 1 a par da atitude de não intervenção
mantida pelo Estado português (naquele período), que “ignor[ou] formalmente a existência
1 De acordo com Machado (1992), estas elites, em resultado da sua posição social e do nível de recursos que dispõem, desempenham por norma, um papel influente na afirmação dos direitos e reivindicações das comunidades imigrantes a que pertencem, nos países de acolhimento.
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da imigração e não reconheceu às associações de imigrantes o estatuto de interlocutor”
(Machado, 1992:134).
Além disso, existe ainda um outro aspeto importante na base desta dificuldade associativa:
a mobilização mais ampla das comunidades. De acordo com Machado (1992), além da
questão relacionada com a necessidade de tempo para a formação de disposições políticas
e associativas, a precariedade laboral e a irregularidade da situação de muitos imigrantes
levaram-nos a retraírem-se da participação na esfera pública e política, em vez de os mobilizar. Em 1988 estimava-se que o número de imigrantes ilegais em Portugal se situava nos
60 mil, na sua maioria africanos, representando 39% de todos os estrangeiros (Pires, 2003),
tendo-se regularizado 39 mil imigrantes no processo de regularização extraordinária de
1992/93 (Baganha e Marques, 2001).
Nos primeiros anos da década de noventa, começou então a observar-se alguns indícios
que apontam para o início da politização da imigração em Portugal (Machado, 1992), através do crescimento da atividade e influência do associativismo, que assumiu um papel
importante na crescente reivindicação de direitos de cidadania para as suas comunidades,
tendo culminado na primeira legalização extraordinária de imigrantes, monitorizada pelas
associações, através do Secretariado Coordenador das Ações de Legalização, com o apoio
financeiro do Estado e com parcerias com as Centrais Sindicais (Albuquerque et al., 2000).
A segunda metade da década de noventa assume-se como uma época de profissionalização do associativismo imigrante, através do seu reconhecimento formal perante o Estado,
tendo sido colocadas em prática um conjunto de políticas que podemos designar como
“políticas de imigração de primeira geração”.
O objetivo desta investigação reside precisamente na análise do papel do associativismo
imigrante na integração das suas comunidades, entre 1995 e 2002, por este corresponder
à fase inicial do processo de politização da imigração em Portugal. Efetivamente, foi neste
período que se assistiu, pela primeira vez, à adoção de um grande número de alterações
legislativas, com o objetivo específico de promover a participação/inclusão social e política
das populações imigrantes e que, pela primeira vez, foi reconhecida oficialmente, pelo Estado Português, a condição de Portugal como país de imigração.
O motivo da escolha desta temática de investigação resultou do facto da investigadora
ter desempenhado funções no Gabinete do Alto Comissário para a Imigração e Minorias
Étnicas (ACIME), entre 1997 e 2002, o que lhe permitiu contactar, de forma privilegiada,
com a realidade imigrante, em geral, e com as associações de imigrantes e os respetivos
dirigentes associativos, em particular. Deste modo, a investigadora associou ao exercício
das suas funções, uma excelente condição de observadora, a partir do interior do processo
de politização da imigração, na primeira estrutura estatal especificamente criada com o
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objetivo de promover, por um lado, a consulta e o diálogo com entidades representativas
de imigrantes em Portugal e, por outro lado, promover medidas e ações que contribuíssem
para a integração e a melhoria das condições de vida dos imigrantes em Portugal.
Neste sentido, os objetivos desta investigação visam analisar o impacto que o reconhecimento formal, por parte do Estado português, da problemática da imigração em Portugal,
teve ao nível do tecido associativo imigrante e, em última instância, nas comunidades imigrantes e nos seus processos de integração na sociedade portuguesa.
Entre as inúmeras alterações jurídicas que se registaram nesta altura, designadas como
promotoras da integração das comunidades imigrantes, destaca-se, para efeitos deste estudo, o regime jurídico das associações representativas dos imigrantes e seus descendentes (estabelecido pela Lei n. º 115/99, de 3 de agosto). Este diploma legal veio prever
o reconhecimento da representatividade das associações de imigrantes na esfera pública,
contribuindo para a sua profissionalização, reconheceu o direito ao apoio técnico e financeiro do Estado àquelas organizações para o desenvolvimento de atividades diversas e legitimou também o direito às associações reconhecidas, no âmbito deste regime, de beneficiar
de tempo de antena nos serviços públicos de rádio e televisão.
Desde a entrada em vigor do regime jurídico das associações de imigrantes, de agosto de
1999 até fevereiro de 2002, o Estado Português, através do ACIME, reconheceu 50 associações de imigrantes de âmbito nacional, regional e local. 2 Este Regime Jurídico afirma-se,
portanto, como um instrumento fundamental de reconhecimento da importância do papel
desempenhado pelas associações de imigrantes enquanto dinamizadoras do processo de
integração das suas comunidades, nomeadamente no que respeita à reivindicação de direitos de cidadania, afirmando-se ainda como um instrumento de promoção da sua própria
profissionalização.
É a partir dos resultados obtidos com a aplicação do regime jurídico das associações de
imigrantes, englobado no pacote de políticas de primeira geração, que os objetivos metodológicos desta dissertação foram delineados, tendo-se optado por analisar as associações
reconhecidas pelo ACIME, de âmbito nacional e regional. Neste sentido, realizou-se uma
abordagem de natureza qualitativa e quantitativa conjugando-se as seguintes técnicas de
investigação: análise documental, inquérito por questionário e entrevistas.
Este estudo está dividido em seis capítulos. Assim, no capítulo I procedemos a uma análise
retrospetiva da evolução da imigração em Portugal, focando, em particular, a sua evolução
até 2002, dado o seu âmbito temporal específico.
2 O critério de definição do âmbito de atuação das associações era e é estabelecido, de acordo com o
regime jurídico, a partir do número de associados que as associações declararem possuir: 1000 associados - âmbito nacional, 500 associados - âmbito regional e 100 associados - âmbito local.
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No capítulo II efetuamos uma revisão da literatura, explicitando e contextualizando os modelos de enquadramento teórico do associativismo, para depois analisar e discutir os conceitos de cidadania e integração e sua relação com o conceito de sociedade civil.
O capítulo III é dedicado à reflexão sobre os modelos e as políticas de integração de imigrantes. Iniciamos com uma análise aos modelos estatais de incorporação/integração de imigrantes, a partir do trabalho de Yasmin Soysal (1994), por se considerar que, à semelhança
de Soysal e de outros autores como Carrera (2006), que os modelos tradicionais de incorporação/integração, designadamente o modelo de exclusão diferencial, o modelo assimilacionista e o modelo pluralista/multicultural, já não explicam os regimes de integração, dado a
permanente dinâmica das políticas de imigração nos Estados contemporâneos. Serão estes
modelos de incorporação de Soysal que servirão de referencial teórico para o presente estudo, particularmente pelo facto de Portugal ser um jovem país de imigração, cujas políticas
nacionais refletem, entre outras, o resultado de uma aprendizagem com países com larga
experiência neste domínio, mas também das regras resultantes da sua adesão à Comunidade Europeia. É a partir dos modelos políticos de incorporação sugeridos por Soysal que
procuramos situar o caso português e caracterizá-lo.
No capítulo IV procuramos efetuar uma breve contextualização do associativismo imigrante em Portugal, assim como caracterizar o regime jurídico das associações de imigrantes
e, consequentemente, o conselho consultivo para os assuntos da imigração (COCAI), por
um lado, dado o assento das associações de imigrantes naquele conselho e, por outro
lado, tendo em conta o papel do COCAI no reconhecimento das associações, no âmbito do
regime jurídico das associações de imigrantes.
O capítulo V é dedicado às opções metodológicas efetuadas e ao percurso de investigação.
Procuramos justificar as razões da escolha desta temática de investigação, identificamos
e justificamos a questão de partida e os objetivos que a balizam e identificamos ainda as
técnicas de investigação utilizadas.
Finalmente, o capítulo VI é dedicado à análise empírica dos dados recolhidos nas entrevistas e questionários aplicados aos dirigentes associativos das associações de imigrantes
estudadas. Começamos por efetuar uma caracterização organizacional das associações
objeto de estudo, designadamente as razões invocadas para a sua constituição, a missão,
os objetivos e as prioridades da intervenção. Procedemos, de seguida, à caracterização da
intervenção das associações, desde o diagnóstico de necessidades às atividades e projetos
desenvolvidos, passando pela sustentabilidade das suas ações. Neste ponto, analisamos
ainda qual a posição dos dirigentes associativos sobre o regime jurídico das associações
de imigrantes e qual a sua visão quanto ao movimento associativo imigrante em Portugal.
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CAPÍTULO I – A IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL
1. A EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM PORTUGAL
Em dezembro de 2011, o total da população estrangeira residente legalmente em Portugal
totalizava 436.822 indivíduos (SEF, 2012) 3, perfazendo um peso aproximado de 4% sobre
o total da população portuguesa (PORDATA, 2012) 4, sendo o Brasil, a comunidade estrangeira mais representativa, registando um total de 114.445 cidadãos, seguido da Ucrânia
(48.022), de Cabo Verde (43.920), da Roménia (39.312), de Angola (21.563) e da Guiné-Bissau
(18.487). Estes dados refletem, desde o ano 2001, um crescimento sustentado da imigração
em Portugal, pese embora o facto de, em 2011, se ter assistido a um decréscimo de 1,9%
da população estrangeira residente face a 2010. Este decréscimo poderá ter resultado de
três fatores: por um lado, da maior facilidade no acesso à nacionalidade portuguesa5, que
permitiu que, em 2011, um total de 27.333 estrangeiros tenham adquirido nacionalidade
portuguesa, quer por via da atribuição originária, quer por aquisição por efeito da vontade
e naturalização; por outro lado, a alteração dos processos migratórios em alguns países de
origem e ainda os efeitos da crise económica e financeira que se começaram a sentir desde
2008 e que levou muitos estrangeiros a abandonar o nosso país (SEF, 2012).
Esta realidade sobre a imigração em Portugal, na primeira década do século XXI, não espelha a evolução da imigração em Portugal nas últimas três décadas do século XX, na medida
em que este crescimento sustentado foi precedido por um crescimento exponencial na
década de 70 e 80, que cresceu e se consolidou nos anos 90. Estes fluxos migratórios eram
compostos essencialmente por cidadãos provenientes das nossas ex-colónias em África e
também por cidadãos oriundos do Brasil.
3 De acordo com as informações disponibilizadas no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de
2011, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, residiam em Portugal, à data de 31 de dezembro de
2011, 434.708 cidadãos estrangeiros detentores de título de residência (quer nacionais de países terceiros, quer nacionais de Estados-membros da União Europeia e seus familiares), acrescidos de 2.114
cidadãos estrangeiros cujos vistos de longa duração (em rigor, vistos de estada temporária) foram
prorrogados no período entre 2005 e 2010, o que perfaz um total de 436.822 estrangeiros legalmente
residentes em território nacional.
4 De acordo com as Estimativas Anuais da População Residente, do Instituto Nacional de Estatística,
em 2011, o total da população portuguesa residente em Portugal era de 10.562.178 habitantes.
5 A quarta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da Nacionalidade), publicada pela Lei Orgânica
n.º 2/2006, de 17 de abril, veio alargar significativamente a aquisição, por cidadãos estrangeiros, da nacionalidade portuguesa por naturalização, tendo os requisitos exigidos sido facilitados, bastando, para
o efeito, provar possuir fortes laços com Portugal, designadamente residirem legalmente em território
português há pelo menos seis anos e conhecerem suficientemente a língua portuguesa, além de serem
maiores de idade e não terem sido condenados, com trânsito em julgado da sentença, pela prática de
crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa (cf.
Artigo 6.º, n.º 1 e seguintes - requisitos da aquisição da nacionalidade por naturalização).
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Na primeira década do século XXI, os tradicionais fluxos migratórios portugueses originários do mundo lusófono foram objeto de uma marcada e crescente mudança, tendo-se
assistido ao aparecimento muito acentuado de nacionais de outros países, designadamente do leste europeu (particularmente da Ucrânia, Moldávia e Rússia), tendo–se alterado o
mapa imigratório em Portugal.
Se até finais da década de 60 do século XX, Portugal foi predominantemente um país de
emigrantes, com o advento da democracia na década de 70, alteraram-se os fluxos migratórios, incentivados, na década seguinte, pela adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia e, posteriormente, já na década de 90, pela adoção de políticas comuns em
matéria de imigração e asilo, que se constituíram como fatores determinantes na transformação social do país, obrigando Portugal à adoção de políticas conciliadoras das fronteiras
tradicionais de um dos mais antigos Estados-nação da Europa com as novas exigências
provocadas pelos desafios da nova realidade migratória. Nos pontos seguintes deste capítulo, iremos analisar precisamente esta fase da situação imigratória em Portugal, que se
estende até finais do ano 2002 (dado o ratio temporal deste estudo), procurado caracterizar
e detalhar esta mesma realidade.
1.1. A evolução da população estrangeira em Portugal até finais do ano 2000
Com a transformação política promovida pela Revolução de 1974, assiste-se à emergência
de um novo fenómeno demográfico em Portugal, observável ao nível dos seus fluxos migratórios, tendo este passado de país inicialmente emissor de emigrantes, a país, também,
recetor de imigrantes.
É com o 25 de abril de 1974 que Portugal passa a assistir a uma abertura do investimento estrangeiro, devido fundamentalmente à intensificação da industrialização e ao desenvolvimento do turismo, o que permitiu a fixação de estrangeiros, sobretudo de ingleses
e alemães no sul do país. Começa igualmente a delinear-se, entre 1975 e 1980, o fluxo
migratório com origem nas ex-colónias africanas, nomeadamente de estudantes universitários e de trabalhadores da construção civil não qualificados, assistindo-se a um crescimento médio anual de 12,7%, alterando-se progressivamente a composição da população
estrangeira. Os cidadãos de origem africana tornam-se a comunidade mais significativa na
composição da população estrangeira. Se os censos de 1960 registavam 29.579 cidadãos
estrangeiros a residir legalmente em Portugal, onde se destaca 67% de europeus, apenas
1,5% de africanos e 22% de brasileiros (Baganha e Marques, 2001), em 1980, este quadro alterou-se substancialmente, passando a população de origem africana a constituir o
grupo mais significativo (48% contra 30% de europeus), tendo esta tendência se afirmado
como dominante até finais da década de 90 (quadro n.º 1).
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Quadro 1. Evolução da percentagem de estrangeiros residentes, por continente, entre 1960 e 2000
Ano

Africanos

Europeus

Sul – Americanos

1960

1,5%

67%

22%

1980

48%

31%

11%

2000

48%

30%

13%

Fonte: Para os anos de 1960 e 1980, Baganha, Marques e Fonseca (2000: 11);
para o ano 2000, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2001: 2).

A singularidade assumida ao nível dos fluxos migratórios em Portugal é clara, na medida
em que é resultante de duas situações contextuais específicas: não só se caracteriza pela
simultaneidade migratória do binómio emigração/imigração (Baganha e Peixoto, 1997b),
como, por outro lado, o fluxo imigratório (que se veio a tornar dominante até finais da
década de 90) é decorrente de uma antiga e estreita relação histórica e cultural que sobreviveu às lesões provocadas pelos complicados processos de descolonização, iniciados
já no século XVIII, aquando da independência do Brasil em 1822 e tendo terminado com a
descolonização africana.
O crescimento da imigração, neste primeiro período (1974/1980), pode ser atribuído, por
um lado, à entrada e residência no país de portugueses de origem africana, por outro, à
presença de portugueses de origem africana a residirem em Portugal e que perderam a
nacionalidade portuguesa (por força da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 308-A/75, de
24 de julho) e, ainda, pela entrada de familiares que se juntaram a estes cidadãos durante
o período de 1976 a 1981. Desde 1980 até ao final da década de 90, que se assiste a um
aumento continuado do crescimento da população estrangeira (quadro n.º 2), tendo este
crescimento sido observado de uma forma sustentada, com uma taxa média anual acima
dos 7%, predominando, como já se afirmou, a população de origem africana. Na realidade,
os anos 80 e 90 foram claramente anos de consolidação da imigração africana, embora se
tenha assistido a uma diversificação (ainda que ténue) das origens da população estrangeira: se, por um lado, se reanimou a imigração europeia e brasileira, por outro lado, assistimos à emergência de pequenos fluxos migratórios, nomeadamente de indianos e chineses
(Pires, 2002). Entre 1990 e 1999, o crescimento da população imigrante intensificou-se,
tendo-se mantido a taxa média de crescimento anual. Não se pode ignorar, no entanto, que
o crescimento observado neste período não foi propriamente o resultado de novos fluxos
migratórios, mas antes resultante dos dois processos de regularização extraordinária de
imigrantes em situação irregular a que se assistiu em 1992 e em 1996, tendo solicitado a
regularização da sua situação 39.000 e 35.000 cidadãos estrangeiros, respetivamente (Baganha e Marques, 2001). Podemos então inferir que, até finais da década de 90, a maioria
dos estrangeiros residentes em Portugal se agrupava em três grandes grupos: os origináAnabela Franqueira
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rios da Europa Ocidental, especialmente, da União Europeia; os originários dos países de
destino tradicional da emigração portuguesa e os oriundos dos PALOP. Salientam-se ainda,
embora com menor representatividade, duas outras correntes: uma com representantes
indianos e paquistaneses e outra, ainda menor, de chineses.
Quadro 2. Evolução da população estrangeira com autorização de residência entre 1960 e 2000
Ano

1960

1975

1980

1985

1990

1995

20006

População
Estrangeira

29.000

32.000

50.750

79.594

107.767

168.316

207.587

Fonte: Para os anos de 1960-1975, Baganha, Marques e Fonseca (2000: 11);
para os anos de 1980-2000, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (2012: 16).
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É importante notar a distinção entre diferentes tipos de imigração: os imigrantes
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É importante notar a distinção entre diferentes tipos de imigração: os imigrantes provenientes dos PALOP constituem, na sua maioria, aquilo que Pires (2002) designa de imigração laboral, concentrando-se em Lisboa e na bacia de Setúbal, favorecida pela expansão
dos setores da construção civil e obras públicas; por outro lado, identificamos uma imigração profissional, constituída por técnicos e empresários, nomeadamente europeus e
brasileiros, que se concentram em Lisboa e Faro. Há ainda a salientar um outro tipo que
resulta da combinação entre fluxos de retorno e de imigração, em áreas tradicionais de
emigração portuguesa para a América, como na região de Aveiro, na Madeira e nos Açores
(Pires, 2002).
A tendência relativa à distribuição dos cidadãos estrangeiros por grupos socioeconómicos
é confirmada no Recenseamento Geral da População de 2001 (INE, 2006: 34-35) que nos
permite aferir e confirmar a polaridade acima referida: os cidadãos estrangeiros oriundos
dos PALOP têm um peso de 29,6% no grupo dos “operários e trabalhadores não qualificados”, enquanto os nacionais oriundos de países da União Europeia estão mais representados nos grupos dos “diretores e dirigentes de grandes e pequenas empresas” e “quadros
intelectuais e científicos”, detendo as maiores percentagens, 7,2% e 15,9%, respetivamente.
De salientar ainda, o grupo dos “pequenos patrões” que apresenta já valores significativos
quer para os nacionais da União Europeia (12,2%), quer para o caso dos cidadãos provenientes do Brasil (9,2%).
Do mesmo modo, se analisarmos os pedidos de estatuto de residente, por parte dos cidadãos estrangeiros, por nacionalidade e grupo profissional, no ano de 2000 (gráfico n.º 2),
verificamos igualmente a tendência desta bipolaridade: enquanto os cidadãos originários
da União Europeia tendem a concentrar-se no polo das profissões mais qualificadas (quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresas;
especialistas das profissões intelectuais e científicas; técnicos e profissionais de nível intermédio e pessoal administrativo e similares – grupos 1 a 4);) 7, os originários dos países de
língua portuguesa, tendem a concentrar-se no polo oposto das profissões menos qualificadas (operários, artífices e trabalhadores similares; operadores de instalações e máquinas e
trabalhadores da montagem; trabalhadores não qualificados - grupos 7, 8 e 9). De salientar,
no entanto, que os brasileiros também ocupam uma faixa significativa no grupo 3, ou seja,
na área dos técnicos e profissionais de nível intermédio (SEF, 2001: 54-58).
7 Os grupos profissionais mencionados correspondem, de acordo com os dados do SEF, aos seguintes:
grupo 1 - quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresas;
grupo 2 - especialistas das profissões intelectuais e científicas; grupo 3 - técnicos e profissionais de
nível intermédio; grupo 4 - pessoal administrativo e similares; grupo 5 - pessoal dos serviços e vendedores; grupo 6 - agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas; grupo 7 - operários,
artífices e trabalhadores similares; grupo 8 - operadores de instalações e máquinas e trabalhadores
da montagem; grupo 9 - trabalhadores não qualificados.
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zação de residência (artigo 81.º); o Artigo 101.º relativo à Pena Acessória de Expulsão, passou
a ter uma nova redação, sendo acrescentada uma nova alínea 4, onde foi criado o estatuto
de um conjunto de cidadãos inexpulsáveis de território nacional e o (novo) Artigo 136.º-A que
previa a punição daqueles que, com fins lucrativos, angariassem, para o mercado de trabalho
nacional, cidadãos estrangeiros não habilitados com autorização de residência, autorização de
permanência ou visto de trabalho, com prisão de 1 a 4 anos, ou de 2 a 5 anos se a prática fosse
reiterada. É por força deste regime, que assistimos a um crescimento acelerado da imigração
(legal), verificando-se uma alteração extraordinária na composição dos fluxos imigratórios,
na parte respeitante à origem nacional dos imigrantes. Os números atingidos nalgumas nacionalidades eram, à partida, imprevisíveis, designadamente no que respeita ao número de
cidadãos oriundos dos países do leste europeu. A entrada em vigor desta lei permitiu que, em
aproximadamente um ano (entre 10 de janeiro de 2001 a 28 de janeiro de 2002), ao abrigo do
art. 55.º, fossem concedidas 133.904 autorizações de permanência a cidadãos estrangeiros,
que já se encontravam em Portugal a trabalhar (SEF, 2002b). A este propósito vale a pena referir um excerto do Relatório da CIAPI, elaborado conjuntamente pelo ACIME, SEF e IGT sobre
o Fenómeno Migratório (ACIME et al., 2002: 49-50), que revela que:
“o novo instrumento da autorização de permanência constituiu um passo assinalável na estruturação do mercado de trabalho numa dupla vertente: ao associar a regularização da permanência dos trabalhadores imigrantes à sua efetiva integração social, como sujeitos de direitos
e deveres laborais, nomeadamente como sujeito de uma relação contributiva com a segurança
social e a administração fiscal e ao exigir das empresas interessadas na contratação dos imigrantes a sua organização de acordo com as regras licenciadoras do exercício da atividade e
o respeito pelas condições sociais de trabalho e de segurança, higiene e saúde no trabalho.
O condicionamento da admissão de trabalhadores estrangeiros, ao abrigo da autorização de
permanência, a requisitos de idoneidade da entidade empregadora, tornou o mercado mais
transparente, diminuindo-se o risco de utilização desta força de trabalho no mercado paralelo,
logo com prejuízo para os próprios e para a sociedade. Identificou-se em todos os setores de
atividade, com particular incidência para a construção civil e obras públicas, uma iniciativa inabitual das empresas em ordem a reunirem os requisitos para o regular exercício da atividade.
Assim, nos pedidos de licença entrados no Instituto do Mercado de Obras Públicas e Particulares verificou-se um aumento de 3677 no ano de 1999 para 11 149 em 2000 e 18 588 em 2001,
representando um aumento de cerca de 600%. Na realidade os cerca de 150 000 contratos de
trabalho celebrados e apresentados aos vários sistemas de autoridade pública traduzem uma
real regulação e integração de novas práticas no mercado, a que acrescem a inscrição na segurança social e na administração fiscal da quase totalidade dos trabalhadores e empresas. (…) Ao
relacionar a regularização da permanência dos estrangeiros em território nacional à sua efetiva
integração social, insere-se no mercado de trabalho português um claro fator de estabilidade,
uma vez que a precariedade das condições de trabalho oferecidas aos imigrantes e o seu desenquadramento do sistema de proteção social sempre constituíram vetores de distorção das
regras de sã concorrência e de exemplo perverso pelo qual muitos agentes económicos podem
ser tentados a normalizar as condições que oferecem aos restantes trabalhadores. As ações
Anabela Franqueira
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constituíram vetores de distorção das regras de sã concorrência e de exemplo perverso pelo
qual muitos agentes económicos podem ser tentados a normalizar as condições que
oferecem aos restantes trabalhadores. As ações no terreno realizadas pela Inspeção-Geral
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Se, por um lado, se verificou uma profunda alteração das condições em que se processa a
imigração ilegal, em termos de entrada em território nacional, a que acresce a circunstância de, num curto espaço de tempo, novas nacionalidades se terem tornado dominantes,
e que resulta não de uma opção nacional, mas das políticas de concessão de vistos de
curta duração de outros Estados-membros da União Europeia (i. é, o contexto que explica a
alteração da composição qualitativa tão significativa da imigração em Portugal prendeu-se
com a entrada em vigor do Acordos de Schengen, em março de 1995, que fizeram cessar
a obrigatoriedade de consulta prévia para a concessão destes vistos de curta duração, aos
países de destino, potenciando a entrada no espaço Schengen de um grande número de
cidadãos provenientes dos países do leste europeu, designadamente da Rússia, Ucrânia,
Moldávia, entre outros. Estes vistos, geralmente emitidos por países da União Europeia
geograficamente mais próximos destes Estados, permitem que aqueles imigrantes atravessem de forma célere o espaço Schengen e facilmente se integrem na economia informal sem que as autoridades portuguesas, consulares ou de fronteira, tenham tido alguma
vez a possibilidade de controlar a sua entrada, já que estes cidadãos nem sequer cumprem
a obrigação de comunicar a sua permanência no país. Já a situação dos imigrantes lusófonos é distinta, na medida em que, com exceção dos brasileiros, aqueles têm, na generalidade, de requerer um visto de curta duração e, no caso de este ser concedido, podem
vê-lo ser anulado pelo SEF e a entrada fica registada no seu passaporte), por outro lado,
não podemos esquecer que a imigração acresceu de novos desafios, em particular no que
respeita ao domínio da língua e a sua dispersão pelo território nacional. Na realidade, este
novo tipo de imigração permitiu uma distribuição geográfica dos cidadãos estrangeiros
pelo país, sendo que o aumento das percentagens de imigrantes é maior em distritos do interior, contrariando uma tendência urbana e litoral da imigração: É o caso de Portalegre (+
346,9%), Évora (+416%), Beja (+ 277,7%), Castelo Branco (+ 284,3%), Viseu (+ 247,3%), Guarda (+243,8%). O distrito de maior aumento percentual foi o de Santarém (+ 606,9%), Vila
Real (+ 209,2%), Bragança (+232,5%). As Regiões Autónomas não escaparam a esta nova
realidade com aumentos de + 209,9%, na Madeira e 161,7%, nos Açores (ver figura n. º1).
No que respeita às profissões mais significativas e se analisarmos os dados respeitantes aos processos entrados na Inspeção-Geral de Trabalho, neste período, para aprovação
do contrato, para efeitos de atribuição de autorização de permanência, verifica-se que em
relação aos cidadãos dos cinco países mais significativos (Ucrânia, Roménia, Moldávia,
Brasil e Cabo Verde), que as cinco profissões mais significativas são as de servente de
construção civil e obras públicas; pedreiro; operário não especializado; auxiliar de limpeza
e empregada doméstica/casas particulares. Apenas no caso dos brasileiros aparecem as
profissões de empregado de balcão e de empregado de mesa nas cinco mais significativas,
em detrimento de auxiliar de limpeza e empregadas doméstica/casas particulares. Quanto
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aos ucranianos, releva em quinto lugar a atividade de trabalhador agrícola. Brasileiros,
romenos, ucranianos, e moldavos têm como primeira atividade a de servente de construção civil e obras públicas. Os cabo-verdianos têm como principal atividade de destino a de
auxiliar de limpeza, aparecendo a de servente em segundo lugar.
Podemos então concluir que estes novos fluxos migratórios visíveis a partir da concessão
das autorizações de permanência revelam características díspares quando relacionados
com os fluxos migratórios tradicionais já que, em primeiro lugar, a sua concentração não
se limita à área metropolitana de Lisboa, o que indicia a sua constituição por via de um recrutamento organizado ao invés da constituição clássica de fileiras migratórias suportadas
por migrantes territorialmente concentrados; em segundo lugar, é igualmente visível uma
maior dispersão em termos de setores de mercado de trabalho, já que a sua presença se estendeu a áreas como a agricultura, indústria transformadora, comércio, hotelaria e restauração, áreas que anteriormente tinham uma presença irrelevante de mão de obra estrangeira;
e, em terceiro lugar, estes novos imigrantes detentores de autorização de permanência são
todos ativos com emprego, o que não acontece com os estrangeiros detentores de autorização de residência, onde a percentagem de inativos é elevada (Pires, 2002).
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Fonte: Dados fornecidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Núcleo de Planeamento, 2002.

Fonte: Dados fornecidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Núcleo de Planeamento, 2002.
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Podemos, assim, falar de uma distribuição mais harmoniosa de imigrantes pelo país, o
que é socialmente importante e que tal correspondeu, em larga medida, a respostas ao
mercado de trabalho, em regiões envelhecidas ou de emigração interna ou externa. Alterou-se, assim, também aqui, a imigração em Portugal, no que respeita à sua distribuição
geográfica, que deixou de ser, em exclusivo, litoral e urbana. Estamos perante uma nova
especialização dos fluxos migratórios a acrescentar à tradicional imigração lusófona, que
se manteve regular até finais de 2010, ano em que se assistiu, pela primeira vez a uma
retração da imigração, tal como referimos no início deste capítulo. Pese embora o facto de
a nossa análise se circunscrever ao período de 1995 – 2002, não podemos deixar de referir
o interesse futuro em analisar até que ponto esta retração, sentida em 2010 e também em
2011 (de 1,97% e 1,9%, respetivamente), será sinónimo ou não de retração continuada no
que respeita à fixação de cidadãos estrangeiros em território nacional, particularmente
tendo em conta o atual contexto de grave crise económica e financeira que atinge Portugal.
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CAPÍTULO II – ASSOCIATIVISMO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO:
CONCEPTUALIZAÇÃO TEÓRICA
1. MODELOS TEÓRICOS DO ASSOCIATIVISMO
Os modelos de participação social na democracia moderna encontram sérios desafios à
sua concretização, desafios esses que estão intrinsecamente ligados ao processo de globalização à escala mundial e que recobrem os mais variados domínios, nomeadamente o
económico, social, político e também (e particularmente para nós) demográfico. É patente
uma insuficiência quase endógena das respostas existentes nos modelos de participação
social, face à panóplia de interesses, desejos e objetivos reveladas pelos diferentes indivíduos, sujeitos a mudanças e necessidades permanentes nesta nova ordem mundial. A exigência da procura de novas respostas para a criação de outros meios de promoção, quer
de representação social, quer de participação social dos indivíduos parecem, deste modo,
ter encontrado um consenso generalizado. Políticos e decisores políticos, assim como intelectuais entendem a premência e a necessidade de um reforço e de uma revalorização
do papel das associações de carácter voluntário, na medida em que estas se apresentam
como uma pré-condição fundamental ao funcionamento da democracia nas sociedades
liberais (Robteutscher, 2000).
Apesar da revalorização do papel das associações voluntárias ser consensual, o mesmo já
não se pode afirmar quanto às funções que as associações devem desempenhar. Certos
autores ora entendem as associações como associações que estão do lado da Sociedade
Civil (ou seja, como adversárias do Estado), desempenhando um papel “ofensivo” na reivindicação (Schrover e Vermeulen, 2005), enfatizando o carácter e o empenhamento do indivíduo, ora como situadas mais na dependência das instâncias do poder, funcionando como
um meio de auxílio para a solução da crise política (ou seja, como interlocutoras do Estado),
preocupando-se em exclusivo com o desenho das instituições (Robteutscher, 2000).
Entre as correntes teóricas do associativismo podemos assim encontrar espelhadas cinco
referências clássicas no que respeita às suas funções, a saber: a mediação de interesses; a
fonte de legitimidade política; a ajuda funcional à tomada e execução das decisões; o peso e
representação no campo de aprendizagem democrática; e, finalmente, o papel de integração social nos planos público e social.
As clivagens teóricas que acabamos de referir caracterizam-se por uma quase exclusão
mútua, na medida em que aquelas divergências se pautam, na maioria das vezes, por uma
clara sobrevalorização de uma determinada função e, em simultâneo, pela correlativa depreciação das outras (Robteutscher, 2000). A análise do quadro n.º 3 permite-nos visualizar
melhor esta configuração.
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Quadro 3. Teorias associativas versus teorias anti-associativas
Espaço Associativo

Teorias as s ociativas

Macroabordagens:
Teorias Pluralista e
Corporativista
* Aberto:
democrático e integrador
Micro abordagens:

Objetivos
* Prevenção do ativismo
político;
* Providenciar a paz social e
estabilidade democrática;
(instituições democráticas
“corretas”)

Função integrativa

* Integração social;
* Aprendizagem
democrática (escolas
da democracia);
* Confiança

Teorias Participativa,
Voluntarista e Cívica

Teorias Anti-associativas

Função
* Mediação
de interesses;
* Fonte de legitimidade
do Estado;
* Tomada de decisões.

* Fechado: totalitário,
autoritário e antidemocrático

Função não - integrativa

* Aquisição de virtudes
(Rousseau);
* Aquisição de competências
democráticas (Tocqueville);
* Baluarte da integração
social (Putnam, Verba)
(cidadãos democráticos
“corretos”)
* Controlo e passividade
social

Fonte: Elaboração própria a partir de Robteutscher, 2000: 234- 240.

Apesar da função integrativa que une as macro e as micro abordagens da problemática
do associativismo, é clara a dissonância quanto às funções que ele pode assumir no palco
social. As macroabordagens têm como objetivo prevenir a mobilização política e, como
tal, o confronto com o Estado, conduzindo portanto à estabilidade democrática e não à
promoção da integração social. 8 Em nosso entender, poderíamos afirmar que o princípio
que preside às macroabordagens de análise do associativismo é de um grau de dignidade menor, na medida em que estas pressupõem o controlo dos cidadãos (através da
criação de instituições democráticas “corretas”) e não a promoção da integração social
e participação democrática dos indivíduos, enquanto cidadãos democráticos “corretos”.
Diríamos mesmo que o preço a pagar pela integração no mundo associativo, no caso das
macro teorias, é igual a menos liberdade/autonomia e mais passividade/controlo social.
Como nos indica Milofsky (cit. por Robteutscher, 2000), o mundo associativo é um mundo em que as sociedades se degradam passando de sistemas “abertos” a sistemas “fechados”. Estas questões estão, aliás, na base da crítica de Max Weber ao associativismo
(Robeutscher, 2000), na medida em que, para o autor, os clubes e as associações criam
e alimentam a passividade de indivíduos obedientes, limitando a liberdade individual e a
inspiração intelectual.
8 A teoria pluralista pressupõe que, através das associações, as elites controlam e guiam o comportamento político dos cidadãos, enquanto a integração institucional protege as elites políticas dos desejos
e exigências irracionais e descontroladas das não elites, ou seja, dos cidadãos.
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Em contrapartida, as micro abordagens do associativismo subdivididas em teorias do
voluntarismo cívico, da confiança, da cidadania e da participação defendidas por autores
como Putnam e Verba (Robteutscher, 2000), partilham a convicção de que as associações
são espaços intrinsecamente democráticos. Todas estas micro abordagens valorizam o
associativismo na medida em que promovem a aprendizagem de determinadas competências cívicas fundamentais na facilitação e encorajamento da participação política.
Nestas abordagens, as associações operariam como verdadeiras “escolas da democracia”,
onde os seus membros aperfeiçoam a “arte de associação”, na mesma proporção em que
aumenta a igualdade (Tocqueville, 2002). Apesar das diferenças reveladas, quanto aos objetivos e funções desempenhadas, pelo associativismo nas macro e nas micro abordagens
(as macro teorias desejam promover a participação social para prevenir o ativismo político,
enquanto as micro teorias sublinham o impacto politizador da integração social), o que
acaba por ser contestado, não é a função de integração social, mas o impacto que a integração irá assumir no movimento associativo, em termos do resultado do comportamento
político dos indivíduos (passivo versus ativo) (Robteutscher, 2000). 9
Foi precisamente ao nível das micro abordagens que surgiram as primeiras preocupações
teóricas relativas ao associativismo, de que Tocqueville é o expoente máximo. Desde Tocqueville que a multiplicação das associações voluntárias é encarada como representando
um papel decisivo na concretização e conciliação dos valores da igualdade e da liberdade
na democracia moderna. Tocqueville defende o pressuposto de que as associações são
uma pré-condição inevitável ao funcionamento da democracia («escolas da democracia»),
na medida em que nos países democráticos, a ciência do associativismo apresenta-se
como a “mãe das ciências” e é do seu progresso que dependem os progressos democráticos e de todas as outras ciências. As “escolas da democracia” funcionam, deste modo,
como um campo de treino para a aprendizagem daquilo que Rousseau designa de «virtudes públicas», possibilitada pelo progressivo aumento das taxas de participação política
(Tocqueville, 2002). Deste modo, as virtudes associativas implicam uma dupla vertente
de integração social, favorecendo, por um lado, a solidariedade, a cooperação e o desenvolvimento social e, por outro lado, a capacitação e motivação para a participação na vida
pública e política (Viegas, 2011).
Para efeitos da pesquisa realizada no âmbito deste trabalho, interessar-nos-á particularmente as posições assumidas nas correntes de análise micro, nomeadamente as teorias
9 Refira-se que, pese embora esta bipolarização, a crise, nomeadamente do Estado – providência, desembocou numa certa expansão e reformulação das funções tradicionais do associativismo, permitindo a este assumir um papel, cada vez mais, fulcral na resolução de problemas aos quais o Estado não
consegue dar resposta, situando-se o associativismo num outro plano que ultrapassa o entendimento
base interlocutor/adversário
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participativa, voluntarista e cívica. As sociedades modernas vieram destruir e transformar
as antigas formas de sociabilidade, uma vez que as relações de parentesco e de grupo
de pertença se esbatem com a integração da vida urbana (o indivíduo deixa de ser visto
apenas como integrado no seu grupo de pertença). Esta situação traria por acréscimo a
atomização dos indivíduos – supostamente iguais perante a Lei e o Estado e os outros
cidadãos – e conduzia-os, de acordo com Viegas (1986), simultaneamente à sua perda
de identidade (sentida subjetivamente e projetada socialmente) e ao risco de tirania do
Estado10. Funcionando como uma forma de construção de uma “consciência coletiva”, as
associações voluntárias permitiriam assim, de acordo com Tocqueville (2002), que o cidadão se interessasse por um conjunto de questões indispensáveis, designadamente pela
gestão da comunidade; pelo destino comum da nação; pela via de participação social e pela
via de resistência ao poder do Estado. As associações referidas por Tocqueville vão muito além das associações de carácter estritamente político, espraiando-se a outras áreas
como as de carácter educativo, religioso, reivindicativo, caritativo, moral, recreativo, entre
outras11. Verificamos que Tocqueville considera o associativismo criador de novas formas
de sociabilidade nas sociedades modernas: uma nova forma de sociabilidade que permite
ultrapassar os riscos advindos da igualdade (Viegas, 1986), nomeadamente o risco do isolamento social. Assim, como nos indica Viegas (2011), as associações permitem contrariar
o individualismo moderno, possibilitando aos cidadãos participarem no debate e na resolução de problemas cívicos.
Outra das análises do associativismo ao nível das micro teorias resulta da obra de Durkheim. Eis como o autor explicita algumas das razões que podem levar os indivíduos a
associar-se:
“(…) quando os indivíduos que se acham ter interesses comuns se associam, não é só para
defenderam esses interesses, é para se associarem, para não mais se sentirem perdidos, (...)
para terem o prazer de comunicar, de não serem senão um em vários, quer dizer, em definitivo,
para levarem juntos uma mesma vida moral.” (Durkheim, 1984: 23).

A sua análise situa-se ao nível de uma proposta de organização social global em que as Corporações12 (um tipo único de associação) deveriam ser capazes de combater, por um lado, a
hipertrofia do Estado (distante dos indivíduos e que agia, sobretudo, por via coerciva) e, por
outro, a “anarquia” e “desorganização” dos indivíduos, constituindo-se como mediadores,
10 Que controlaria o cidadão, através da sua força coerciva, cidadão cativo da sua individualidade e
isolamento no círculo familiar e socialmente impotente.
11 Aliás, para Tocqueville a grande virtude da democracia na América, ao contrário do que acontece
na Europa, é precisamente a existência de uma multiplicidade de associações com os mais diversos
objetivos, o que se revela como extraordinariamente benéfico para o exercício de direitos e de participação política.
12 Agrupamentos de indivíduos pelo mesmo ofício.
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entre estas duas esferas sociais, penetrando as consciências individuais e socializando-as
interiormente. Durkheim defende que um dos problemas fundamentais das sociedades modernas residia na necessidade de procurar novos mecanismos sociais que colmatassem o
vazio da integração social (deixado pelo desaparecimento das antigas corporações com o
liberalismo) e que reforçassem a solidariedade social, vazio esse que a família e a religião,
embora importantes, não poderiam colmatar. Deste modo, as corporações desempenhariam um papel libertador perante os riscos da anomia social (Durkheim, 1984).
O discurso dos defensores das chamadas micro abordagens do associativismo permite-nos aferir se as associações voluntárias oferecem às pessoas o desenvolvimento de
uma noção mais forte de comunidade, assim como lhes permitem aprender a confiar. É
com as associações voluntárias que os interesses são mediados de modo mais fiável, seguindo-se progressivamente taxas mais elevadas de participação política. É neste campo
que se ensinam as chamadas «virtudes públicas» roussonianas e, como consequência, se
assegura, de modo indireto, a integração dos indivíduos na sociedade. Com vista a representar e defender interesses específicos e coletivos dos seus membros, o associativismo
pode ser relacionado com a capacidade de iniciativa da sociedade civil, um verdadeiro
mecanismo que fortalece a participação e a democracia. O associativismo pode assim
ser concebido como uma forma de organizar populações, levando-as a rentabilizar os
seus recursos e capacidades, a melhorar as suas condições de vida, a tornar capazes
de decidir autonomamente os seus destinos e, ainda, fazendo com que aquelas se assumam e se façam representar junto dos poderes estatais (Capucha, 1990). Em suma, ao
falarmos de associativismo inevitavelmente nos “associamos” ao conceito de sociedade
civil. Ao falarmos de sociedade civil não podemos deixar de referir as questões de coesão
interna dos estados liberais/das sociedades modernas, apesar da sua complexidade e
diferenciação13.
Na linha seguida por Tocqueville, Bauböck (1996) exprime uma concordância clara quanto
ao princípio da chamada “arte de associação” (defendida pelo primeiro), oferecendo-nos
uma viagem através de vários modelos de análise do conceito de Sociedade Civil. Pela sua
pertinência para o nosso objeto de estudo, gostaríamos de dispensar um breve olhar a dois
desses modelos conceptuais.
Bauböck parte de uma análise em sentido lato, em que a sociedade civil se posiciona na
base de um triângulo institucional, a saber: o Estado, o Mercado e a Família que, enquanto
instituições contrastantes, necessitam encontrar equilíbrio e definir fronteiras entre si, só
13 A diferenciação a que nos referimos pode ser observada, por exemplo, ao nível da definição das
fronteiras externas de uma sociedade, que separam os residentes permanentes e não permanentes
dos países através de enquadramentos legais diferentes. No fundo, referimo-nos a diferentes direitos
de cidadania, mesmo assim enquadráveis num modelo dito de superação do velho Estado-nação.
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possíveis precisamente na articulação com a sociedade civil. O autor desemboca depois
numa segunda análise conceptual, onde a sociedade civil surge já não como a base daquele triângulo institucional, mas como a área interna do triângulo. Enquanto área interna, a
sociedade civil é entendida como um campo de energia estruturado por forças magnéticas
que emanam dos três polos referenciados. Neste segundo modelo conceptual, o autor
define a sociedade civil como o palco do “Pluralismo Associativo”14. Esta definição é, aliás,
reforçada pela posição de Santos que considera precisamente que:
“a sociedade civil [na teoria liberal] é o mundo do associativismo voluntário e todas as associações representam de igual modo o exercício da liberdade, da autonomia dos indivíduos e seus
interesses. Clubes, associações, empresas são assim manifestações equivalentes de cooperação, de participação e de voluntarismo” (Santos, 1994: 206).

E o autor continua afirmando que “a cidadania não é, por isso, monolítica; é constituída por
diferentes tipos de direitos e de instituições; é produto de histórias sociais diferenciadas
protagonizadas por grupos sociais diferentes” (1994: 210)15.
O início da viagem levou-nos, como já dissemos, à análise do conceito de sociedade civil
como sendo um espaço de equilíbrio triangular entre o Estado, o Mercado e a Família.
O triângulo abre um espaço bidimensional, permitindo-nos distinguir a sociedade civil
como uma esfera que emerge de uma diferenciação funcional entre o Estado, o Mercado
e a Família. Quanto maior for a distância e mais claras forem as fronteiras entre aqueles
três campos institucionais, mais alargado será o campo de intervenção da sociedade civil
(Bauböck, 1996). É importante notar que este modelo triangular proposto por Bauböck
pretende, como ele diz, focar as instituições e não as organizações e os agentes. Neste
sentido, elas vão reproduzir-se, estruturando a interação social de acordo com as suas
próprias regras, produzindo as suas próprias descrições internas sobre o que é que os
indivíduos representam para elas.
A análise do Estado, enquanto instituição democrática, permite, em primeira instância,
compreender os indivíduos como cidadãos. A cidadania é aqui percecionada como um laço
básico de pertença, ligando os indivíduos ao Estado e estruturando a sua interação através
de obrigações e direitos jurídicos generalizados. Os modernos Estados democráticos são
14 No original “Associational Pluralism”.
15 A este propósito Santos refere que os direitos cívicos correspondem ao primeiro momento do desenvolvimento da cidadania e são os mais universais em termos da base social que atingem e apoiam-se
nas instituições de direito moderno e do sistema judicial que o aplica; os direitos políticos (mais tardios
e de universalização mais difícil) traduzem-se institucionalmente nos parlamentos, nos sistemas eleitorais e nos sistemas políticos em geral. Os direitos sociais só se desenvolvem no século XX, atingindo
apenas a sua plenitude depois da segunda guerra mundial, tendo como referência social as classes
trabalhadoras e são aplicados através de múltiplas instituições que, no seu conjunto, constituem, de
acordo com Santos, o Estado – Providência.
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instituições simultaneamente abertas e fechadas. A igualdade dos cidadãos é garantida
pelo anonimato perante a lei, que os trata como iguais, sem olhar à sua pessoa privada.
Os cidadãos encontram-se ligados pela partilha dos mesmos direitos e de proteção pela
lei, tornando-se inevitável a distinção entre aqueles que são membros e os que são não
membros. Podemos assim falar, a este nível, da existência de uma interação fechada, condicionada também pela existência de fronteiras externas.
No que respeita ao Mercado, este funciona como um campo de mediação entre os indivíduos e a economia através dos meios de pagamento. Ao contrário do Estado, os mercados dividem os papéis individuais em múltiplos papéis, tais como o de consumidor, o de
empregado, o de detentor de capital, etc., em vez de os homogeneizar. Enquanto espaços
públicos onde as preferências privadas são coordenadas pela troca de bens privados, o
mercado é revelador de um grau de liberdade superior ao do Estado. A liberdade de mercado permite assim determinar qual das ações e escolhas dos indivíduos são realmente
controladas por eles, estabelecendo-se uma esfera de não interferência. Os indivíduos são
protegidos nos seus direitos de propriedade privada, mas interagem na esfera pública.
Em último lugar, a Família representa o núcleo institucional na esfera moderna da intimidade. Aqui, o indivíduo, enquanto membro de uma família, é uma pessoa singular e não
“cambiável”. Bauböck (1996) refere, no entanto, que os papéis dos membros da família
são menos iguais do que aqueles papéis dos cidadãos, porque na Família os papéis são
altamente diferenciados de acordo com a idade, o género e o grau de parentesco. O papel
primário do indivíduo privado é criar uma esfera de interação exclusiva a partir da qual os
outros podem ser excluídos, transportando expectativas de solidariedade e de reciprocidade entre os seus membros. A análise institucional da família permite ainda, de acordo com
o autor, etiquetar de um modo diferente este “canto” do triângulo: se reduzirmos a esfera
da família à de espaço doméstico privado, enfatizamos ainda mais a natureza exclusiva da
esfera privada. A Família oferece um modelo de enquadramento para vastas comunidades
de uma determinada origem étnica, onde a pertença deriva de uma descendência comum
(imaginada), enquanto o espaço doméstico privado é entendido como um modelo de enquadramento para comunidades regionais que partilham o mesmo território e os mesmos recursos. A Família apresenta-se como uma unidade básica de consumo e produção
(particularmente de força de trabalho) para a economia, sendo que a grande parte da sua
interação interna é gerada para as atuações externas no espaço de mercado. Em síntese,
a análise que Bauböck (1996) faz da sociedade civil sugere, como ele próprio indica, uma
análise mais sóbria sobre as bases sociais da autonomia nas sociedades modernas. A
prevenção da subordinação total dos indivíduos aos imperativos de um único tipo de instituição é uma das suas virtudes essenciais.
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No sentido mais restrito, a segunda análise conceptual da sociedade civil é entendida,
como já dissemos, como um palco de pluralismo associativo. Nesta interpretação, a sociedade civil consiste numa pluralidade de associações voluntárias que se apresentam
como mediadoras entre os indivíduos e as instituições (o Estado, o Mercado e a Família),
quer ligando-os entre si, quer entrepondo-se entre eles. Ao papel de mediação acresce
ainda o de distanciamento criado entre os indivíduos e as instituições nucleares da sociedade moderna, pelo facto de as associações voluntárias fornecerem aos indivíduos papéis
alternativos que são menos exigentes do que aqueles que se referem à competitividade
económica do mercado, à regulação estatal sobre (cada vez mais) aspetos da vida social e
ao peso das responsabilidades familiares. Enquanto princípio interno da sociedade civil, as
associações voluntárias tornam-se relevantes simultaneamente para o Estado, o Mercado
e a Família, não existindo nenhuma distinção binária que as separe da sociedade civil, no
mesmo sentido em que estas se distinguem entre si. É precisamente por isso que Bauböck
afirma que também não existe nenhuma distinção substantiva entre o sentido lato e o
sentido restrito dos modelos de análise de sociedade civil que propõe. Uma e outra análise complementam-se. Enquanto núcleo central posicionado no interior da sociedade civil,
as associações voluntárias apresentam um conjunto de características comuns (Bauböck,
1996), na medida em que, por um lado, a sua filiação é voluntária (i. é, não se adquire por
nascimento, não é automática, nem é coerciva e os membros podem abandonar a associação livremente se assim o entenderem); por outro lado, não gozam de monopólio no
seu campo de ação, existindo, por isso mesmo, uma “pluralidade de associações” que possuem objetivos idênticos, oferecendo bens e serviços muito similares. Esta característica
(pluralismo associativo) permite aos indivíduos a possibilidade de escolha entre diversas
associações, sendo uma pré-condição para a entrada e saída voluntária dos indivíduos e finalmente, as associações na sociedade civil não possuem meios de coerção ou capacidade
de dominação sobre as perspetivas de vida dos seus membros, contrastando, deste modo,
com o poder de coerção exercido pelo Estado, pelo Mercado e pela Família. A falta deste
poder coercivo sobre os indivíduos, assim como a falta de total dependência dos indivíduos
face às associações a que pertencem ensina-os a argumentar, tentando ganhar ou reter
o empenho dos membros na luta pelos mesmos objetivos. Existe, no entanto, ainda um
outro aspeto importante a notar que é o facto de os indivíduos poderem pertencer em simultâneo a diversas associações, o que permite realçar a coesão social, na medida em que
pode criar pontes entre as clivagens de classe, de religião, de região, étnicas ou políticas
(Diamond cit. por Bauböck, 1996). As associações voluntárias criam assim uma rede em
que os indivíduos são os nós das múltiplas ligações e opções entre eles.
O pluralismo associativo pode ser entendido como um ambiente social que promove o
florescimento da autonomia individual entre os constrangimentos promovidos pelas condições da modernidade, estendendo a esfera em que as diferenças culturais florescem
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muito além das fronteiras fechadas da vida familiar, dos meios de amizade e dos meios
étnicos. A cultura não se apresenta, contudo, como meramente reproduzida no seio da
família, do mercado ou das associações voluntárias, já que o apoio do estado a uma cultura
nacional é essencial para a população maioritária. É nesta medida que as minorias podem
reivindicar recursos ao Estado para compensar a sua desvantagem neste campo – o direito de associação, assim como o seu exercício revela-se assim fundamental neste domínio
(Bauböck, 1996).
Queríamos, no entanto, estender ainda mais o conceito de pluralismo associativo que
Bauböck defende. Precisamente porque permite criar pontes entre clivagens de representação social e de exercício de direitos de cidadania existentes entre grupos minoritários,
nomeadamente entre imigrantes e a sociedade de acolhimento, como foi anteriormente
demonstrado, o conceito de pluralismo associativo estende-se claramente além da esfera
meramente cultural.
O fim deste pequeno percurso desagua na necessidade de outros esclarecimentos conceptuais que são indissociáveis do conceito de pluralismo associativo sugerido por Bauböck.
Propomo-nos de seguida caracterizar o alcance e a articulação do conceito de cidadania e
do conceito de integração no domínio da imigração.
2. CIDADANIA E INTEGRAÇÃO
Estudar o associativismo imigrante enquanto instância privilegiada para a promoção da
participação e emancipação das comunidades imigrantes nas sociedades de acolhimento,
desagua na necessidade de explicitação de um binómio – chave, a saber: cidadania e integração. Partir para esta explicitação não se revela tarefa fácil, na medida em que, tanto para
um caso, como para outro, nos deparamos com conceitos multidimensionais, sendo difícil
encontrar uma definição teórica consensual, entre os académicos, que compreenda todas
as suas dimensões (Bauböck, 2008; Martiniello, 2006). No entanto, apesar de existirem
obstáculos que nos dificultam balizar as fronteiras ou os limites de ambos os conceitos, em
resultado da sua multiplicidade e abrangência, podemos, todavia, delinear a sua essência.
Do ponto de vista histórico, a cidadania desenvolveu-se num mundo geopoliticamente organizado em torno das pertenças do Estado-Nação, (Klusmeyer, 2000), correspondendo
na sua essência à participação numa comunidade política independente (Bauböck, 2008).
Deste modo, a cidadania encontra-se ancorada numa lógica de organização territorial, delimitada a um dado espaço nacional e onde todos os membros partilham supostamente
o mesmo estatuto jurídico-legal (Estanque, 1999). A cidadania vem assim definir populações ligadas por um conjunto de direitos e deveres, que excluem os “outros” com base na
nacionalidade. A cidadania é, portanto, concebida num sentido formal e restrito, como um
Anabela Franqueira

39

OS ATORES DA INTEGRAÇÃO:
Uma análise da organização coletiva dos imigrantes entre 1995 e 2002

estatuto jurídico que garante o exercício de direitos civis, políticos e sociais e de deveres
aos membros individuais de uma entidade política, tradicionalmente um estado (Estanque,
1999; Martiniello, 2000) e onde se percecionam mecanismos simultâneos de inclusão e exclusão (Albuquerque, 2008). Em contextos migratórios, a cidadania marca a distinção entre
os membros e os não-membros, tendo por base o nível diferenciado de relacionamento
com um Estado (Bauböck, 2008).
Num sentido mais alargado, a cidadania refere-se ainda ao desempenho de um conjunto
específico de papéis sociais (direito de voto, ativismo político; etc.) através dos quais os
cidadãos expressam as suas escolhas, permitindo-lhes o uso de uma competência legal,
resultante do seu estatuto de pertença, de forma a defender os seus interesses na arena
política (Martiniello, 2000).
Não obstante o fato de as populações continuarem ligadas dentro dos Estados-Nação por
instrumentos de cidadania e soberania (o que mantém o “Estado fechado”, na medida em
que o exercício do poder de soberania controla a pertença daquelas populações), as migrações económicas veem pôr em causa a delimitação precisa de fronteiras externas do
Estado-Nação, face às inconsistências criadas entre o investimento de capital e a localização da força de trabalho (Sassen cit. por Soysal, 1994). Efetivamente, a globalização, as
migrações internacionais, a emergência de construções supranacionais como é o caso da
União Europeia vieram questionar e desafiar o coração e a estrutura do Estado-Nação,
pelo que o crescente interesse por parte de decisores políticos, intelectuais, imigrantes e
pela sociedade civil em geral, relativamente às questões de cidadania está assim inevitavelmente ligado ao aumento e ao ritmo das migrações internacionais (Klusmeyer, 2000),
resultantes, em parte, daquelas construções supranacionais, assim como dos movimentos
de globalização.
Assim sendo, se os indivíduos gozam de direitos de saída e de entrada, as políticas tornam-se, também elas, abertas, mas os direitos de saída de um dado território e a cidadania
são tidos como garante das democracias liberais, ao contrário dos direitos de entrada, que
são um assunto muito mais delicado. A mobilidade que reveste as sociedades modernas
deveria permitir uma maior abertura das suas fronteiras e a consequente admissão de recém-chegados (Bauböck, 1996). Os direitos que costumavam pertencer apenas a nacionais
são agora estendidos a populações estrangeiras, minando, desta forma, a própria base da
cidadania nacional, enquanto elemento endógeno do Estado-Nação. Esta transformação
requer naturalmente um novo entendimento do conceito de cidadania.
A cidadania tem sido largamente referenciada em termos de nacionalidade formal e estatuto de cidadania. Para compreendermos as consequências da cidadania formal para
estrangeiros e imigrantes, precisamos de ter em conta, como afirma Feldblum (2000), o
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seu estatuto de pertença e o acesso a outros domínios políticos, incluindo segurança social, emprego e educação. Na prática, os imigrantes experimentam diferentes formas de
pertença nos diversos domínios políticos, em termos do seu estatuto legal e reivindicações
substantivas.
A integração de imigrantes surge assim como um teste chave para a abertura e a estabilidade da sociedade civil, mostrando se esta realmente fornece alternativas à integração de
outras sociedades como comunidades nacionais. Esta integração aumenta a consciência
da posição dos imigrantes como minorias culturais e, como tal, fortalece a força moral e o
impacto político das suas necessidades por reconhecimento na sociedade civil (Bauböck,
1996). Em qualquer sociedade civil, a integração ao oferecer aos imigrantes a participação
social, económica e política (ou seja, o exercício de diversos direitos de cidadania) torna-se
reflexiva, porque põe à sua disposição os recursos de renegociação dos termos gerais
dessa integração (Bauböck, 1996). Isto significa que ao desligar os direitos civis de associação do estatuto de cidadania, a sociedade civil abre-se formalmente aos imigrantes, sem
requerer uma assimilação cultural como pré-condição para essa abertura. Essa renegociação poderá passar precisamente pelas associações voluntárias presentes na sociedade
civil, porque a integração pela cidadania (no seu sentido puro) não é uma condição suficiente, apenas a participação em associações voluntárias e no discurso cultural geral pode
fornecer prova incontornável de que essa integração foi de facto alcançada – a combinação
com o exercício de direitos sociais (Bauböck, 1996).
Através das associações voluntárias, a sociedade civil apresenta assim uma oportunidade
estruturada através da qual os imigrantes são capacitados a desafiar e a mudar os termos
da sua integração, permitindo-lhes ultrapassar os modelos de adaptação segregacionista
e assimilacionista16, que surgem como uma reação à inserção de novos membros numa
sociedade (Bauböck, 1996), desenvolvendo, deste modo, “práticas emancipatórias” que
promovam uma transformação social e política e desenvolvam “cidadanias ativas” (Santos, 2003, 2008). Concordamos por isso com a ideia de Santos (2003) quando afirma que a
cidadania se emancipou, nas sociedades contemporâneas, face à nacionalidade. A mesma
ideia é reforçada por Soysal (1997) quando afirma que a experiência de imigrantes do
pós-guerra na Europa revela que as práticas contemporâneas de cidadania estão cada vez
mais dissociadas da pertença no coletivo nacional. Esta integração pode requerer adaptação do próprio sistema para manter a sua coesão interna, cujo elemento nuclear reside no
estabelecimento de um estatuto de cidadania comum e igualitário de todos os membros
(pelo menos para aqueles que fazem parte dele desde o primeiro momento – os nacionais).

16 Sobre a explicitação destes modelos de integração, ver capítulo III, ponto 1.
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De acordo com Bauböck (1996), a presença de imigrantes e a sua participação na sociedade
civil, implica uma transformação gradual das sociedades em sociedades multiculturais, o
que coloca naturalmente problemas à sua coesão interna (já que as sociedades liberais democráticas baseiam-se precisamente na cultura nacional), mas esta transformação torna-se quase inevitável, caso estas sociedades pretendam manter os standards de democracia
num mundo em crescente mobilidade transnacional e em que a própria cidadania, também
ela, se transformou em cidadania transnacional (Bauböck, 1994). É fundamental articular a
combinação da chegada de novos imigrantes com o acesso aos direitos de cidadania, para
que os imigrantes possam ter capacidade para formar as suas próprias associações e mesmo fazer parte daquelas que já existem, envolvendo também a sociedade de acolhimento.
O crescimento de comunidades imigrantes nos países de destino, assim como o desenvolvimento de associações de imigrantes amaciam, como refere Bauböck (1996) os caminhos
da inserção, contribuindo para a criação de coesão e estabilidade social (Sardinha, 2009).
Neste pressuposto, podemos afirmar que a integração é um processo interativo que envolve os imigrantes e a sociedade de acolhimento (Herckmann, 2004 cit. por Sardinha, 2009),
implicando um procedimento gradual de aprendizagem e ajustamento dos imigrantes aos
valores da sociedade de acolhimento e, simultaneamente da abertura daquela sociedade
às comunidades imigrantes e às suas diferenças culturais, sociais, religiosas, etc. (Sardinha,
2009). De notar, no entanto, que quando falamos de integração social ou sociocultural é
necessário perceber que os seus objetivos são diferentes da integração socioeconómica, na
medida em que esta significa o acesso, em condições de igualdade, às instituições centrais
da sociedade e a igualdade de pertença à esfera económica e política (Vermeulen e Penninx,
2000 cit. por Sardinha, 2009). A presença e participação de imigrantes nas sociedades de
acolhimento implica, como já referimos anteriormente, a inevitável transformação gradual
das sociedades em sociedades multiculturais, caso estas pretendam manter os seus padrões democráticos, num mundo em que a cidadania se transformou num modelo transnacional (Bauböck, 1994).
Para terminar, gostaríamos de colocar à discussão uma nova equação de análise sobre
a sociedade civil. Esta recai numa outra articulação de referência a saber, cidadania/integração/“pluralismo associativo”, enquanto espaços públicos de acesso a uma cidadania
emancipatória (Santos, 2003, 2008). A cidadania será assim o primeiro passo no acesso a
um processo de integração na sociedade civil, mas está indissociavelmente ligado à criação de espaços de reivindicação e afirmação por via de estruturas e organizações (pluralismo associativo), que permitam transformar social e politicamente a sociedade civil.
No caso europeu, as organizações de imigrantes foram desenvolvendo novas formas e
adotaram novas estratégias de participação (redefinição dos seus discursos de acordo
com a intensificação pluralista dos conceitos de identidade e de pertença a nível europeu e
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global). As questões tradicionais dos guestworkers foram recolocadas como questões de
direitos e de pertença, justificadas pelas ideologias globais de direitos humanos (Soysal,
1994). Ao falarmos em integração pela cidadania temos em conta que, as últimas décadas
do século XX foram marcadas por uma tendência para a autonomização da condição de
nacional, de um conjunto de direitos que, durante muito tempo, foram por ele (nacional)
exclusivamente exercidos. O discurso do pós-guerra sobre direitos cristalizou-se à volta da
ideia da pessoa/indivíduo. A racionalização e formalização dos direitos humanos tornou-se assim um imperativo para justificar e reivindicar direitos, incluindo aqueles dos não
nacionais. Os Estados - nação incorporaram rapidamente este elevado princípio universal
dos direitos humanos nas suas constituições, como metas a alcançar pelo Estado e como
direitos individuais (Soysal, 1994). Portugal não constitui exceção nesta matéria já que a
Constituição da República Portuguesa (datada de 1976) consagrou no seu artigo 13.º a dignidade social e a igualdade perante a lei de todos os cidadãos, estabelecendo que ninguém
pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de
qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social. O
princípio da igualdade é reforçado ainda pelo disposto no artigo 16.º (âmbito e sentido dos
direitos fundamentais), ao incluir nos direitos fundamentais consagrados na Constituição,
quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional, devendo os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Podemos então afirmar que o conceito de cidadania se tem enriquecido historicamente
como consequência de importantes lutas e reivindicações sociais, travadas por grupos
sociais diferenciados (Santos, 2003).
A cidadania, na sua pluralidade, irá permitir o acesso e o gozo de direitos sociais (o direito
de associação e de voto, por exemplo), políticos (aquisição de nacionalidade por naturalização) e económicos (participação no mercado, enquanto força de trabalho). O alcance
destes direitos determina, de um modo direto, o grau de integração dos indivíduos na sociedade civil, mas como afirma Bauböck (1996), apenas a participação em associações voluntárias pode fornecer prova incontornável de que essa integração foi de facto alcançada
(impacto indireto). Esta ideia é, aliás, também reforçada pela leitura que Soysal (1994)
faz a propósito dos diferentes modelos de incorporação de imigrantes nas sociedades
de acolhimento, cuja análise iremos, já de seguida, aprofundar. O modelo de integração
corporativista subsidia e incentiva o “pluralismo associativo” como um modo natural de
assumir direitos face ao Estado, permitindo aos indivíduos ganhar legitimidade e acesso
aos direitos nas diversas áreas da ordem social. Daí que o outro vértice do triângulo – a
participação através das associações voluntárias - seja também um elemento nuclear para
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A cidadania, na sua pluralidade, irá permitir o acesso e o gozo de direitos sociais (o direito
de associação e de voto, por exemplo), políticos (aquisição de nacionalidade por
naturalização) e económicos (participação no mercado, enquanto força de trabalho). O
alcance destes direitos determina, de um modo direto, o grau de integração dos indivíduos
na sociedade civil, mas como afirma Bauböck (1996), apenas a participação em
associações voluntárias pode fornecer prova incontornável de que essa integração foi de
facto alcançada (impacto indireto). Esta ideia é, aliás, também reforçada pela leitura que
Soysal (1994) faz a propósito dos diferentes modelos de incorporação de imigrantes nas
sociedades de acolhimento, cuja análise iremos, já de seguida, aprofundar. O modelo de
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CAPÍTULO III – POLÍTICAS E MODELOS DE INTEGRAÇÃO
1. A INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES: UMA ANÁLISE DOS MODELOS POLÍTICOS DE
INTEGRAÇÃO SUGERIDOS POR SOYSAL
Tradicionalmente a literatura académica tem distinguido consensualmente três modelos
nacionais de integração de imigrantes (Carrera, 2006), cuja tipologia tenta reconciliar as
suas diferentes dimensões – socioeconómica; político-legal e cultural – de modo atribuir
uma importância maior às dinâmicas complexas que envolvem os processos de integração de imigrantes (Entzinger e Biezeveld, 2003). Estes modelos propostos encontram-se
ligados aos diferentes padrões históricos de formação dos Estados-Nação, que conduziu a
diferentes conceitos de cidadania. Se alguns países dificultam a possibilidade dos imigrantes se tornarem cidadãos, outros concedem-na apenas pelo preço da assimilação cultural,
enquanto outros países tornam esta realidade possível, desde que os imigrantes mantenham identidades culturais distintas. Os modelos referidos são o modelo de exclusão
diferencial, o modelo assimilacionista e o modelo pluralista/multicultural, respetivamente
(Castles e Miller, 1993). De acordo com Carrera (2006) esta tipologia já não existe, por não
ser aplicável aos Estados contemporâneos, dado que as sociedades e as políticas públicas
de imigração e de integração de imigrantes estão continuamente em mudança, também
em resultado do desenvolvimento transnacional de medidas e políticas migratórias, com
consequências diretas nos mais variados países de acolhimento. Neste sentido, é preciso
ser cauteloso ao ligar um modelo ou uma tipologia a um dado Estado, sem ter em atenção
o conteúdo atual das políticas de integração (Favell, 1998, cit. por Entzinger e Biezeveld,
2003), de cada um desses Estados, pois pode acontecer que apesar das diferenças ideológicas entre Estados, poderão existir muitas similitudes na orientação dos processos de
integração de imigrantes (Entzinger e Biezeveld, 2003).
Os modelos de integração supracitados são modelos em que a cidadania pressupõe a
existência de atores cujos direitos e identidades está associada aos limites coletivos nacionais, desconsiderando o facto de que as migrações internacionais desafiam os limites do
Estado-nação (Soysal, 1997). Neste sentido, Soysal (1994) propõe uma nova tipologia de
regimes de integração/incorporação17 que vai além destes modelos tradicionais de pertença, salientando que o modo como os Estados incorporam os imigrantes afeta os discursos
organizativos destes, assim como as suas estratégias e identidades, pelo que as regras de
pertença que definem as formas de participação em políticas específicas também configuram naturalmente os padrões coletivos de organização dos imigrantes.
17 Os conceitos integração e incorporação são utilizados, para efeitos desta dissertação, como sinónimos.
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Apesar de tradicionalmente se discutir que a emergência das associações nos meios de
imigração está ligada às condições históricas simultâneas nos países de origem e nos
países de acolhimento (em termos de tradição associativa, por exemplo), com o tempo
de permanência dos imigrantes e o seu enraizamento, com o aparecimento das jovens
gerações e a respetiva descoberta da importância das culturas, sobretudo no que respeita à educação dos filhos e, por outro lado, a políticas generosas dos governos e dos
seus fundos financeiros de apoio (Verbundt, 1989), Soysal (1994) considera que a organização coletiva das comunidades imigrantes é desenhada exclusivamente de acordo com
recursos que são fornecidos pelos Estados de acolhimento, na medida que são estes que
lhes permitem agarrar as oportunidades institucionais e fazer reivindicações adicionais. É
através da disponibilização de recursos estatais que as associações se obrigam a definir
objetivos organizacionais, estratégias e níveis de intervenção, assim como as suas funções
face às políticas existentes e aos recursos disponibilizados pelo Estado. A análise da autora
é particularmente interessante já que permite balizar diferentes intervenções estatais e
diferentes modos de relacionamento e participação entre as organizações de imigrantes e
os respetivos estados de acolhimento. Fazendo depender estas formas coletivas de organização das regras de pertença dos Estados, a balização proposta pela autora mostra-nos
como as associações se apresentam como um resultado do meio ambiente.
Soysal identifica diferentes tipos de padrões de organização coletiva de migrantes, que
variam consoante o país e os regimes de incorporação do Estado, a saber, os regimes
corporativistas; os regimes liberais e os regimes estatais18.
Nos regimes corporativistas, todos os grupos sociais têm um organismo nacional que representa os seus interesses, sendo este considerado como um princípio necessário e permanente ao desenvolvimento do processo de decisão política (a autora emprega o termo
corporativista para definir a relação entre o Estado, a sociedade e o indivíduo; como uma
forma particular de organização da pertença numa política que tem como base os grupos
corporativos). Esta representação é estendida também às organizações de imigrantes que
usufruem da mesma posição, quer em termos de participação, quer em termos de financiamento, que a outras organizações - chapéu nacionais.
A centralização das matérias da imigração produz, de acordo com a autora, políticas bem
concebidas e organizadas, no que respeita a incorporação de grupos de imigrantes. Este
18 Soysal faz referência ainda aos regimes de incorporação fragmentados (apesar de não desenvolver
a sua discussão como faz com os restantes), cujos Estados apesar de terem um governo soberano são
fracos e circunscritos na interação com a sociedade, na medida em que a família, os clãs e a igreja dominam a vida pública e social. Nestes casos, como refere a autora, a incorporação é parcial e fragmentada, já que os imigrantes participam no mercado de trabalho, mas não necessariamente nas outras
estruturas sociais ou institucionais. Este modelo é característico de países exportadores de petróleo.
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modelo de incorporação considera que aqueles se integram melhor através das suas próprias organizações e através de modelo de organização coletivo. As populações imigrantes
são assim definidas a partir das suas identidades coletivas, sendo classificadas claramente
como “minorias étnicas”. Este tipo de regime é típico de países como a Holanda e a Suécia,
cujo enquadramento jurídico e os instrumentos que o Estado usa para promover integração são, como acabamos de afirmar, grupais e reforçam claramente a etnicidade. Estes
países consideram as organizações de migrantes como canais naturais para a incorporação dos seus membros e esperam que estas, enquanto organizações formais, mantenham
a ligação entre os imigrantes e as instituições da sociedade civil. Os termos chave da incorporação destes regimes são a “emancipação” e a “coexistência mútua”.
Na medida em que as organizações de imigrantes representam os interesses das suas
comunidades, o Estado fornece os meios formais para a sua participação, numa primeira
instância, a nível nacional através das comissões de aconselhamento e conselhos consultivos e depois a nível local. Cada uma das “nacionalidades” é representada pelas suas
federações, em conselhos ligados aos ministérios e outras agências administrativas. Desta
forma, as associações de imigrantes são obrigadas a organizar-se sob o “chapéu” de uma
federação (mesmo organizações com orientação política diferente).
A classificação (étnica) é assim um instrumento essencial das políticas e das atividades
desenvolvidas por estes Estados (ao contrário do que acontece em Portugal, como veremos mais adiante). As principais áreas das políticas governamentais referem-se a serviços
de receção de recém-chegados; projetos específicos de emprego e cursos de formação
profissional dirigidos a determinadas categorias de imigrantes; ensino da língua estrangeira para adultos; ensino da língua mãe no sistema escolar para crianças; serviços de
informação e serviços sociais; apoio às associações/organizações de imigrantes e atividades culturais. A existência e a dimensão de orçamentos especializados na Holanda e na
Suécia demonstram, como afirma Soysal, que os imigrantes constituem categorias formais
e separadas nos programas da administração central e que eles são incorporados nas
estruturas organizacionais legais e formais como coletividades. O padrão corporativo e
burocrático das políticas destes regimes resulta, por um lado, em agências administrativas
relativamente centralizadas e, por outro, numa rede de organizações - chapéu e comissões
consultivas que agem como intermediários entre o Estado e os grupos de imigrantes. A
incorporação é centralizada e a participação é corporativa.
Nos regimes liberais (típicos de países como o Reino Unido e a Suíça), o regime de incorporação é estruturado por referência ao indivíduo, sendo a sua posição na sociedade de
acolhimento determinada, em grande parte, pela sua participação no mercado de trabalho. O carácter descentralizado das políticas estatais tende menos a produzir/promover
organizações migrantes de carácter centralizado e étnico. A palavra-chave deste modelo
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de incorporação é a “integração”, no caso suíço através do mercado de trabalho e no caso
britânico através da igualdade de oportunidades e da promoção de boas relações raciais
(= igualdade racial). Em ambos os casos, a ideia é promover a integração individual dos
imigrantes: os suíços esperam que os imigrantes se integrem nas comunidades onde vivem, interagindo com as populações locais a partir do mercado de trabalho e, no caso dos
britânicos pretende-se que o combate à discriminação racial promova a integração, feita
também em termos individuais e não em nome de nenhum grupo particular ou criando
mecanismos especiais que tratem grupos de imigrantes como entidades separáveis. Em
resumo, o principal objetivo da política nos regimes liberais é fornecer oportunidades para
e remover obstáculos à integração individual dos imigrantes em instituições societais, para
que eles possam usufruir dos benefícios oferecidos pelo sistema (que se destinam à população em geral), particularmente a nível local.
Os laços entre as associações e o Estado são menos institucionalizados. As associações
funcionam fundamentalmente como serviço social e organizações de aconselhamento, em
vez de grupos de interesse ou de reivindicação e desenvolvem atividades não desenvolvidas pelo governo central. A maior parte destas associações são fundadas a nível local e
não estão federadas a nível nacional. É a administração local que oferece algum financiamento às associações de serviço voluntário, fundamentalmente para ajudar no pagamento
de despesas de funcionamento. Não existe nenhum apoio financeiro especial relativo às
associações de imigrantes e a projetos de manutenção da sua identidade coletiva. A política é promover projetos e programas que dotem os imigrantes de capacidade de articulação individual e movimento pelos diversos serviços públicos, assim como desempenhar o
seu papel ao lado da população de acolhimento.
Os regimes liberais entendem a integração como um elemento que deve favorecer e permitir o acesso dos indivíduos imigrantes, em condições de igualdade, às instituições públicas e privadas, assim como aos serviços da administração pública, sem que para isso
seja necessário criar instituições específicas e direcionadas exclusivamente a imigrantes
ou proceder a tratamentos de discriminação positiva favoráveis a certos grupos. A opção
concentra-se, quando muito, na criação de instrumentos legais que permitam aos imigrantes adquirir capacidades e conhecimentos para aceder às instituições estatais, na aproximação à ideia do velho provérbio chinês de ensinar a pescar, em vez de dar só de comer.
O modelo estatal (França) – à semelhança do que acontece nos regimes/modelos de incorporação liberal, também o regime de incorporação estatal é estruturado por referência
ao indivíduo. O mercado de trabalho e os processos educativos surgem como os principais
instrumentos de incorporação sob orientação direta do Estado: até ao nível local, as instituições públicas e privadas agem de acordo com a ligação direta às agências centrais do
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estado que gerem e organizam a maior parte dos aspetos relacionados com as políticas
migratórias. As estruturas intermediárias que enfatizam a representação coletiva dos imigrantes raramente são institucionalizadas. Nos casos em que o são, os representantes das
comunidades são escolhidos e nomeados pelo Estado.
O Estado concede um apoio financeiro mínimo às associações de imigrantes, não existindo uma representação dos grupos de migrantes ou uma consulta sistemática que possa
promover uma estrutura organizacional unida. As organizações migrantes são pequenas,
mas muito mais centralizadas e politizadas que nos regimes liberais. As suas atividades
são dirigidas às autoridades públicas para a redefinição e restabelecimento de categorias
políticas a nível nacional: as organizações tomam a forma de apoio/defesa ou de grupos
de ação, normalmente alianças mobilizadas à volta de assuntos ou objetivos políticos específicos. A questão da identidade é, neste Estados, uma identidade política e não cultural.
Neste modelo, as associações/organizações de imigrantes agem não como interlocutores
do Estado, mas como adversárias do Estado, aproximando-se claramente dos micro modelos teóricos do associativismo, que discutimos no início deste capítulo.
2. A POLITIZAÇÃO DA IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL: QUE MODELO POLÍTICO DE INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES?
No ponto anterior deste capítulo analisamos os diferentes modelos políticos de integração
de imigrantes propostos por Soysal e explicamos também como esses modelos constituem uma alternativa conceptual aos modelos teóricos tradicionais propostos por Castle e
Miller (1993) e que mais consenso teórico têm gerado, ao longo dos anos, no mundo académico. Neste sentido, avançamos a hipótese de que os modelos de Soysal, ao contrário dos
modelos de Castle e Miller, melhor se enquadrarem numa possível tipologia de integração
no caso português. Neste sentido, propomo-nos, de seguida, analisar e descrever o modo
como Portugal e o Estado português tem vindo a organizar os seus discursos e que instrumentos tem vindo a desenvolver, no sentido de promover a integração dos imigrantes na
sociedade portuguesa. Pretendemos com esta análise enquadrar o caso português, no período em estudo (1995 – 2002), num dos regimes de incorporação defendidos por Soysal.
Impõe-se, no entanto, a necessidade de fazer referência a três características, antes de
iniciarmos a descrição do discurso e das práticas de integração, no caso português.
Em primeiro lugar, os países que servem de exemplo base às explicações dos modelos de
incorporação de imigrantes caracterizados por Soysal são, em relação a Portugal, velhos
países de imigração. Como já vimos, no primeiro capítulo desta dissertação, Portugal é ainda todavia um jovem país de imigração. Até finais da década de 90, a população imigrante
concentrava-se maioritariamente na área metropolitana de Lisboa. Aqui, esta população,
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veio preencher necessidades específicas de mão de obra não qualificada, engrossando o
contingente populacional de migrantes internos de menores rendimentos e que se foram
agrupando nas periferias das cidades pelo acumular de mecanismos de exclusão social,
formando os “bidonville” portugueses dos anos 90 (Leandro,1995).
Em segundo lugar, a esta condição acresce o facto de a imigração portuguesa, até este período, ser predominantemente de origem lusófona, ou seja, o fluxo imigratório tradicional
português é composto maioritariamente por cidadãos originários das ex-colónias portuguesas, com as quais Portugal mantém até hoje relações bilaterais privilegiadas19, o que
confirma a tendência de que as correntes migratórias normalmente se dirigem de países
periféricos para países centrais e, em particular, para países com os quais os imigrantes
possuem mais afinidade cultural e uma ligação histórica mais próxima (Portes, 1999).
Em terceiro lugar, o reconhecimento estatal de Portugal como país de imigração só ocorreu em 1995, tendo o Estado português, durante anos, se mantido à margem da definição
clara de políticas de imigração, desenhadas apenas pelas intervenções de terreno do poder local e das ONG’s. Só a partir de 1995 é que começamos então a assistir a ideologias
de orientação política mais favoráveis aos contextos da imigração e, pela primeira vez,
conceitos como imigrante e minoria étnica (ciganos) foram utilizados num programa do
governo 20, tendo sido criada a primeira entidade de âmbito nacional para o efeito – o Alto
Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas21.
O diploma que cria esta entidade reconhece que “novos desafios se colocam a Portugal
como país de imigração, que requerem medidas de integração na sociedade das famílias
de imigrantes e, em geral, das minorias étnicas de forma a evitar situações de marginalização geradoras de racismo e xenofobia” (preâmbulo do Decreto-Lei n.º 3-A/96, de 26 de
janeiro). A criação desta entidade, empenhado em promover, como refere o próprio Alto
Comissário (1999), a colaboração transversal entre os diversos departamentos da administração pública e os diferentes ministérios, revelou-se uma necessidade incontornável.
No entanto, este não deixava de ser um cargo de nomeação pessoal e não orgânica, cujo
gabinete dependia diretamente do orçamento da Presidência do Conselho de Ministros,
não possuindo por isso autonomia administrativa e financeira para agir. A estrutura reclamada pelas associações de imigrantes e ONG’s no terreno só viria a ser criada após o
final da legislatura PS, em 2002, transformando-se o Gabinete do Alto Comissário em Alto
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, cuja estrutura se expandiu e cresceu
19 A prová-lo está a própria provisão constitucional no seu artigo 15.º relativo à equiparação de direitos
entre nacionais e estrangeiros e que abordaremos pormenorizadamente ainda neste capítulo.
20 Ver o anexo I, onde consta um excerto do programa do XIV Governo Constitucional referente aos
imigrantes e minorias étnicas.
21 Ver o Decreto-Lei n.º 3-A/96, de 26 de janeiro, anexo II.
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e se desconcentrou a nível nacional. Posteriormente enquanto Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), instituto público, conheceu desenvolvimentos já
há muito reclamados pela comunidade imigrante e as organizações no terreno, existindo
hoje uma estrutura incomparável, em termos de meios técnicos e financeiros.
As competências atribuídas ao Alto Comissário eram abrangentes e inovadoras, incumbindo-lhe especificamente:
“a) Contribuir para a melhoria das condições de vida dos imigrantes em Portugal, de forma a
proporcionar a sua integração na sociedade, no respeito pela sua identidade e cultura de
origem;
b) Contribuir para que todos os cidadãos legalmente residentes em Portugal gozem de dignidade e oportunidades idênticas, de forma a eliminar as discriminações e a combater o
racismo e a xenofobia;
c) Acompanhar a ação dos diversos serviços da Administração Pública competentes em matéria de entrada, saída e permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal, com respeito
pelas respetivas competências e pelas dos membros do Governo especificamente encarregados destas matérias;
d) Colaborar na definição e assegurar o acompanhamento e dinamização de políticas ativas
de combate à exclusão, estimulando uma ação horizontal interdepartamental junto dos
serviços da Administração Pública e dos departamentos governamentais com intervenção
no setor;
e) Propor medidas, designadamente de índole normativa, de apoio aos imigrantes e às minorias étnicas” (Decreto-Lei n.º 3-A/96, de 26 de janeiro, artigo 2º).

Estas atribuições e competências foram sendo reforçadas através da publicação de sucessivos diplomas legais. Assim, ao Alto Comissário (ACIME) compete também aplicar as coimas devidas pelo cometimento de infrações à Lei n.º 134/99, de 28 de agosto22 devendo os
respetivos processos ser instruídos pela Inspeção-Geral competente, em razão da matéria
(Decreto-Lei n.º 111/2000, de 4 de julho23). Cabe-lhe ainda reconhecer as associações de
imigrantes e seus descendentes nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 115/99, de 3 de agosto24
e, de acordo, com o disposto no Decreto-Lei n.º 75/2000, de 9 de maio25. A publicação da
nova lei de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional em 1998 (Decreto-Lei 244/98, de 8 de agosto), veio igualmente prever a necessidade
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras informar o ACIME de determinadas decisões mais
relevantes para a situação dos imigrantes, nomeadamente, em caso de recusa de renovação de autorização de residência (artigo 91.º), no caso de cancelamento de autorização
22 Lei que proíbe as discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.
23 Regulamentação da Lei n.º 134/99, de 28 de agosto.
24 Ver anexo III.
25 Ver anexo IV.
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de residência (artigo 93.º) e em caso de decisão de expulsão de território nacional (artigo
122.º). A política de integração que começou então a delinear-se procurou concretizar, de
acordo com as fontes oficiais, uma política de integração dos imigrantes que respeite e
articule os princípios constitucionais, os laços especiais que ligam Portugal à Comunidade
dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e as obrigações de Portugal decorrentes
da integração na União Europeia.
Estes três elementos referidos – o carácter recente da fenomenologia imigratória em Portugal; as particularidades demográficas que recobrem essa imigração e o reconhecimento
oficial tardio de Portugal como país de imigração – condicionaram a definição de um modelo político de integração em Portugal, não se podendo ignorar, por isso, as dificuldades
provenientes da demora verificada no assumir da necessidade de uma política de integração de imigrantes e os processos desestruturadores resultantes de situações de exclusão
que se foram agravando e que se torna mais difícil reverter através de políticas de inclusão
dos excluídos. Na análise que, de seguida, nos propomos empreender, esperamos poder
evidenciar o modelo de integração existente.
2.1. A caminho da definição de um modelo de integração de imigrantes em Portugal
À semelhança do que acontece nos regimes/modelos liberais e estatal, o regime de integração/incorporação português também é estruturado por referência ao indivíduo. Nos
quase cinco anos em que pudemos acompanhar os trabalhos do ACIME, foi-nos referido,
inúmeras vezes, a necessidade permanente de se sublinhar a importância do combate ao
conceito de minoria étnica, em nome da dignidade social, da solidariedade e da igualdade
de todos os cidadãos perante a lei. Esta questão é, aliás, amplamente referida em diversos
discursos e documentos do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, a que
tivemos acesso, em que se refere que a lógica da política de integração deve assentar na
primazia do valor da cidadania individual, considerando-se negativa qualquer tendência
para a segmentação social e a formação do que se denomina por minorias étnicas:
“A questão da utilização do conceito de minoria étnica embate naturalmente com a política de
imigração definida pelo Estado Português que tem considerado a população estrangeira, independentemente da sua origem e/ou situação socioeconómica, apenas como população estrangeira, não existindo qualquer reconhecimento oficial do estatuto de minoria étnica a nenhum
grupo. Assim, entende-se que a distinção entre imigrantes e minorias étnicas reside numa situação prolongada, de geração em geração, de endogamia, ou seja, esta encontra-se ligada à
manutenção e permanência de regras de referência a uma cultura específica. Entendemos que
esta distinção assenta no facto de os imigrantes, podendo vir ou não a constituir-se a prazo
como uma minoria étnica, começam por se integrar individualmente, enquanto as minorias
étnicas tendem a ter uma lógica mais comunitária de integração. O fenómeno imigratório é,
em geral, uma sobreposição de atos individuais não conduzindo, por isso, necessariamente à
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constituição de uma minoria étnica. Mas, há, sem dúvida, grupos dotados por uma hiperidentidade, que constituem inquestionavelmente minorias étnicas, como é o caso, em Portugal, da
comunidade cigana.” (Leitão, 2001b: 2)

Num outro discurso público é ainda enfatizado por Leitão (1999a: 7) que podemos “construir um país em que cada cidadão possa construir livremente a sua identidade individual,
no respeito ou na dissidência face à sua herança cultural ou aproveitando dela o que melhor lhe aprouver”. Neste sentido, a política de integração dos imigrantes e das minorias étnicas definida pelo Governo de então parecia apontar para a possibilitar de acesso a graus
progressivos de cidadania, obedecendo aos princípios da igualdade e não – discriminação,
nomeadamente em função da raça, língua ou território de origem, tal como consagrados
no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) e da equiparação de direitos
entre nacionais e estrangeiros, consagrados no artigo 15.º:
“A integração deve permitir ao imigrante ir exercendo direitos que o vão tornando parte de uma
nova realidade – o país de acolhimento, sem que isso implique o abandono do seu passado
cultural. (…) Condição necessária para essa integração é ir-lhe permitindo exercer dimensões
de cidadania. É essa estratégia que tem vindo a ser seguida (…) Hoje, a cidadania social é uma
dimensão essencial do conceito de cidadania e coloca em pé de igualdade pessoas que, segundo outros critérios têm estatuto diferenciado (…) É uma forma de respeitar o princípio da equiparação de direitos entre nacionais e estrangeiros, com as exceções previstas na Constituição
e na Lei e o princípio da igualdade e da não discriminação, consagrados respetivamente nos
artigos 13.º e 15.º da Constituição da República.” (Leitão, 2001b: 4-5)

As palavras – chave que o modelo de integração português encerra, situam-se ao nível
do trinómio legalização/integração/cidadania (individual), na medida que diversos documentos e discursos o atestam como sendo “o caminho que pretendemos que venham a
fazer os imigrantes que vieram para ficar e para connosco construir um país mais coeso e
solidário” (Leitão, 2001a:14; 2001b:6).
Só através da legalização é que os imigrantes poderão integrar o mercado de trabalho em
condições de igualdade e assim aceder às outras dimensões da cidadania. Ora, a primeira
medida prioritária proposta pelo Governo PS, em 1995, foi no sentido de se realizar um
novo processo de regularização extraordinária de imigrantes em situação ilegal, o que se
veio a concretizar na Lei n.º 17/96, de 24 de maio. Considerada pelo governo como condição necessária, embora insuficiente, para a erradicação da pobreza, a lei da regularização
extraordinária foi, de acordo com o Alto Comissário, pela sua própria natureza, um diploma
destinado especificamente a resolver um problema de integração de imigrantes. Efetivamente, este processo revestiu-se de uma enorme importância, pois permitiu abranger,
para além de outros, muitos dos que não conseguiram regularizar a sua situação no primeiro processo de regularização de 1992/93. Assim, até ao final do processo de regularização de 96, requereram a regularização 35.082 cidadãos estrangeiros, sendo a sua maioria
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provenientes dos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente, Angola (9255), Cabo
Verde (6876), Guiné-Bissau (5308), Brasil (2330), Paquistão (1754), China (1608), S. Tomé e
Príncipe (1549), só para referir os mais significativos.
A esta primeira medida legislativa seguiu-se assim um conjunto vasto de outras medidas, algumas caracterizadas pela sua particularidade e segmentação, porque foram concebidas especificamente para as populações imigrantes, outras pela generalidade da sua
aplicação, porque se destinaram ao conjunto de cidadãos legalmente residentes em Portugal, cumprindo o princípio constitucionalmente consagrado de equiparação de direitos
entre nacionais e estrangeiros, que, aliás, é amplamente reforçado em todos os discursos
e documentos governamentais deste período. Em matéria de enquadramento jurídico, a
legislação ordinária produzida parece-nos, de facto, ser extremamente profícua, cobrindo
um sem números de aspetos fundamentais na proteção dos direitos dos estrangeiros. A
dúvida que persistirá é relativamente à eficácia da aplicação deste enquadramento jurídico,
pelos diferentes organismos da administração pública.
O quadro n.º 4 contém um levantamento exaustivo de medidas e acontecimentos significativos em matéria de imigração, que foram determinantes no processo de politização da
imigração em Portugal, entre 1980 e 2002 Em rigor, refira-se que, de acordo com Machado
(1992), a politização da imigração em Portugal começou a dar os seus primeiros passos no
início da década de 90, do século XX, quer através do crescimento da atividade e da influência do parco movimento associativo existente (nomeadamente através da Associação Guineense de Solidariedade Social e da Associação Cabo-verdiana, cujas comunidades eram,
à data, aquelas que apresentavam maior nível de contrastes económicos e culturais com a
sociedade portuguesa e que pretendiam o reconhecimento de dois objetivos – o seu reconhecimento enquanto interlocutores do Estado e obter a legalização dos imigrantes clandestinos), quer através de algumas mudanças observáveis por parte do Estado, que indiciaram recetividade às reivindicações do movimento associativo (foi criado na Presidência
da República uma assessoria especificamente orientada para as questões do imigrantes
africanos e ainda foram integrados, pela primeira vez, representantes das minorias étnicas
nas listas de deputados do Partido Socialista [aliás como já referimos], para Assembleia da
República, em lugares considerados elegíveis).
Os diplomas legais indicados no quadro supra mostram uma elevada produção legislativa
em termos de política migratória e do seu enquadramento num contexto mais alargado, na
medida em que alguns diplomas não são especificamente direcionados aos cidadãos estrangeiros, mas aos cidadãos legalmente residentes em Portugal, por força do imperativo
constitucional da igualdade, como é o caso, por exemplo, do rendimento mínimo garantido
(atual rendimento social de inserção).
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Quadro 4. Cronologia do processo de politização da imigração em Portugal (1980-2002)

1980-1990

 Constituição das principais associações de migrantes: Associação Cabo-verdiana (1981),
Associação Moinho da Juventude (1983), Associação Unidos de Cabo Verde (1983), Associação
Cultural e Recreativa Angolana (1984), Associação Guineense de Solidariedade Social (1987),
Casa de Moçambique (1988).
 Constituição do SOS Racismo (1990).

1991-1995

 Portugal adere ao Acordo de Schengen (1991).
 Representantes de minorias africanas integram as listas por Lisboa do PS e do PCP às
eleições legislativas (1991).
 Criação, no âmbito do Ministério da Educação, do Projeto de Educação Intercultural no âmbito
do Secretariado Coordenador de Programas de Educação Multicultural (Despacho Normativo
63/91, de 18 de fevereiro).
 Constituição do Secretariado Coordenador das Ações de Legalização (SCAL), constituído por
várias associações e cuja coordenação foi assumida pela Obra Católica para as Migrações, para
assumir a função de mediador em relação ao Governo, durante o processo de regularização
extraordinária (1992).
 Constituição da Federação das Associações Cabo-verdianas em Portugal (1992).
 Criação do Centro Padre Alves Correia, para apoiar as minorias migrantes (1992).
 Primeiro processo de regularização extraordinária de migrantes clandestinos (1992/1993).
 Criação do Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas, na
Câmara Municipal de Lisboa (1993).
 Novas leis da nacionalidade, do asilo e dos estrangeiros (mais restritivas do que as anteriores),
(1993).
 Constituição da Frente Antirracista (1993).
 Caso Vuvu (1994)26.
 Constituição das primeiras associações de jovens descendentes de migrantes: Associação
luso-Africana Morna (1994), Associação luso-Africana de Jovens -Pedreira dos Húngaros
(1994), Associação Cabojovem (1995).
 Criação do Conselho Municipal das Comunidades Étnicas e de Imigrantes, na Câmara
Municipal da Amadora (1995).
 Caso Alcindo Monteiro (1995) 27.

26 Em 9 de fevereiro de 1994, Vuvu Grace chega ao aeroporto de Lisboa, com a sua filha, Benedicte,
com o objetivo de visitar o marido em Portugal, porém foi retida no aeroporto da Portela, pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras por não possuir o bilhete de regresso, o que foi considerado um indício
de imigração ilegal e, por aparentemente haver dúvidas quanto à sua nacionalidade (angolana ou zairense). O caso levantou uma onda de protestos e indignação contra a política de imigração do governo
PSD e a favor dos direitos humanos. O Partido Socialista fez dele um caso político, tendo os advogados
e militantes do PS, Vera Jardim e António Costa, defendido, contra o Ministério Público, a permanência
de Vuvu e da filha em Portugal, o que veio a acontecer.
27 Em 10 de Junho de 1995, Alcino Monteiro, um jovem português de origem cabo-verdiana, é violentamente assassinado no Bairro Alto por um grupo de Skinheads. O crime chocou o país e foi objeto de
grande mediatismo, levantado a questão e o debate sobre o racismo em Portugal.
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1996-2000

 Criação do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas (Decreto-lei n.º 3-A/96, de 26
de janeiro).
 Criação dos Currículos Alternativos nas escolas (Despacho n.º 22/SEEI/96, de 20 de abril).
 Segundo processo de regularização extraordinária de migrantes clandestinos (Lei n.º 17/96,
de 24 de maio).
 Criação do Regime de Concessão de Comparticipações para Apoio à aquisição ou reabilitação
de fogos por famílias abrangidas pelo PER: PERFamílias
 Instituição de uma prestação do regime não contributivo de segurança social – o Rendimento
Mínimo Garantido, destinado aos indivíduos com residência legal em Portugal (Lei n.º 19-A/96,
de 29 de junho).
 Constituição da Federação de Associações da Comunidade lusófona (1996).
 Associação Juvenil Olho Vivo, constituída no fim dos anos 80, passa a intervir nas questões da
imigração e do antirracismo (1996).
 Reconhecida a possibilidade de as associações se constituírem assistentes em processo penal
quando se verifiquem crimes racistas (Lei n.º 20/96, de 6 de julho).
 Criação dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (Despacho n.º 147/B/ME/96, 8
de julho).
 Primeira participação de migrantes, como eleitores e eleitos, em eleições autárquicas
(Declaração n.º 2-A/97, de 11 de abril).
 Aprovado o novo Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e das Doenças Profissionais,
regulando o direito dos trabalhadores, incluindo os estrangeiros, à reparação de danos
emergentes (Lei n.º 100/97, de 13 de setembro).
 Criação do Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (Decreto-Lei n.º 39/98, de 27
de fevereiro).
 Lei Orgânica do Regime do Referendo, que estabelece o direito de participação no referendo de
cidadãos de outros países de língua portuguesa que residem em território nacional e beneficiem
do estatuto especial de igualdade de direitos políticos (Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril).
 Lei do Trabalho dos Estrangeiros que elimina as restrições quantitativas no recrutamento de
trabalhadores estrangeiros (Lei n.º 20/98, de 12 de maio).
 Nova Lei de Entrada, Permanência, Saída Afastamento dos Estrangeiros de Território Nacional
(Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de agosto).
 Consagração do direito ao reagrupamento familiar no artigo 56.º do Decreto-Lei n.º 244/98,
de 8 de agosto.
 Constituição da Rede Antirracista, envolvendo organizações antirracistas e associações de
migrantes (1998).
 Alterações introduzidas no Código Penal, em particular, ao artigo 240.º relativo à Discriminação
racial ou religiosa, alargando o âmbito da discriminação à origem nacional e à convicção
religiosa (Lei n.º 65/98, de 2 de setembro).
 Enquadramento jurídico relativamente à instalação de postos do SEF nas Lojas do Cidadão
(Decreto-Lei n.º 187/99, de 2 de junho).
 Primeira alteração à Lei de Entrada e Permanência, destacando-se as alterações relativas aos
titulares de visto de estudo (Lei n.º 97/99, de 26 de julho).
 Estabelecido o Regime Jurídico das Associações de Imigrantes e seus Descendentes (Lei n.º
115/99, de 3 de agosto).
 Lei contra a Discriminação Racial (Lei n.º 134/99, de 28 de agosto).
 Criado o Grupo de Trabalho Interministerial, com o objetivo de acompanhar a integração dos
imigrantes e traçar o diagnóstico das dificuldades à sua integração (RCM n.º 48/2000, de 13
de abril).
 Entra em vigor a regulamentação da Lei de Entrada e Permanência de Estrangeiros em
Território Nacional (Decreto-Lei n.º 65/2000, de 26 de abril).
 Entra em vigor a regulamentação da Lei do Regime Jurídico das Associações de Imigrantes e
seus Descendentes (Decreto-Lei n.º 75/2000, de 9 de maio).
 Entra em vigor a regulamentação da Lei Anti-discriminação, permitindo a constituição da
Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação (Decreto-lei n.º 111/2000, de 4 de julho).
 Criado o Grupo de Trabalho para os Mediadores Culturais (Despacho Conjunto PCM/MTS/ME
n.º 1165/2000, de 28 de novembro).

Anabela Franqueira

56

OS ATORES DA INTEGRAÇÃO:
Uma análise da organização coletiva dos imigrantes entre 1995 e 2002

2001-2002

 Entra em vigor o Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de janeiro que altera o decreto-lei n.º 244/98,
de 8 de agosto, relativo às condições de entrada, saída, permanência e afastamento de
estrangeiros de território nacional. Cria a figura jurídica de “autorizações de permanência”.
 Criada a Comissão Interministerial para a Imigração, com o objetivo de assegurar a
coordenação, acompanhamento e avaliação, a nível global, da política de imigração (RCM n.º
14/2001, de 25 de janeiro).
 Alteração da regulamentação da Lei de Entrada e Permanência, no que respeita à concessão
de vistos de trabalho, à prorrogação de permanência, à concessão e renovação de
autorização de residência, bem como regulamenta o novo regime jurídico da autorização de
permanência (Decreto - Regulamentar n.º 9/2001, de 31 de maio).
 Adesão do Governo Português ao mecanismo previsto no artigo 14.º da Convenção
Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial (Aviso nº
95/2001, 24 de agosto).
 Institucionalizada a figura do Mediador Sociocultural (Lei n.º 105/2001, de 31 de agosto).
 Criação, na dependência direta do membro do Governo que tiver a seu cargo as questões da
igualdade e do Ministério da Educação, o Secretariado Entreculturas (Despacho Normativo
n.º 5/2001, de 14 de dezembro).

Fonte: Elaboração própria

Este vasto enquadramento jurídico mostra quão centralizadas se encontram as políticas
da imigração, neste período, não existindo políticas locais generalizadas nesse sentido,
à exceção, por exemplo, dos Conselhos Consultivos existentes nas Câmaras de Lisboa
e Amadora, mas que, em rigor, pouco impacto ou mesmo nenhum têm a este nível, tal
como veremos no capítulo IV, em resultados das entrevistas realizadas aos dirigentes
associativos.
No entanto, ao contrário dos regimes corporativistas, o modelo português não revela a
existência de um organismo central representante de todos os grupos societais, inclusive das comunidades imigrantes. O próprio Alto Comissário para a Imigração e Minorias
Étnicas não é um organismo centralizado de representação dos imigrantes, mas antes
um órgão de promoção interministerial da integração das populações imigrantes. Vimos
também que este órgão não favorece (clara e abertamente) a representação e participação corporativa das comunidades imigrantes, já que as políticas seguidas não têm
obrigado os imigrantes a organizarem-se em federações representativas das diferentes
nacionalidades para poderem ter assento, por exemplo, no Conselho Consultivo para os
Assuntos da Imigração ou na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial.
Aliás, as próprias associações de imigrantes existentes não restringem o campo da sua
ação a um modelo federado, já que incluem nos seus programas e projetos todos os
cidadãos imigrantes, independentemente da sua nacionalidade e, até mesmo, cidadãos
nacionais que se encontrem na área de intervenção (como iremos constatar no capítulo
VI). Portanto, não é a classificação étnica que preside como instrumento essencial das
políticas e das atividades desenvolvidas. O valor e a primazia aqui são dados ao imigrante enquanto cidadão individual e não enquanto membro de uma comunidade étnica. À seAnabela Franqueira
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melhança do que acontece nos regimes liberais e estatísticas, o objetivo principal das políticas imigratórias tem sido o proporcionar mecanismos que permitam remover obstáculos a uma plena integração nas instituições societais e governamentais, em condições
de igualdade, acrescentando-se, no caso português, o outro imperativo constitucional de
equiparação de direitos entre nacionais e estrangeiros. Não consideramos, no entanto,
que tal como acontece nos regimes liberais, as relações entre o Estado e as associações
sejam menos institucionalizados. Pelo menos, desde que foi reconhecido o regime jurídico das associações de imigrantes. Efetivamente, até esta data, era fundamentalmente
a administração local que arbitrariamente atribuía subsídios para o financiamento de
atividades e manutenção das despesas de funcionamento das associações, assim como
os governos civis (como iremos constatar na parte empírica deste trabalho), mediante a
solicitação daquelas, mantendo-se estas a funcionar para colmatar as falhas do quase
inexistente Estado – Providência em Portugal. Apesar das associações continuarem a
funcionar fundamentalmente como prestadoras de serviços sociais, fornecendo serviços
de apoio, aconselhamento e orientação, particularmente ao nível da legalização (como
veremos no capítulo VI) e não como verdadeiros grupos de pressão, os laços institucionalizaram-se, pelo menos em termos de participação consultiva e reconhecimento oficial
da sua importância na “prote[cção] [d]os direitos e [d]os interesses [das comunidades
imigrantes] contribuindo para que todos os cidadãos legalmente residentes em Portugal
gozem de dignidade e oportunidades idênticas” (preâmbulo da Lei n.º 75/2000, de 10
de maio). Além disso, pretende-se, com este reconhecimento, que as associações ajudem os imigrantes a dotarem-se de capacidade de articulação individual e movimento
pelos diversos serviços públicos, servindo como instâncias intermediárias de ligação.
Curiosamente, os regimes liberais pretendem o alcance deste mesmo objetivo, mas, ao
contrário do que constata no caso português, este trabalho deve ser desempenhado
exclusivamente pelas políticas de enquadramento individual e não através das associações representativas dos imigrantes. É interessante, no caso português, ver como
a promoção de políticas que favorecem a primazia do valor individual da cidadania, se
aliam a políticas de intermediação através de órgãos representativos das comunidades
imigrantes, de forma a estas alcançarem esse desejado grau de cidadania. As associações de imigrantes (pelo menos no âmbito do seu reconhecimento jurídico) agem como
interlocutoras do Estado, vocacionando muitas das suas atividades para a defesa de uma
identidade cultural e para a promoção da cidadania via legalização. De notar, no entanto,
que, no início da década de 90, as associações, apesar do seu reduzido número, tinham já
dado os primeiros passos no sentido de ganharem visibilidade política junto do Estado,
privilegiando, de forma dominante, a intervenção de cariz social. O facto de o diálogo
entre a sociedade civil e o Estado não estar institucionalizado até então, limitava a capacidade de participação política das associações e não as reconhecia como mediadores
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entre o Estado e as comunidades. O primeiro passo na intervenção política dá-se com
primeira legalização extraordinária de imigrantes em 1992, que veio a revelar-se como
uma etapa decisiva na evolução do movimento associativo (este aspeto será abordado e
desenvolvido no capítulo IV).
Em Portugal, as políticas de imigração encontram-se perfeitamente centralizadas e não
existe desconcentração de serviços, ao contrário do modelo atual, em que o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural – ACIDI – criou os Centros Nacionais e
Locais de Apoio aos Imigrantes – CNAI e CLAI (ver quadros n.º 5 e n.º 6). Senão vejamos: o
único órgão criado com o objetivo específico de promoção da integração dos imigrantes na
sociedade portuguesa é o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas. O ACIME é
uma “entidade de âmbito nacional, [que] fica na dependência da Presidência do Conselho
de Ministros, beneficiando assim da especial autoridade que lhe advém da relação direta
com o Primeiro-Ministro” (Decreto-Lei 3-A/96, de 26 de janeiro, Preâmbulo), dispondo de
gabinete equivalente ao de subsecretário de Estado. Em 2000, os poderes e competências
do Primeiro-Ministro relativos ao ACIME foram delegados no Ministro da Presidência, continuando, portanto, na Presidência do Conselho de Ministros.
Não sendo um órgão e não dispondo de autonomia administrativa e financeira, o ACIME
não teve capacidade para criar estruturas externas que possibilitasse, por exemplo, a criação de estruturas de apoio local, desconcentrando e descentralizando a sua atuação em
articulação com outras instituições, como as associações e ONG’s. O ACIME congregava
um conjunto muito alargado de funções, tendo sido criado na sua dependência direta e
centralizada um serviço provedoria social e de apoio social ao imigrante, cujo trabalho beneficiava da proximidade e do relacionamento estreito e pessoal com alguns responsáveis
por determinados serviços da administração pública, como é o caso do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da então Inspeção Geral do Trabalho. Foram igualmente criados na
sua dependência direta uma Comissão Interministerial, Grupos de Trabalho e o Conselho
Consultivo (ver quadro n.º 4 relativo à cronologia da politização da imigração em Portugal).
Existe, no entanto, uma exceção a salientar que é o caso do Centro de Informação “Em cada
rosto… igualdade”, que funcionava a nível local e resultou de uma parceria interinstitucional (Junta de Freguesia de Benfica, Organização Internacional para as Migrações e ACIME)
e era financiado pelo INTEGRAR. Apesar de a coordenação do centro ser externa, esta não
deixa, no entanto, de estar centralizada.
Relativamente aos outros ministérios, a sua atuação é também centralizada, sendo exceção o caso do Ministério do Trabalho e Solidariedade que criou as Comissões Locais
de Acompanhamento do Rendimento Mínimo Garantido (RMG). Enquanto nos países que
representam os diversos modelos de incorporação, existem canais de participação e consulta a nível local (independentemente do nível de centralização) que vão desde conselhos
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municipais de aconselhamento (caso da Suécia e da Holanda, modelos corporativistas,
em que são as associações locais que representam os imigrantes), a comissões para estrangeiros (Suíça - modelo liberal, em que os imigrantes são representados numa base
individual), a conselhos para a igualdade racial (caso do Reino Unido, também um modelo
liberal, em que os imigrantes são nomeados pelo poder local, numa base individual), a
conselhos de imigrantes (caso da França, regime estadista - os imigrantes estão também
representados a nível individual, mas são nomeados ou eleitos), em Portugal não se observa qualquer tipo de intervenção a este nível.
De referir, ainda, que algumas das comissões intermédias e organismos centrais mencionados no quadro seguinte não foram criadas com o objetivo de colmatar necessidades específicas das populações imigrante. A Comissão Nacional do Rendimento Mínimo
Garantido (RMG), o Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Inspeção-Geral do Trabalho, os Centros
Regionais de Segurança Social e o Instituto Nacional de Habitação, assim como as próprias Comissões Locais de Acompanhamento do RMG foram criados com o objetivo de
colmatarem e satisfazerem necessidades dos cidadãos legalmente residentes em Portugal, abrangendo, por isso, cidadãos estrangeiros em situação legal. Este aspeto veio
reforçar a ideia que mencionámos anteriormente, no que se refere ao objetivo principal
das políticas migratórias: proporcionar mecanismos que permitissem remover obstáculos a uma plena integração nas instituições societais e governamentais, em condições de
igualdade (característico dos modelos de incorporação liberal e estatista), acrescido, no
caso português, do imperativo constitucional de equiparação de direitos entre nacionais
e estrangeiros.
O quadro 5 apresenta o sumário dos modelos de incorporação sugeridos por Soysal, assim
como uma descrição das caraterísticas do modelo de integração identificadas, no caso de
Portugal, e que acabamos de descrever ao longo deste capítulo.
Pelo exposto se concluiu que o modelo de integração português evidencia traços que o
aproximam do modelo de integração estatal, mas também do modelo corporativo propostos por Soysal.
Assim, à semelhança do modelo estatal, no modelo português a integração é estruturada
por referência ao indivíduo, em que as preocupações com os direitos de cidadania visam a
igualdade dos indivíduos e a equiparação de direitos (neste aspeto, o modelo português é
mais ambicioso que o Estatal), recusando a segmentação social
A tomada de medidas encontra-se centralizada em torno de organismos centrais, seguindo
o modelo burocrático tradicional do Estado. Além disso, o Estado fornece às associações
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apoio financeiro limitado, na medida em que os financiamentos disponíveis visam apenas
apoiar programas, projetos e ações enquadradas em determinados critérios, até a um total
de 70% do seu valor, não concedendo qualquer apoio financeiro para o funcionamento das
associações (Decreto-Lei n.º 75/2000, de 9 de maio, artigos 8.º e 12.º).
Quadro 5. Sumário dos padrões de incorporação
Corporativo
Unidade de
Incorporação

Grupo Coletivo

Liberal

Estatal

Portugal

Individual

Individual

Individual

Igualdade dos
indivíduos face às
instituições estatais

Igualdade de
oportunidades
individuais e
equiparação de
direitos

Objetivo de
Incorporação

Igualdade entre
os grupos

Igualdade de oportunidades
para os indivíduos

Instrumentos
de Incorporação

Programas e
instituições
específicos
para grupos
específicos

Instituições existentes,
particularmente nas áreas
do mercado de trabalho e da
educação

Instituições existentes

Instituições
existentes
(ACIME; COCAI;
CICDR)

Organização da
Incorporação

Centralmente
organizada
através de
estruturas
formais

Descentralizada através das
associações voluntárias ou
agências públicas

Centralizada e
Burocratizada

Centralizada e
Burocratizada
(ACIME; RJAI)

Participação
Formal (através
de meios
consultivos)

Como grupos
coletivos ao nível
nacional e local

Como indivíduos,
principalmente a nível local

Como indivíduos, a
nível nacional e local

Coletiva a
nível nacional
e local (COCAI;
CMCIMEL;
CMCEICA)

Localização da
Incorporação

Nível nacional,
central

Nível local

Nível nacional, central

Nível nacional,
central

Fonte: adaptado de Soysal (1994: 79).
Legenda: ACIME – Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas; COCAI – Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração; CICDR – Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial; RJAI – Regime jurídico
das associações de imigrantes; CMCIMEL – Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas da Câmara Municipal de Lisboa; CMCEICA - Conselho Municipal das Comunidades Étnicas e de Imigrantes da
Câmara Municipal da Amadora.

Estas duas dimensões – integração estruturada por referência ao indivíduo e o apoio financeiro limitado – vem reforçar a ideia de que o Estado não pretende apoiar a formação
de entidades étnicas coletivas, nem fomentar a segmentação social (Sardinha, 2009), características típicas dos modelos de integração corporativo, em que existem programas e
instituições específicos para grupos específicos, com financiamentos próprios, organizados
em torno das federações de imigrantes.
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Quadro 6. A organização da incorporação em Portugal: o modelo Luso

Nível
Ministerial

Presidência
do Conselho
de Ministros:
* Alto
Comissário
para a
Imigração e
as Minorias
Étnicas

Comissões
Intermédias

Conselho
Consultivo
para os
Assuntos da
Imigração
Grupo de
Trabalho
para a
Integração dos
imigrantes;
Grupo de
Trabalho para
os Mediadores
Culturais
Comissão para
a Igualdade
e contra a
Discriminação

Presidência
do Conselho
de Ministros/
Ministério da
Educação

Secretariado
Entreculturas

Ministério da
Educação:
* Secretaria
de Estado da
Educação

Departamento
de Educação
Básica
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No entanto, quando analisamos o modo de participação formal (que se verifica através de
meios consultivos disponibilizados pelo Estado), esta é assegurada pelos representantes
das associações de imigrantes, ou seja, a participação formal é coletiva e não individual.
A nível nacional, os conselheiros com assento no Conselho Consultivo para os Assuntos
da Imigração são representantes eleitos pelas associações de imigrantes da respetiva comunidade (quer sejam provenientes das comunidades dos países de língua portuguesa,
quer de outras comunidades com presença em Portugal), assim como na Comissão para a
Igualdade e contra a Discriminação Racial, em que são escolhidos pelas comunidades dois
representantes das associações de imigrantes para integrarem a Comissão. Do mesmo
modo, a nível local os conselheiros são igualmente representantes eleitos das associações
cujas comunidades sejam representativas a nível local (Conselhos Municipais das Câmaras de Lisboa e Amadora). Esta dimensão conduz o desenho do modelo de integração
numa direção distinta, na medida em que aproxima o modelo português do regime de
integração corporativo, sugerido por Soysal.
Neste sentido, podemos concluir que o modelo de integração social, no caso português, é
um modelo híbrido, já que retém características alargadas dos regimes estatal e corporativo propostos por Soysal (1994; 1996). Por representar uma nova categoria, que não se
enquadra em nenhum dos padrões de incorporação tradicionais, passaremos a designar o
modelo de integração português de modelo luso (quadro n.º 6).
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CAPÍTULO IV – O ASSOCIATIVISMO IMIGRANTE EM PORTUGAL
1. O ASSOCIATIVISMO IMIGRANTE EM PORTUGAL: BREVE RESENHA
Com o advento democrático de 1974 assiste-se, em Portugal, ao incremento da intervenção
comunitária, impulsionada por um boom de associações populares que surgem um pouco
por todo o país. Este fator influenciou também a formação de associações de imigrantes,
cujas primeiras associações nascem pela mão de dirigentes fortemente comprometidos com
os processos de independência dos seus países de origem, o que levou a que, até finais da
década de 80, o comprometimento com o mundo do associativismo imigrante, por parte destas elites políticas africanas, fosse parco em termos de investimento político (Machado, 1992).
Neste sentido, o movimento associativo imigrante em Portugal é marcado, até finais
da década de 80, do século XX, pela sua fraca representatividade e frágil intervenção,
já que o número de associações de imigrantes é muito reduzido28 e, na sua maioria, de
carácter informal. Dada a concentração de população de origem imigrante, até final da
década de 90, na área metropolitana de Lisboa, em bairros de construção clandestina
e que não asseguravam condições básicas de vida, não é de estranhar que tenha sido
aí que se tenha constituído a esmagadora maioria das associações de imigrantes, na
medida em que estas se localizam, por regra, junto das populações que pretendem
apoiar. Assim, estas associações centraram a sua atenção em três grandes domínios
de intervenção: o domínio socioeconómico, o domínio cultural e o domínio político-legal.
Relativamente ao primeiro domínio, a intervenção caracterizava-se pelo apoio na promoção e prestação de cuidados de saúde, na melhoria das condições vida nos bairros,
em particular no âmbito do saneamento básico e do fornecimento de água potável, pela
realização de ações de formação profissional, assim como de ações de educação não
formal (ateliês educativos e workshops de dança, por exemplo). No âmbito do domínio
cultural organizavam diversas e variadas atividades culturais, para preservar e transmitir a identidade cultural dos países de origem, articulando, na maioria das situações,
com as ações de cariz socioeconómico. Finalmente, no âmbito do domínio político-legal
desenvolviam ações de informação sobre os direitos e os deveres dos imigrantes, assim
como promoviam ações junto da sociedade de acolhimento, no sentido de defenderem
os interesses das comunidades imigrantes, agindo como interlocutores privilegiados
junto do Estado e da sociedade civil (Albuquerque et al., 2000)29. Grande parte das asso28 A este propósito consultar o quadro n.º 4, relativo à cronologia do processo de politização da imigração em Portugal, nos períodos entre 1980-1990 e 1991-1995, onde é referida a constituição das
principais associações de imigrantes naqueles períodos, assim como das associações para imigrantes.
29 Estas dimensões podem ser confirmadas no capítulo V, relativo à parte empírica, onde alguns dos
dirigentes associativos entrevistados, como, por exemplo, da Associação Cabo-verdiana ou da Aguinenso, testemunham a existência destas dimensões, ainda à data da realização das entrevistas (2003).
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ciações desdobrava assim a sua ação nos domínios apresentados, podendo privilegiar,
em determinados momentos, a formação profissional, as atividades culturais ou outro
tipo de atividade, escolha que era condicionada pela modalidade de financiamento a que
conseguiam aceder, pela importância que os seus dirigentes atribuíam a determinadas
iniciativas em detrimento de outras e também pelos recursos humanos disponíveis
(Albuquerque et al., 2000).
As primeiras associações de imigrantes criadas foram predominantemente de origem cabo-verdiana, justificada pelo fato de esta ser a comunidade imigrante mais antiga a residir
em Portugal (de destacar, a Associação Caboverdiana, com raízes na Casa de Cabo Verde,
constituída em 1970). No entanto, algumas das organizações que tinham vindo a intervir
no terreno, que se destacaram pela abrangência e continuidade da sua intervenção, pela
como é o caso da Associação Unidos de Cabo Verde, da Associação Cultural Moinho da
Juventude e da Associação Guineense de Solidariedade Social, só foram fundadas legalmente, como associações, nos finais dos anos 80, tendo sido também reconhecidas com o
estatuto de instituição particular de solidariedade social. Com a chegada da década de 90,
a questão da imigração e do associativismo de origem imigrante ganharam visibilidade,
tendo, a primeira metade da década de 90, ficado marcada pelo rápido aumento do número
de associações e pelo impulso da sua intervenção enquanto agentes da integração socioeconómica das comunidades imigrantes (Albuquerque et al., 2000).
O facto de o diálogo entre a sociedade civil e o Estado não estar institucionalizado até
então, limitava a capacidade de participação política das associações e não as reconhecia
como mediadores entre o Estado e as comunidades. Os primeiros passos na intervenção política dão-se com primeira legalização extraordinária de imigrantes de 1992/1993,
que veio a revelar-se como uma etapa decisiva na evolução daquele movimento associativo (Albuquerque et al., 2000). Este processo de regularização extraordinário motivou
as associações de imigrantes e outras organizações da sociedade civil, no sentido de se
organizarem em torno de uma causa comum e com um cariz mais abrangente do que as
ações que cada uma vinha desenvolvendo. Foi, então, criado o Secretariado Coordenador
das Ações de Legalização (SCAL), constituído por várias associações e cuja coordenação
foi assumida pela Obra Católica Portuguesa para as Migrações (organização católica com
fins assistenciais às populações migrantes), que iria assumir a função de mediador em
relação ao Governo durante o processo de legalização. O processo de legalização motivou
um forte empenhamento das associações, que realizaram múltiplas campanhas de informação nos bairros com concentração de população imigrante, mediante o financiamento
do Estado, através dos Governos Civis, evidenciando um sinal concreto de que o Estado
as reconheceu como interlocutores com a sociedade civil, apesar de, na época, aquele
não assumir um reconhecimento oficial daquela condição (Albuquerque et al., 2000). Este
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foi um ponto de viragem, pois, a partir deste momento, as associações reconhecem a sua
força e iniciam um processo de reclamação de direitos de cidadania para a população imigrante, que se estendeu não só ao governo, como também aos partidos da oposição, o que
viria a ser determinante com a chegada ao poder do Partido Socialista (PS), em 1995. Em
resultado do cumprimento das suas promessas eleitorais, o PS, elege uma deputada para
a Assembleia da República de origem cabo-verdiana, cujas origens associativas a ligam à
Associação Cabo-verdiana de Lisboa e cria, num primeiro momento, um gabinete ministerial vocacionado especificamente para os assuntos da imigração, no caso vertente, o Alto
Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, que assumirá um papel de destaque nas
medidas de politização que se seguiram. Será com a criação do ACIME que as associações
passam a ter uma relação direta com o Estado, sendo reconhecido o seu estatuto legal
quatro anos mais tarde, em 1999. Este reconhecimento formal/legal foi fundamental para
a consolidação das associações que conseguiram entrar na etapa da profissionalização e
para a consolidação do seu papel enquanto agentes de integração e desenvolvimento das
comunidades que representam (Albuquerque et al., 2000). Será sobre este regime jurídico
específico que nos propomos falar no ponto seguinte.
2. O REGIME JURÍDICO DAS ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES E SEUS DESCENDENTES
Em Portugal não existe um regime legal de apoio ao associativismo em geral, ou a definição de um estatuto social do dirigente associativo. Existem algumas exceções, nomeadamente no que respeita ao regime legal do chamado “voluntário social”, ou os regimes
fiscais decorrentes da atribuição do “estatuto de utilidade pública” ou do mecenato, que se
aplicam a diversas formas de associações. Além disso também a regulamentação de apoio
às associações e o estatuto dos dirigentes associativos têm sido objeto de leis especiais,
ficando um vasto universo associativo sujeito a regimes de apoio definidos em leis avulsas
a propósito de diversas atividades ou sujeitas a apoios mais ou menos discricionários concedidos pelas autarquias e outras entidades públicas (Filipe, 1999).
As associações de imigrantes, à semelhança de outro tipo de associações, também se
enquadravam nesta moldura que descrevemos. No entanto, no final da década de 90, do
século XX, foram objeto, como vimos no ponto anterior, de uma mudança fundamental
para a consolidação do seu papel enquanto agentes de integração e desenvolvimento das
comunidades que representam, em resultado da aprovação do seu regime jurídico e respetiva regulamentação.
O diploma legal que reconhece o regime jurídico das associações representativas dos imigrantes e seus descendentes em Portugal foi aprovado na Assembleia da República em
agosto de 1999. A aprovação deste diploma representa também um marco determinante
no reconhecimento oficial da importância que as associações de imigrantes devem assuAnabela Franqueira
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mir, por um lado, na ligação entre as comunidades imigrantes e a sociedade civil e, por
outro lado, entre as comunidades imigrantes e o Estado.
A Lei n.º 115/99, de 3 de agosto veio assim estabelecer o regime de constituição e os direitos e deveres das associações representativas dos imigrantes e seus descendentes. O diploma prevê o reconhecimento da representatividade das associações, bem como o direito
destas ao apoio técnico e financeiro do Estado para o desenvolvimento das suas atividades
e ainda o direito a beneficiar de tempo de antena nos serviços públicos de rádio e televisão
(aqui apenas para as associações que forem definidas como de âmbito nacional). Esta Lei
foi regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 75/2000, de 9 de maio que estabelece o processo
de reconhecimento e de registo de representatividade das associações de imigrantes e
as modalidades de apoio técnico e financeiro do Estado às mesmas, de modo a que estas
possam melhor proteger os seus direitos e interesses específicos.
Este diploma legal veio ainda reforçar o papel e a importância do Conselho Consultivo para
os Assuntos da Imigração (COCAI), na medida em que, por um lado, faz depender do seu
parecer favorável o reconhecimento da representatividade das associações de imigrantes
(artigo 5.º, n.º 2) e, por outro lado, faz igualmente depender do seu parecer a celebração
dos protocolos entre o ACIME e as associações, no que respeita aos apoios a conceder pelo
Estado (artigo 7.º, n.º 2).
Além destas duas alterações é de registrar a alteração introduzida ao nível da composição
do COCAI, já que o regime jurídico previu que passassem a integrar o Conselho Consultivo três representantes das associações representativas das comunidades de imigrantes
não lusófonas (artigo 9.º, 3.º, n.º 1-b). Esta alteração não foi uma alteração inocente, já que
foi a alvorada do reconhecimento, por parte do Estado português, de um novo fenómeno
migratório em formação, no final da década de 90, do século XX: a alteração da origem
dos fluxos migratórios portugueses tradicionais, com a entrada em território nacional de
um grande número de cidadãos estrangeiros provenientes dos países do leste europeu,
designadamente da Ucrânia, Rússia, Moldávia, Roménia, etc., tal como constatámos no
capítulo I, e que veio mudar completamente o desenho do mapa migratório em Portugal,
até à presente data.
A Lei n.º 115/99 identifica, no artigo 2.º, n.º 1, as associações de imigrantes como associações constituídas nos termos da lei geral, dotadas de personalidade jurídica e sem fins
lucrativos, de âmbito nacional, regional ou local. Para efeitos do regime jurídico, as associações deverão inscrever nos seus estatutos o objetivo de proteger os direitos e interesses específicos dos imigrantes e dos seus descendentes residentes em Portugal visando
nomeadamente: i) defender e promover os direitos e interesses dos imigrantes e seus
descendentes em tudo quanto respeite à sua valorização, de modo a permitir a sua plena
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integração e inserção; ii) desenvolver ações de apoio aos imigrantes e seus descendentes
visando a melhoria das suas condições de vida; iii) promover e estimular as capacidades
próprias, culturais e sociais das comunidades de imigrantes ou dos seus descendentes
como elemento fundamental da sociedade em que se inserem; iv) propor ações necessárias à prevenção ou cessação de atos ou omissões de entidades públicas ou privadas que
constituam discriminação racial; v) estabelecer intercâmbios com associações congéneres
estrangeiras ou promover ações comuns de informação ou formação. O n.º 2 deste artigo
determina ainda que as uniões e federações criadas pelas associações de imigrantes são
igualmente equiparadas, nos termos da lei, a associações de imigrantes.
O reconhecimento das associações de imigrantes e seus descendentes é atribuído, nos
termos da lei, pelo ACIME, às associações que o requeiram e demonstrem reunir cumulativamente um conjunto de requisitos estabelecidos no artigo 5.º da Lei n.º 115/99, nomeadamente: i) ter estatutos publicados; ii) ter corpos sociais regularmente eleitos; iii)
possuir inscrição no registo nacional de pessoas coletivas; iv) ter inscrito no seu objeto ou
denominação social a promoção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes e v)
desenvolver atividades que comprovem uma real promoção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes. Para verificação destes requisitos legais, as associações deverão
apresentar ao ACIME, um conjunto de elementos comprovativos da situação (artigo 3.º, n.º
2, do regulamento), nomeadamente, a cópia dos estatutos e do respetivo extrato publicado
no Diário da República; cópia da ata de eleição dos corpos sociais em exercício; relatório de
atividades do último exercício, ou plano anual de atividades, caso se trate de associação em
início de atividade e declaração em que conste o número total de associados, assim como
o âmbito territorial da sua atuação. Será com base no número de associados que será definido o âmbito territorial das associações. Assim, aquelas que tiverem um mínimo de 100 e
um máximo de 500 associados serão designadas de associações de âmbito local; aquelas
que tiverem entre 500 a 1000 associados serão designadas como associações de âmbito
regional e àquelas que tiverem mais de 1000 associados, ser-lhes-á atribuído o estatuto de
associação de âmbito nacional (artigo 3.º, n.º 4).
Será o reconhecimento de representatividade, a atribuir pelo ACIME, que irá permitir o
exercício de um conjunto de direitos significativos para as suas comunidades. Assim, as
associações poderão participar na definição da política de imigração, nos processos legislativos referentes à imigração, em órgãos consultivos, beneficiar de direito de antena
nos serviços públicos de rádio e televisão, através das respetivas associações de âmbito
nacional, beneficiar de todos os direitos e regalias atribuídos por lei às pessoas coletivas
de utilidade pública, beneficiar de isenção de custas e preparos judiciais e de imposto do
selo e, ainda, participar na definição das medidas concretizadoras do programa do governo
em matéria de imigração (artigo 4.º, n.º 1, da Lei n.º 115/99). Para este efeito, ser-lhes-á
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facultado todos os elementos necessários para que elas se pronunciem por escrito (artigo
n.º 7, n.º 2, do regulamento).
Existem, no entanto, um conjunto de direitos atribuíveis às associações de imigrantes que
são independentes do reconhecimento da sua representatividade pelo ACIME. Estes direitos abrangem, nomeadamente a solicitação e obtenção junto das entidades competentes
de informação e documentação que lhes permitam acompanhar a definição e execução
das políticas de imigração, intervir junto das autoridades públicas em defesa dos direitos
dos imigrantes e a participação, junto das autarquias locais, na definição e execução das
políticas locais que digam diretamente respeito aos imigrantes. Para além deste direito de
participação e acompanhamento das políticas centrais e locais de integração dos imigrantes, é-lhes ainda concedido o direito de beneficiar de apoio técnico e financeiro por parte do
Estado (n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 115/99, e no n.º 2 do artigo 2.º do regulamento).
De notar que este apoio técnico e financeiro do Estado às associações de imigrantes destina-se, exclusivamente, a programas, projetos e ações que tenham como objetivo contribuir
para a integração de cidadãos imigrantes, promovendo a sua dignificação e igualdade de
oportunidades, para a mudança de atitudes e mentalidades, no âmbito da igualdade de
oportunidades dos cidadãos legalmente residentes em Portugal, nomeadamente a nível
da educação, da cultura e dos meios de comunicação social, não estando previstos quaisquer apoios para o funcionamento regular/corrente das associações.
Está ainda prevista a possibilidade de os projetos se destinarem à formação técnica de
suporte a iniciativas empresariais, culturais e sociais com vista a estimular a atividade
empreendedora dos imigrantes, à formação profissional, de forma a fomentar o aumento
da qualificação profissional dos cidadãos imigrantes e à criação de serviços de apoio às
famílias imigrantes, podendo as associações desenvolver/estabelecer projetos, ações ou
programas de intercâmbios com associações congéneres estrangeiras ou a promoção de
ações comuns de informação ou formação. Finalmente, os projetos poderão também incluir o estudo e a investigação de casos e medidas de integração social e de discriminação
baseada na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica, contribuindo para a eliminação de
todas as formas de discriminação, baseada na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.
Os pedidos de apoio técnico e financeiro são sujeitos a um conjunto de critérios de apreciação que avaliam a qualidade técnica da ação proposta, nomeadamente quanto aos objetivos, conteúdos programáticos e duração da ação; o âmbito regional, local, nacional ou
internacional da ação proposta; o grau de carência da região ou população abrangida; a
continuidade e a estabilidade dos efeitos pretendidos; a participação de trabalho de voluntariado; a relação entre o custo e os resultados esperados; a capacidade de estabelecer parcerias; a diversidade e regularidade da atividade da associação promotora da
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ação ou projeto e, ainda, o cumprimento dos objetivos de ações ou projetos anteriores. A
concessão destes apoios é atribuída mediante a assinatura de protocolos entre o ACIME
e as associações. Finalmente, é de referir que o apoio técnico se consubstancia em duas
áreas, nomeadamente, a área de informação e de documentação/bibliografia, podendo,
no entanto se revestir de outras formas (artigo 11.º, do regulamento). No período que se
estendeu entre maio de 2000 e março de 2002, o ACIME prestou esse apoio técnico através
do funcionamento de uma Provedoria Social e de um Centro de Documentação existente
nas suas instalações em Lisboa e ainda através do Centro de Informação “Em Cada Rosto…
Igualdade”, instalado nas Portas de Benfica, em Lisboa.
Relativamente ao apoio financeiro concedido, este reveste duas modalidades, uma de apoio
ao plano anual de atividades e outra de apoio pontual, estando o processamento do apoio
financeiro sujeito a calendários de pagamento (artigos 12.º e 15.º do Decreto Lei 75/2000).
Os pedidos de apoio para o Plano Anual de Atividades devem ser apresentados sempre
até 31 de outubro do ano que antecede o apoio (artigo 13.º), sendo pagos 50% até 31 de
março, 20% até 30 de junho e 30% após 30 de novembro e condicionado à apresentação de
relatório de atividades e contas até aquela data (artigo 15.º, a)). As associações que optem
pelo apoio ao plano anual de atividades não serão elegíveis para o apoio pontual.
Na modalidade de apoio pontual são admitidos três pedidos por ano civil, devendo os
pedidos ser apresentados até 60 dias de antecedência sobre o projeto ou ação a apoiar
(artigo 13.º), sendo pagos 60% do montante concedido com a celebração do protocolo de
apoio e 40% no prazo de 10 dias úteis após entrega de relatório de atividades e contas
(artigo 15.º, b)).
Em qualquer dos casos (apoio anual ou pontual), o apoio financeiro não pode exceder 70%
do total do valor do programa, projeto ou ação a desenvolver (artigo 12.º, n.º 4).
Desde a entrada em vigor da regulamentação do regime jurídico de reconhecimento das
associações até ao final da legislatura do governo PS (entre maio de 2000 e março de 2002),
apenas sete das dezassete associações de imigrantes que constituem o nosso objeto de
análise, solicitaram e viram concedidos apoios financeiros por parte do ACIME. Este facto
poderá ser, em nosso entender, indicador de uma certa fragilidade das associações em
termos de organização, cumprimento de prazos e mesmo falta de informação relativamente ao processo de apoio financeiro e técnico. Além disso, a constituição recente, à data, de
algumas das associações de imigrantes reconhecidas no âmbito do regime jurídico, que se
apresentavam sem sede, nem instalações, funcionando algumas delas na casa dos próprios dirigentes (como se pode constatar em algumas das entrevistas realizadas) e o seu
funcionamento ainda numa base não profissionalizante, sem planos de atividades definidos,
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logo sem possibilidade de apresentação relatórios de atividades e de prestação de contas,
poderá ter sido um dos fatores que impediu, por parte de algumas das associações, a submissão de pedidos de financiamento para o desenvolvimento das suas atividades e projetos.
A análise do quadro n.º 7 permite-nos verificar quais as associações que foram financiadas,
ao abrigo de que projetos e de que modalidades, assim como os respetivos montantes
de financiamento atribuídos. Da totalidade das associações de âmbito nacional e regional
que apresentaram projetos para financiamento, apenas uma solicitou um pedido de apoio
anual – a Associação dos Angolanos Residentes em Portugal – NOVAGER. As restantes
associações optaram pela solicitação de apoios de carácter pontual.
Quadro 7. Pedido de reconhecimento das associações de imigrantes e respetivo deferimento
Data entrada pedido

Data apreciação do
pedido pelo COCAI30

Data do deferimento
pedido pelo ACIME

Associação MORNA

28/12/1999
19/01/2000
27/07/2000

28/07/2000

28/07/2000

Casa do Brasil

06/01/2000
20/01/2000
02/06/2000

28/07/2000

28/07/2000

Associação Caboverdeana de Lisboa

20/03/2000

28/07/2000

Associação Unidos de Cabo Verde

27/03/2000
09/10/2000

28/07/2000

28/07/2000
28/07/2000
(reconhecimento)
07/11/2000
(âmbito)

Associação NOVAGER

19/05/2000

28/07/2000

28/07/2000

Associação dos Imigrantes da Guiné Conacri

05/07/2000

28/07/2000

28/07/2000

Associação Emigrantes Guiné-Bissau em
Portugal

24/07/2000

28/07/2000

28/07/2000

Associação AGUINEENSO

17/10/2000

06/11/2000

07/11/2000

Centro Cultural Africano de Setúbal

27/11/2000

04/12/2000

05/12/2000

Associação ACOSP

30/11/2000

04/12/2000

05/12/2000

Associação EC-CCO

30/11/2000

04/12/2000

05/12/2000

A. Antigos Estudantes E. S. Cabo Verde

Ø

04/12/2000

05/12/2000

A. Filhos Amigos Concelho S. Miguel

Ø

17/05/2001

18/05/2001

Associação SOS Defesa dos Angolanos

Ø

17/05/2001

18/05/2001

Associação Solidariedade Imigrante

Ø

Ø

22/03/2002

Associação Estudantes Angolanos
em Portugal

Ø

Ø

22/03/2002

Associação

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados fornecidos pelo ACIME (2002).
30 A data de apreciação dos pedidos corresponde sempre à data da última apreciação feita pelo COCAI.
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Quadro 8. Pedidos e tipos de apoio para os anos de 2001 e 2002
Apoios anuais

Associação

Apoios pontuais

2001

2002

2001

2002

Associação MORNA

Ø

Ø

3

Ø

Associação Casa do Brasil

Ø

Ø

3

Ø

Associação Caboverdeana de Lisboa

Ø

Ø

3

Ø

Associação Unidos de Cabo Verde

Ø

Ø

Ø

Ø

Associação NOVAGER

3

Ø

Ø

Ø

Associação dos Imigrantes da Guiné Conacri

Ø

Ø

Ø

Ø

Associação Emigrantes Guiné Bissau em Portugal

Ø

Ø

Ø

Ø

Associação AGUINEENSO

Ø

Ø

3

Ø

Centro Cultural Africano de Setúbal

Ø

Ø

3

Ø

Associação ACOSP

Ø

Ø

3

Ø

Associação EC-CCO

Ø

Ø

Ø

Ø

A. Antigos Estudantes E. S. Cabo Verde

Ø

Ø

Ø

Ø

A. Filhos Amigos Concelho S. Miguel

Ø

Ø

Ø

Ø

Associação SOS Defesa dos Angolanos

Ø

Ø

Ø

Ø

Associação Solidariedade Imigrante

Ø

Ø

Ø

Ø

Associação Estudantes Angolanos em Portugal

Ø

Ø

Ø

Ø

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados fornecidos pelo ACIME (2002).

Se analisarmos igualmente o quadro n.º 8, constatamos que existem duas associações (a
Associação Solidariedade Imigrante e a Associação dos Estudantes Angolanos em Portugal) que viram o seu reconhecimento aprovado apenas no final da legislatura PS, pelo
que não puderam solicitar qualquer apoio financeiro em tempo útil. Aquelas que viram o
seu reconhecimento aprovado em 2001 (maio), nomeadamente a Associação dos Filhos e
Amigos do Concelho de S. Miguel e a Associação SOS Defesa dos Angolanos também não
solicitaram qualquer tipo de apoio, nem pontual, nem anual (cuja possibilidade se estende
até a 31 de outubro de cada ano). Restam ainda todas aquelas que viram o seu reconhecimento como associações de imigrantes concedido em 2000. De entre estas associações
verificamos algumas disparidades: primeiro, se as dividirmos em dois grupos - aquelas
cujo estatuto de representatividade foi concedido à data de 27/07/2000 e aquelas cujo
reconhecimento foi concedido entre 7/11/2000 e 5/12/2000, constatamos que apenas o
primeiro grupo poderia ter solicitado um apoio financeiro para o plano de atividades anual,
enquanto o segundo grupo apenas poderia solicitar apoios pontuais às atividades a desenvolver para o ano 2001. Assim, verificamos que das sete associações que se enquadram
no primeiro grupo, nomeadamente, a Associação Morna, a Casa do Brasil, a Associação
Caboverdeana de Lisboa, a Associação Novager, a Associação dos Imigrantes da Guiné-CoAnabela Franqueira
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nackri, a Associação Unidos de Cabo Verde e a Associação dos Imigrantes da Guiné-Bissau
em Portugal, apenas quatro submeteram pedidos de subvenção ao ACIME (Associação
Morna, a Casa do Brasil, a Associação Caboverdeana de Lisboa, a Associação Novager).
No que respeita à Associação Unidos de Cabo Verde compreende-se que assim tenha sido,
pois o seu processo de reconhecimento só foi definitivamente concluído após a reunião de
7/11/2000 do COCAI, onde foi decidido o seu âmbito de atuação (regional), tendo assim o
processo ficado suspenso entre julho e novembro. No entanto, após esta data poderia ter
apresentado um pedido para apoio pontual das atividades, situação que não veio a acontecer. Quanto à Associação dos Imigrantes da Guiné-Conackri e à Associação dos Imigrantes
da Guiné-Bissau em Portugal não solicitaram ao ACIME, até final da legislatura, qualquer
pedido de apoio financeiro.
Quadro 9. Apoios financeiros concedidos às associações de imigrantes
Associação

Projeto

Modalidade
de apoio

Data

Montante do apoio
(€, val. aprox.)

Pontual

05/02/2001

5.000,00€

Anual

15/12/2000

15.000,00€

Associação
AGUINEENSO

- Serviço de Apoio Autónomo

Associação NOVAGER

- Projeto de Inserção;
- Projeto de Reinserção Social;
- Projeto Lar para Crianças em
Risco;
- Delegação Regional de Lisboa;
- Projeto Jovem

Associação
Caboverdeana de
Lisboa

Plano de Atividades para 2001:
- Reforço da Organização;
- Ação Social;
- Atividades Culturais;
- Animação e Recreio;
- Inserção Social;
- Cidadania e Participação.

Pontual

22/03/2001

11.250,00€

Associação Casa
do Brasil

- Orientação Social e Jurídica aos
Imigrantes

Pontual

15/12/2000

2.550,00€

Associação Casa
do Brasil

- Apoio ao funcionamento da
Associação

Pontual

15/12/2000

7.500,00€

Associação Centro
Cultural Africano

- Projeto “Criar Raízes Africanas” –
“Ação Exploratória”

Pontual

05/02/2001

1.250,00€

Associação MORNA

Projeto Luso-Africano:
- Apoio Educativo Escolar;
- Atelier de Imaginação;
- Animação Sociocultural;
- Animação Desportiva

Pontual

05/02/2001

7.500,00€

Pontual

Ø

5.000,00€

Associação ACOSP

Ø

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados fornecidos pelo ACIME (2002).
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Quanto ao segundo grupo de associações (Associação Aguineenso, Centro Cultural Africano, Associação ACOSP, Associação EC-CCO e a Associação dos Antigos Estudantes do Ensino Secundário de Cabo Verde), estas ficaram condicionadas, para o ano de 2001, apenas
a pedidos de apoio pontual às suas atividades. Destas, somente a Associação EC-CCO e a
Associação dos Antigos Estudantes do Ensino Secundário de Cabo Verde não solicitaram
qualquer tipo de pedido em 2001 e nenhuma das cinco associações submeteu pedidos de
subvenção para 2002.
De notar que apesar do regime jurídico das associações de imigrantes não prever o apoio
para o funcionamento corrente das associações (aspeto, aliás largamente criticado pelos
dirigentes associativos, nas entrevistas realizadas para efeitos deste estudo), quando se
analisa o quadro n.º 9 verificamos que existem duas associações que beneficiaram especificamente desse apoio: A associação NOVAGER no projeto de pedido de apoio anual incluía
uma rubrica de apoio generalizado para a sua delegação regional de Lisboa; por outro lado,
a Casa do Brasil de Lisboa viu um pedido de apoio pontual concedido especificamente para
esse efeito.
No ponto seguinte iremos falar sobre o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI), as suas atribuições e competências.
3. O CONSELHO CONSULTIVO PARA OS ASSUNTOS DA IMIGRAÇÃO
O Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI) foi criado, na Presidência do
Conselho de Ministros, no âmbito das competências do Alto Comissário para a Imigração e
Minorias Étnicas, em 1998, tendo os conselheiros eleitos, tomado posse, pela primeira vez,
em março de 1999 (Decreto-Lei n.º 39/98, de 27 de fevereiro).
O objetivo do COCAI é assegurar a participação e a colaboração das associações representativas dos imigrantes, dos parceiros sociais e das instituições de solidariedade social na definição das políticas de integração social e de combate à exclusão, em
resultado da necessidade, por parte do Governo, de institucionalizar a consulta e o
diálogo com as entidades representativas de imigrantes e para imigrantes. Esta institucionalização tinha um duplo objetivo: ao sintonizar-se com as orientações manifestadas
nos trabalhos promovidos, pelo Conselho da Europa, sobre a integração e as relações
intercomunitárias (no sentido de assegurar a existência de mecanismos de consulta
e participação dos imigrantes), ultrapassa o modelo informal de consulta e o diálogo
exercido, até então, através do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas (cf.
Decreto-Lei n.º 39/98).
O COCAI tem como funções pronunciar-se sobre os projetos de diploma relativos aos direitos dos imigrantes que lhe sejam submetidos, colaborar na execução das políticas de
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integração social que visem a eliminação das discriminações e promovam a igualdade;
contribuir para a definição de medidas e ações que visem a melhoria das condições de vida
dos imigrantes e acompanhar a sua execução e ainda participar na defesa dos direitos dos
imigrantes, com respeito pela sua identidade e cultura, formulando propostas com vista à
sua promoção (cf. Decreto-Lei n.º 39/98, artigo n.º 2) e ainda, por força das alterações introduzidas pelo regime jurídico das associações de imigrantes, exercer outras competências
que lhe sejam atribuídas por lei.
Além desta alteração ao nível das competências, o COCAI viu ainda a sua composição alargada, com a nova redação dada ao artigo n.º 3.º, passando a contar com representantes
das comunidades imigrantes não lusófonas, numa manifestação clara de reconhecimento,
por parte do Estado, da existência de alterações significativas ao nível dos fluxos migratórios tradicionais. Presidido pelo Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, passa
a ser constituído por representantes de cada uma das comunidades de imigrantes de língua portuguesa, eleitos, cada um, pelas associações de imigrantes da respetiva comunidade, bem como por três representantes eleitos pelas associações de imigrantes de outras
comunidades com presença em Portugal. Além disso, conta também com um representante das instituições particulares de solidariedade social que trabalham com imigrantes
e com três representantes das associações patronais e centrais sindicais com assento no
Conselho Económico e Social e dois representantes de outras associações ou instituições
que trabalham com imigrantes. Para além destes elementos também participam no COCAI
um representante indicado pelo membro do Governo que tutela os assuntos relativos à
emigração e comunidades portuguesas e dois cidadãos de reconhecido mérito cooptados
pelos restantes membros do Conselho. As instituições, associações e comunidades com
assento no Conselho Consultivo designam ainda um membro efetivo e um suplente (cf.
artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 39/98).
As suas reuniões realizam-se ordinariamente, de três em três meses, e extraordinariamente quando convocado pelo presidente, ou quando, pelo menos, um terço dos seus
membros o solicitem (cf. artigo 3.º, n.º 3).
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CAPÍTULO V – METODOLOGIA
1. A PROBLEMÁTICA E AS OPÇÕES METODOLÓGICAS
O presente capítulo visa proceder ao enunciar das opções epistemológicas e metodológicas efetuadas ao longo deste trabalho de investigação, tendo em conta que os resultados
obtidos foram duplamente determinados, em primeiro lugar pelas condições teóricas que
presidiram à elaboração da problemática e, em segundo lugar, pelas condições sociais
presentes, quer na atividade, quer no objeto de investigação (Almeida e Pinto, 1986).
1.1. A questão de partida
“A observação metódica da realidade social, tendo como objetivo explícito pôr à prova afirmações
e interpretações provisoriamente aceites sobre a sua configuração e funcionamento, é hoje, tal
como no domínio mais consolidado e prestigiado das ciências físicas e da natureza, prática corrente entre cientistas sociais (e sociólogos, em particular).” (Almeida e Pinto, 1986: 55)

A experiência de trabalho, que se prolongou por um período aproximado de cinco anos, no
Gabinete do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas31, permitiu que se tivesse
contactado de forma direta e privilegiada, enquanto observadora, com os contextos da
ação governativa no domínio da imigração e, simultaneamente, com os contextos organizacionais coletivos das comunidades imigrantes. Apesar de assistemática, porque não
implicou a utilização de meios técnicos especiais para recolher e registar os factos, nem se
orientou por um planeamento rigoroso e previamente definido (Boni e Quaresma, 2005),
a técnica de observação referida revelou-se muito útil enquanto elemento exploratório do
campo de estudo. Foi no âmbito deste contexto de observação que a investigadora acabou
por definir o problema, em resultado de uma relação aberta e interativa entre a teoria e a
prática: estudar as associações de imigrantes.
Após a definição do tema de estudo, tornou-se imperativo identificar a questão de partida,
para pôr em prática uma das dimensões essenciais do processo científico: a rutura com os
preconceitos e as noções prévias do senso comum relativamente aos fenómenos sociais
(Quivy e Campenhoudt, 1998):
Qual o papel das associações de imigrantes na promoção da integração das suas comunidades,
no período inicial da politização da imigração em Portugal?

31 A investigadora realizou um estágio com a duração de três meses no Gabinete do ACIME com o objetivo de realizar trabalho de campo para a sua dissertação de Mestrado. No entanto, estes três meses
resultaram numa colaboração que se estendeu por um período de cinco anos (entre 1997 e 2002), tendo
o objetivo inicial de trabalho no Gabinete sido relegado para segundo plano, até à presente data.
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A questão de partida formulada correspondeu a uma pergunta ampla que, por rigor metodológico, impunha balizar, através da definição de objetivos, que permitissem identificar
e clarificar os conceitos e fornecer respostas para a construção do nosso objeto científico.
Neste sentido, definiram-se os seguintes objetivos:
• Como se caraterizam organizacionalmente as associações de imigrantes? Qual é a sua
missão e os seus objetivos, onde se localizam, quem é o seu público-alvo e quais são as
suas prioridades de intervenção?
• Como se caracteriza a sua intervenção? Como é definido o diagnóstico de necessidades?
Quais as atividades e os projetos desenvolvidos?
• Como se carateriza o movimento associativo? Qual a sua relação com o Estado português? Quais os modelos de sustentabilidade das suas atividades?
Determinado o problema de investigação, definida a questão de partida e os objetivos,
faltava então escolher o caminho a seguir – “o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe onde se quer chegar”
(Goldenberg, 2000: 14).
1.2. Metodologia de investigação
Para efeitos desta investigação conjugamos uma metodologia de cariz qualitativa e quantitativa, recorrendo à triangulação das técnicas de recolha de dados.
Do ponto de vista qualitativo, privilegiou-se como técnicas de investigação sociológica, a
análise documental e a entrevista.
Como afirma Moreira (2007:153), “o uso da informação disponível, qualquer que seja o
seu carácter documental (…), é praticamente indispensável em investigação social”, pelo
que o recurso à utilização de dados secundários, designadamente documentos escritos e
estatísticas foi um imperativo. Deste modo, recorremos à análise de legislação diversa e
de um conjunto diversificado de documentos de literatura cinzenta, designadamente relatórios governamentais, boletins informativos, despachos ministeriais, etc. de diversos
organismos da administração pública (do ACIME, do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), do Instituto de Emprego e Formação Profissional, de diversos ministérios, entre outros). Recorremos também à análise dados estatísticos provenientes do SEF (os relatórios
estatísticos dos movimentos migratórios) e do Instituto Nacional de Estatística (estatísticas
demográficas).
A entrevista, enquanto processo de interação social, é a técnica de investigação mais utilizada na investigação sociológica e no processo de trabalho de campo (Moreira, 2007;
Boni e Quaresma, 2005), permitindo o registo intensivo de informação e, deste modo, aprofundar a compreensão do tema de investigação. Neste sentido, optou-se pela utilização
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de entrevistas semi-diretivas, por serem o tipo de entrevista mais comummente utilizada
nas ciências sociais e por possibilitarem um elevado grau de flexibilidade na exploração
das perguntas ao longo da entrevista. Elaboramos um guião com um conjunto de temas a
abordar durante a realização da entrevista, onde estava predefinido um conjunto de questões abertas, com vista a permitir um grau de liberdade de resposta considerável, por
igual, a todos os entrevistados, mas a ordem e o modo como foram introduzidos os temas
não obedeceu a nenhum critério rígido (Ghiglione e Matalon, 1993).
Do ponto de vista quantitativo, utilizou-se a técnica de inquérito por questionário. Este foi
aplicado aos dirigentes associativos, conjuntamente com a entrevista. O questionário continha questões fechadas e questões abertas, de modo a que servisse de complemento aos
dados apurados durante a realização da entrevista.
1.3. A definição da amostra e o tratamento dos dados
Conscientes que não seria possível envolver neste estudo toda a população organizacional imigrante conhecida, dada a lógica das limitações espaciotemporais e também financeiras, optou-se por selecionar, como universo de estudo, as associações de imigrantes
com base em dois critérios distintos. O primeiro critério correspondeu ao registo formal,
ou seja, foram selecionadas as associações com estatutos publicados e corpos sociais
regularmente eleitos e, portanto, inscritas no registo nacional de pessoas coletivas. O
segundo critério selecionou as associações que foram reconhecidas como associações
representativas das suas comunidades, ao abrigo do regime jurídico das associações de
imigrantes.
Do universo das associações reconhecidas, no âmbito deste regime, optou-se por uma
amostra de conveniência, tendo-se estudado apenas as associações reconhecidas de âmbito nacional e regional, ou seja, as associações cujo número mínimo de associados é de
500 (ver anexo V).
Das 17 associações que constituíram a nossa amostra, realizaram-se 13 entrevistas (quadro n.º 10) e 13 questionários, na medida em que, por um lado, não foi possível agendar
três das entrevistas, por indisponibilidade dos dirigentes associativos e, por outro lado,
uma das associações inseridas na amostra encontrava-se, à data, já desativada (ver anexo
5 – lista completa das associações reconhecidas). De notar ainda que todas as associações
que preencheram os critérios da amostra são todas de origem lusófona.
As entrevistas e os questionários foram realizados entre fevereiro e março do ano de 2003
e decorreram, na sua maioria, nas instalações das próprias associações.
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Quadro 10. Associações entrevistadas e âmbito territorial de atuação
N.º

Associação

Data da
entrevista

Âmbito
territorial

E1

Casa do Brasil de Lisboa - CBL

25/03/2003

Regional

E2

Associação Cultural Luso-Africana – MORNA

7/03/2003

Regional

E3

Associação Unida dos Emigrantes da Guiné-Bissau em Portugal AUEGBP

26/02/2003

Regional

E4

Associação Caboverdeana - ACV

25/03/2003

Regional

E5

Associação dos Angolanos Residentes em Portugal - NOVAGER

12/03/2003

Nacional

E6

Associação Guineense de Solidariedade Social – AGUINENSO

14/03/2003

Nacional

E7

Associação da Comunidade de S. Tomé e Príncipe em Portugal - ACOSP

10/03/2003

Regional

E8

Associação Espaço da Comunidade Cabo-Verdiana - ECC-CO

25/03/2003

Regional

E9

Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo-Verde AESCV

8/03/2003

Regional

E10

Centro Cultural Africano - CCA

06/03/2003

Regional

E11

Solidariedade Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos dos
Imigrantes - SI

21/02/2003

Nacional

E12

Associação de Estudantes Angolanos em Portugal - AEAP

11/03/2003

Nacional

E13

SOS – Associação de Defesa dos Angolanos - ADA

14/03/2003

Regional

O questionário foi objeto de um tratamento estatístico simples, tendo sido utilizando para
o efeito uma folha de cálculo, já que o que se pretendia era apenas confirmar e precisar
alguns dos dados obtidos na entrevista. As questões abertas foram analisadas de acordo
com um conjunto de três categorias temáticas: a caraterização das associações; a caraterização da intervenção e a caraterização dos recursos humanos e materiais.
O tratamento da informação resultante das entrevistas foi objeto de uma análise de conteúdo categorial (Bardin, 1995), no pressuposto de que a dinâmica de identificação das
variáveis e categorias de análise fossem potencialmente explicativas do fenómeno social
em estudo (Guerra, 2006).
Neste sentido, foram definidas seis dimensões temáticas, que se dividiram respetivamente
em diversas categorias analíticas, ambas resultantes de uma interdependência entre os
objetivos de investigação, o enquadramento teórico escolhido e as opções intuitivas da
própria investigadora (Campos, 2004). As dimensões de análise são as seguintes: a) caraterização organizacional; b) caraterização da intervenção; c) movimento associativo; d) relacionamento institucional; e) regime jurídico das associações de imigrantes; f) capacidade
e participação política.
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CAPÍTULO VI – OS ATORES DA INTEGRAÇÃO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
1. INTRODUÇÃO
Este capítulo tem como objetivo proceder à análise empírica dos dados recolhidos através
dos inquéritos por questionário e das entrevistas realizadas aos dirigentes associativos
das associações de imigrantes, efetuadas entre fevereiro e março de 2003.
Esta análise pretende aferir qual o papel que as associações de imigrantes representaram
na promoção da integração das suas comunidades, num período em que o Estado português reconheceu, pela primeira vez, a título oficial, a condição de Portugal como país de
imigração. Este reconhecimento conduziu à promoção e implementação de um conjunto de
políticas que visavam a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, tendo alguns
autores definido este período como o período das políticas integracionistas (Horta, 2004),
enquanto outros autores preferem chamar-lhe a fase dos interesses geoestratégicos e
das considerações humanitárias (Baganha, 2005). De qualquer modo, qualquer que seja
a nomenclatura adotada, foi um período de intensa produção legislativa nesta matéria,
marcado por uma forte politização do fenómeno da imigração em Portugal e que sucedeu
a um período de políticas de imigração zero (Machado, 1992; Baganha, 2005).
As associações de imigrantes ganharam, neste período, uma visibilidade sem precedentes, sendo-lhes possibilitado o reconhecimento da sua representatividade através de um
regime jurídico próprio e que, por sua vez, lhes permitiu constituir-se como protagonistas
oficiais de interligação entre o Estado e as comunidades imigrantes. É a partir do impacto
destas medidas de politização que pretendemos analisar o papel das associações na promoção da integração das suas comunidades, enquanto atores privilegiados deste processo. Para o efeito iremos analisar três dimensões, a saber: a) Caracterização organizacional;
b) Caracterização da intervenção; c) Caracterização do movimento associativo.
Das associações estudadas existem alguns aspetos que gostaríamos de sublinhar: em primeiro lugar, todas são associações de direito privado sem fins lucrativos, mas a NOVAGER
e a AGUINENSO detêm o estatuto de instituição particular de solidariedade social (IPSS);
em segundo lugar, podemos agrupá-las em três tipos de associações: a) associações africanas; b) associações brasileiras e c) associações para imigrantes (ou seja, fundadas por
cidadãos portugueses, com o objetivo de defender os direitos dos imigrantes). As associações africanas são onze, as brasileiras são representadas por uma associação apenas, a
Casa do Brasil de Lisboa, assim como as associações para imigrantes, que são representadas pela Solidariedade Imigrante. Das associações africanas, três são representantes da
comunidade cabo-verdiana, três da angolana, duas da guineense e uma da comunidade
santomense. Existem ainda duas associações cujo objeto abrange toda a comunidade afriAnabela Franqueira
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cana, sem distinção da nacionalidade. No entanto, como adiante veremos, apesar de as
associações africanas estarem conotadas com uma determinada nacionalidade, na prática,
apesar do público preferencial, acabam por não fazer distinção, na medida em que abrangem todas as comunidades dos PALOP e, até em alguns casos, a própria população portuguesa e também imigrantes provenientes do leste europeu, como é o caso da AGUINENSO.
2. CARACTERIZAÇÃO ORGANIZACIONAL
Esta dimensão engloba o seguinte conjunto de categorias: data da fundação; localização
geográfica; público-alvo preferencial; razões da constituição; missão e objetivos e prioridades da intervenção.
Relativamente à data da fundação, podemos dividir as associações em dois grupos: o primeiro, diz respeito àquelas que foram formadas na década de 80 (Associação Cabo-Verdiana; Aguinenso; Antigos Alunos do Ensino Secundário em Cabo-Verde, Casa do Brasil e
a Associação de Estudantes Angolanos) e o segundo grupo de associações foi formado
na década de 90 do século XX, mais precisamente entre 1994 e 2001 (Morna; AUEGBP;
NOVAGER; Centro Cultural Africano; Associação de Defesa dos Angolanos; Solidariedade
Imigrante).
Outra característica comum a todas as associações de imigrantes estudadas diz respeito
à sua localização geográfica, na medida em que todas se encontram localizadas na Região
de Lisboa e Vale do Tejo, o que é consistente com os padrões de dispersão migratória em
Portugal, até finais da década de 90, do século XX.
No quadro n.º 11 podemos verificar quais as associações de imigrantes estudadas e a sua
localização geográfica.
Relativamente aos motivos que levaram à formação das associações, estes são muito
semelhantes, já que na generalidade das situações, o motivo prendeu-se com o apoio e
representatividade das comunidades imigrantes, ou seja, a promoção da sua integração
na sociedade portuguesa (ver quadro n.º 12). Existem, no entanto, algumas notas a considerar. Em primeiro lugar, as duas associações de estudantes têm razões de constituição
muito específicas – apoio à classe estudantil e aos antigos alunos do ensino secundário
de Cabo-Verde. Por outro lado, a Associação Morna e o Centro Cultural Africano são associações juvenis, tendo as suas atividades um enfoque especial nos jovens, assim como a
Associação de Defesa dos Angolanos, cuja razão de constituição foi o apoio aos jovens do
Bairro da Quinta Grande, embora tenha depois alargado o seu âmbito de atuação às famílias carenciadas do Bairro, em resultado das necessidades sentidas no terreno, do mesmo
modo que a Associação Morna e o Centro Cultural Africano.
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Quadro 11. Localização geográfica das associações estudadas e ano de formação e constituição
Associação
CASA DO BRASIL
MORNA
AUEGBP
ACV
NOVAGER
AGUINENSO
ACOSP
ECC-CO
AESCV
CCA
SI
AEAP
ADA

Localização geográfica

Ano de formação

Ano de constituição*

Lisboa

1989

1992

Amadora
Lisboa
Lisboa
Amadora
Lisboa (Marvila)
Lisboa (Benfica)
Oeiras (Carnaxide)
Carnide (Lisboa)
Setúbal (S. Sebastião)
Lisboa
Lisboa
Lisboa (Alto do Lumiar)

1994
1996
1981
1996
1987
1997
1997
1987
1995
2001
1983/84
1996

1995
1996
1981
1996
1987
1997
1997
1987
1996
2001
1991
2001

Fonte: Inquérito por questionário aplicado às associações. Nota: * Data de constituição legal

Quadro 12. Razões de constituição das associações e público-alvo preferencial
Associação
CASA
DO BRASIL
MORNA

Razões da constituição
Público-alvo preferencial
Aumento da visibilidade da comunidade
Brasileiros, preferencialmente
brasileira e a preservação da cultura
Promoção de atividades culturais e Formação Jovens, desfavorecidos/vítimas de exclusão social
profissional para jovens
(africanos e portugueses)

AUEGBP

Apoio à integração da comunidade guineense

População guineense e outras comunidades

ACV

Apoio à integração da comunidade caboverdiana

População cabo-verdiana e outras

NOVAGER

Dificuldades de integração da comunidade
angolana

Comunidade angolana e outros PALOP

AGUINENSO

Promoção da comunidade guineense e
imigrante, em geral

Comunidade guineense e outras comunidades
imigrantes, em particular oriundos da Europa de
Leste

ACOSP
ECC-CO
AESCV
CCA

Necessidade de organizações representativas Comunidade S. Tomense e outras comunidades dos
da comunidade S. Tomense em Portugal
PALOP
Comunidade cabo-verdiana e outras comunidades
Integração da comunidade cabo-verdiana
dos PALOP
Unir os antigos alunos do ensino secundário Antigos alunos de Cabo Verde e atuais alunos do
de Cabo Verde
ensino superior
Promover, no bairro, a relação entre os jovens
Jovens descendentes de imigrantes
e a cultura

SI

Dar voz aos imigrantes

Imigrantes e seus descendentes

AEAP

Apoio à classe estudantil imigrante angolana

Estudantes angolanos

ADA

Apoio e integração para os jovens do Bairro
da Quinta Grande

Jovens e restante comunidade africana realojada
do Bairro da Quinta Grande e outras populações

Fonte: Inquérito por questionário aplicado às associações
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Relativamente aos objetivos das associações também aqui encontramos uniformidade e
semelhança em todas as associações estudadas. No questionário aplicado, antes da realização da entrevista, foi solicitado aos dirigentes associativos que identificassem quais os
objetivos das associações que representam. O item “cultura” obteve 76,9% das respostas.
De facto, à exceção da AUEGBP, da NOVAGER e da Solidariedade Imigrante, todas as restantes associações escolheram este item como um dos objetivos da associação. Os segundos objetivos mais frequentes foram a educação e a igualdade de direitos, que obtiveram
69,2% de respostas e com 61,5% surge a informação e legalização (ambos referidos por 8
associações). Quando questionados sobre as três preocupações essenciais, à data da entrevista, destacam-se quatro áreas: legalização/apoio jurídico (61,5%); a educação (61,5%);
a informação (46,2%) e a cultura (46,2%). 32
3. CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO
3.1. O diagnóstico das necessidades
Relativamente ao delineamento da intervenção junto da comunidade, este é sempre o
resultado de auscultação das necessidades observadas e transmitidas pela própria comunidade, através dos pedidos que as pessoas dirigem à associação, de modo a que as
associações vão “ao encontro dos problemas”, como afirmou o dirigente da AGUINENSO:
“(…) a nossa visão, aqui da Associação Guineense... a associação não pode ser uma espécie de...
de entidade para congregar as pessoas para convívios... acho eu!... Mas é... mas tem que procurar, também, ir ao encontro dos problemas! Quando as pessoas vêm cá à associação, não vêm
cá ‘pra... se divertir ou por outra coisa! Vêm cá trazendo problemas... e isso é pessoas que vêm
aqui pedir a questão da habitação, da casa, pessoas que vêm aqui pedir apoio jurídico, pessoas
que vêm aqui pedir medicamentos, pessoas que vêm aqui pedir géneros alimentícios, pessoas
que vêm aqui pedir outro tipo de informações... e... e todo esse... são problemas concretos que
as pessoas têm! Pessoas que vêm cá para pedir… formação profissional, e que a associação
ajude na procura de emprego....” (E6)

É partir desta observação que os diagnósticos são feitos, que as prioridades são definidas
e que a intervenção é trabalhada, quer do ponto de vista do financiamento, quer do ponto
de vista da prática de intervenção.
“(…) o núcleo de apoio às minorias étnicas (NAME), funciona um bocado com as visitas domiciliárias. Quando as pessoas nos dizem, nos informam que de facto está cá uma família com algumas carências, que não têm sítio para deixarem as crianças, ah… que os pais, portanto, estão a
trabalhar (…) nós atuamos… ir ter com elas, explicamos o que fazemos, um bocado… lá está! A
ideia surge sempre de imigrante para imigrante (…). Denúncias, nós temos assim, há vizinhas
que dizem “aquela senhora tem os filhos em casa, porque não tem papéis” e aí nos falamos com
ela. A nossa assistente social vai fazer isso, fala com ela (…).” (E10)
32 Consultar apêndice IV – quadros de caracterização das associações, cujos dados resultam do apuramento dos dados do inquérito por questionário.
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“(…) os nossos objetivos enquanto associação e depois dentro da associação, os vários projetos
têm sempre uma ideia em comum que é... eles destinam-se a realizar ou a responder a necessidades da população com que nós trabalhamos. Esse é o ponto principal! Claro está que, para
cada projeto, é sempre... cada projeto é planeado tendo em conta um plano de ação, um plano
de intervenção.” (E13)

As necessidades vão surgindo e as respostas vão-se construindo, sendo fundamental para
o sucesso da intervenção definir o que é financiável e o que não é:
“(…) nós também temos que estar muito atentos à informação e às prioridades, seja a nível da
formação, seja a nível da intervenção social, não é?! Portanto, há uma grande pesquisa de informação sobre... a tipologia de projetos que são financiáveis e nós tentamos, depois, coadunar
isso com as nossas prioridades de intervenção, não é?!” (E2)

Apenas a associação ECC-CO revelou ter um gabinete de estudos, através do qual realiza
trabalho de diagnóstico e de pesquisa de financiamento, no entanto não deixaram de reclamar o conhecimento das necessidades no terreno, como o impulsionador da intervenção:
“(…) temos um gabinete de estudos que trata diretamente de todos os projetos a começar por
onde encaminhá-los para o financiamento. (…) começam por fazer um diagnóstico, mas, às
vezes, alguns projetos que nós sentimos, nós temos conhecimento do terreno, da comunidade
em geral e, por isso, nós desenvolvemos a ideia (…).” (E8)

3.2. As atividades e os projetos desenvolvidos
As áreas e os projetos desenvolvidos pelas associações indicam-nos as áreas privilegiadas
de intervenção, com vista à integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento. Estas
áreas parecem ir de encontro às prioridades definidas e identificadas anteriormente pelos
dirigentes associativos.
Assim, as duas áreas de intervenção onde se registam maior número de atividades/projetos são o apoio jurídico e a formação/emprego. Ao nível do apoio jurídico é prestada
informação genérica sobre os direitos dos imigrantes, incluindo direitos laborais, esclarecimento e apoio na instrução dos pedidos de regularização de documentação (autorizações
de residência e de permanência) e de pedidos de nacionalidade e outras situações.
“O centro de atendimento jurídico, eu acho que é um projeto que a gente tem um carinho especial, e também tem isso, quer dizer, é itinerante... vamos onde as concentrações dos brasileiros
são mais marcantes. Damos atendimento na Caparica, em Mafra, temos uma série de coisas
desse tipo.” (E1)
“Temos desenvolvido trabalho de natureza jurídica a nível das instituições judiciais e do governo, temos desenvolvido ações de sensibilização para uma melhor interpretação e alteração
das leis para a defesa dos direitos dos reclusos africanos e das suas famílias e filhos. Temos
também desenvolvido ações nos grupos parlamentares com o mesmo fim. (…) Quando os reAnabela Franqueira
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clusos que não têm documentos, porque os perderam ou porque estão ilegais, temos ido aos
estabelecimentos prisionais em delegações integradas entre nós e o consulado, para emissão
dos passaportes, cartões consulares.” (E5)
“Trabalhamos no apoio às pessoas na questão da legalização (…).” (E6)

Apenas a Associação MORNA, a Associação dos Antigos Estudantes do Ensino Secundário em Cabo-Verde, a Associação dos Estudantes Angolanos e da Associação de Defesa
dos Angolanos não referiram nas suas entrevistas desenvolver atividades ou projetos de
prestação de apoio jurídico, embora o tenham declarado como um objetivo da associação.
No caso da Associação dos Antigos Estudantes do Ensino Secundário em Cabo-Verde facilmente encontramos explicação para o não desenvolvimento de atividades nesta área de
intervenção, já que a mesma foi constituída para unir os antigos alunos do ensino secundário, sendo que muitos deles são portugueses e, nas palavras do Presidente da Associação,
nem sequer se consideram imigrantes, mas minoria:
“(…) Aliás, uma das características desta associação é que... nós somos portugueses! Somos
cabo-verdianos, mas somos portugueses! É tudo gente da administração pública, gente das
profissões liberais, é gente da publicidade, etc., etc., que está integrada e que tem a consciência
de que é portuguesa, como a maioria! Nós não nos consideramos até imigrantes, mas somos
minoria... minoria!” (E9)

Relativamente às intervenções nas áreas da formação, encontramos alguma diversidade
nas ações de formação desenvolvidas pelas diferentes associações. No caso da Casa do
Brasil, a única ação de formação que desenvolveram foi um curso de inglês, custeado pela
própria associação e com apoio de mecenato, com vista a melhorar os conhecimentos
desta língua aos brasileiros a trabalhar especificamente na área da hotelaria e comércio:
“(…) o curso de inglês foi uma aposta nossa no sentido… arranjamos um apoio de uma entidade,
essas que fazem transferência das divisas. Mas nós entendemos que é uma necessidade da
comunidade. Então, não conseguem isso aí no mercado. Nós fizemos um currículo próprio para
imigrantes. Imigrante brasileiro que trabalha na restauração e nos hotéis. Então foi preparado
o currículo mesmo para isso. É uma formação profissional dirigida para quem está nesse tipo
de atividade. Hotéis, restauração e comércio… o brasileiro tem má formação em inglês. É um
curso rápido e barato, que não nos dão grande prejuízo financeiro, mas que nós apostamos que
tínhamos que fazer (…).” (E1)

No caso das outras associações (de origem africana), a formação é mais diversificada,
toda financiada por programas comunitários e/ou pelo instituto de emprego e formação
profissional (IEFP), em áreas como a informática, educação e formação de adultos, associativismo; animação sociocultural, etc., destacando-se em particular a Associação MORNA,
cuja atividade nesta área revelou ser bastante dinâmica:
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“Os principais projetos, pelo seu volume financeiro e pelas pessoas que envolvem, estão
ligados à formação profissional. Nós tivemos... nós damos muita ênfase à cidadania. De
maneira que tivemos um projeto “Mais Cidadania”, que era financiado pelo IEFP e pelo programa de Lisboa... operacional da região de Lisboa e Vale do Tejo, que foi o maior projeto
realizado até agora... e que ainda vai terminar agora em abril.... tivemos um projeto financiado pelo INTEGRAR, no anterior quadro, também de formação profissional...tivemos um projeto financiado pelo IEFP... também de formação de animadores sociais. (…) Neste momento,
por exemplo, nós estamos a dar uma grande prioridade à educação e formação de adultos,
dentro da formação profissional, porque... há uma prioridade política... do país, no sentido de
formar e qualificar adultos. Então, é normal que dentro da nossa... da nossa, vá lá, vocação
para a formação profissional nos direcionemos bastante para a educação e formação de
adultos.” (E2)

Existe igualmente um lugar de relevo para as atividades desenvolvidas no âmbito da cultura e educação, assim como da ação social. No que respeita às atividades culturais, podemos agrupá-las em três: atividades musicais; dança e palestras/seminários culturais.
Todas estas atividades visam manter vivas as tradições culturais do país de origem, assim
como promover a sua divulgação à sociedade de acolhimento:
“As aulas de dança, o pessoal adora e agora iniciamos uma nova etapa de aulas de danças para
crianças. Também é um outro lado da Casa do Brasil. (…) Os encontros de sexta-feira também
são importantes… sempre com música brasileira ao vivo…” (E1)
“De uma maneira geral, qualquer iniciativa que a gente faça de carácter cultural ou outro… ainda agora no dia 8 de março nós organizamos… ah… o dia que o Presidente da República passou
com as mulheres imigrantes foi a associação Cabo-Verdiana que organizou. Vamos fazendo... e
levando todas as associações, Angola, Moçambique. A nossa prática é assim.” (E4)
“(…) Por exemplo, organizam-se algumas tardes Cabo-verdianas, com música ao vivo… são
importantes para o convívio, mas também para a divulgação dos nossos artistas.” (E9)

Algumas vezes, as ações culturais surgem imbricadas com as atividades educativas, como
poderemos perceber pela resposta do dirigente do Centro Cultural Africano:
“Depois começamos a ter ensaios de dança e de canto das sete às oito e meia, mais ou menos e
aos fins de semana fazem [as crianças e jovens] animação de rua se estiver bom tempo ou outras atividades. (…) Inicialmente em 98, a campanha “raça unida, raça humana”, em que íamos
às várias escolas do distrito de Setúbal, ensinar um bocado da cultura africana. (…) De facto,
nós trabalhamos nas escolas com mais jovens que, que vinham de, de..., jovens imigrantes da
segunda geração com muitos problemas de integração.” (E10)

No âmbito da ação social, as ações desenvolvidas destinam-se sobretudo a pessoas carenciadas, com destaque para alguns grupos específicos, como as mães solteiras, reclusos
e suas famílias, apoio a idosos e ainda doentes hospitalizados (consultar quadro n.º 13).
Existe, no entanto, um projeto que merece destaque pela sua dimensão e importância: a
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habitação social construída pela Associação Guineense de Solidariedade Social, destinada
à população imigrante:
“(...) a própria associação, para além de todo o trabalho que tem feito em colaboração com as
autarquias... sobretudo as autarquias da área metropolitana de Lisboa... também, ela própria,
tem uma iniciativa... há… de construção de habitação social. (…) Nós estabelecemos contacto
com a União Europeia, estivemos lá em Bruxelas... à procura de apoio... e o financiamento que
foi uma parte a fundo perdido que nós conseguimos... a maior parte, 60%... e outra parte é... foi...
contraímos empréstimo, através do INH, Instituto Nacional de Habitação... exato!” (E6)

Finalmente, em termos de atividades creio ser importante referir um projeto em particular, no âmbito das tecnologias de informação e comunicação: o projeto “Comunidades em
Movimento” da rede “Cidades Digitais”, cujo consórcio foi inicialmente constituído por cinco
Associações, a saber: a Associação Guineense de Solidariedade Social (AGUINENSO), a
Associação Cabo-Verdiana, a Associação Unidos de Cabo-Verde, a Associação Morna e a
Associação Cabo-Verdiana de Setúbal e alargado posteriormente à Associação ECC-CO.
Este projeto visou a criação de um polo informático, em cada uma daquelas associações,
com o apoio do Ministério da Ciência e Ensino Superior. Os objetivos do projeto visavam
o desenvolvimento do conhecimento nas áreas das novas tecnologias de comunicação,
através do acesso gratuito à internet e à utilização de computadores:
“Neste momento, temos o... um projeto que é o “Comunidades em Movimento”, que é ligado às
novas tecnologias, financiado pelo Programa Operacional para a Sociedade de Informação em
consórcio com outras 4 associações... a Associação Cabo-Verdiana, a Associação de Setúbal, os
Unidos de Cabo-Verde o a Associação Guineense de Solidariedade Social.” (E2)
“(…) a associação tem um polo informático que... nesta primeira fase, ainda está a ser apoiado
pelo Ministério da Ciência e da Ciência Superior [Ministério da Ciência e Tecnologia].” (E6)

4. MOVIMENTO ASSOCIATIVO
4.1. Função das associações
Da análise das respostas dos entrevistados, não ficam quaisquer dúvidas quanto à função de mediação/interlocução que as associações desempenham na ligação entre as comunidades que representam, o Estado e a Sociedade Civil. As associações surgem como
instâncias com uma capacidade múltipla de diálogo, conseguindo conciliar a linguagem
daqueles que representam, com a linguagem das instituições públicas a quem se dirigem,
assumindo um carácter de representação coletiva essencial na defesa dos direitos e dos
interesses das suas comunidades:
“Neste momento, quer dizer, vamos lá ver... as associações são... o único ponto possível de contacto das instituições públicas ou governamentais com o resto da comunidade, não é?! Pode se
contestar se é bom ou se é mau, mas é o único. É o único neste momento [Risos]. Ainda não se
criaram outras facilidades, outras pontes, não é?! (…).” (E2)
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Quadro 13. Tipologia das atividades e projetos desenvolvidos pelas associações de imigrantes estudadas
Áreas de
intervenção

Associações
CBL

MORNA

AUEGBP

Formação/
Emprego

Curso de
inglês

Cursos FP:
“Mais Cidadania”;
Associativismo;
Animadores
Sociais;
Formação de
formadores;
Educação e
formação de
adultos

Educação

Livro
Multi-culturalidade
Vídeos
didáticos para
escolas.

Projeto Lusocrioulo; Ações
Apoio estudantes
sensibilização
bolseiros;
temáticas

Apoio
Jurídico

Centro
atendimento
jurídico
(itinerante)

Cultura

Aulas de
dança:
Encontros
musicais;

Cursos:
Informática;
Contabilidade;
Língua
portuguesa

Apoio pessoas
retidas nos
aeroportos;
Legalização;
Nacionalidade;
RMG;

ACV

NOVAGER

Ações de
sensibilização
sobre
direitos dos
trabalhadores;
Formação
diversa;
Alfabetização
de adultos

AGUINESO

Formação
diversa;
UNIVA

Campanhas
sensibilização
e conferências
sobre direitos
dos imigrantes;

Legalização;
Nacionalidade;
Informações
sobre direitos

Ações de
sensibilização;
Legalização;
Pedidos de isenção de
taxas e emolumentos

Legalização,
Nacionalidade;
Informações
sobre direitos

Sessões de
Música ao vivo;
Gastronomia
(Bar);
- Palestras

Apoio a mães
solteiras;
Apoio à 3.ª
idade

Apoio doentes
hospitalizados;
Apoio reclusos;
Apoio pessoas
carenciadas

Ação Social

Atividades
Lúdicas

Apoio a mães
solteiras;

Oferta material escolar,
vestuário e calçado a
reclusos e filhos;
Apoio no pagamento
de propinas,
alojamento e taxas
diversas;
Banco alimentar –
distribuição alimentos
às famílias reclusos

- Construção
de habitação
social;
- Distribuição
alimentos;
- Apoio na
compra de
medicamentos

Tempos livres
para crianças

Desporto

TIC

Cidades
Digitais
– “Pelas
Minorias”

Meios de
comunicação
e divulgação

Jornal “Sabiá”;
Site na
internet

Cidades Digitais
– “Pelas
Minorias”

Cidades Digitais –
“Pelas Minorias”

Revista
informativa

Outros

Anabela Franqueira

88

Cidades Digitais
– “Pelas
Minorias”

OS ATORES DA INTEGRAÇÃO:
Uma análise da organização coletiva dos imigrantes entre 1995 e 2002

Áreas de
intervenção

Associações
ACOSP

ECC-CO

AACV

Curso
assemblagem de
computadores;
Ações de
formação
diversas
(entidade
formadora)

Formação/
Emprego

Apoio
Jurídico

Legalização,
Nacionalidade;
Informações
sobre direitos

Cultura

Palestras e
debates sobre
S. Tomé

Apoio na procura
de emprego

Cursos de
línguas:
português,
inglês, russo,
árabe; crioulo;
Curso de
informática

Legalização,
Nacionalidade;
Informações
sobre direitos

Gabinete jurídico
Palestras;
Sessões
culturais sobre
Cabo-Verde

AEA

Atividades
Lúdicas

Apoio à
infância

Legalização,
Nacionalidade;
Informações
sobre direitos

Aulas de dança e
canto

Seminários e
conferências

Desporto

Projeto de
desporto

TIC

Cidades
Digitais – “Pelas
Minorias”

Cidades
Digitais – “Pelas
Minorias”

Jornal mensal
Apoio
institucional
a outras
associações

Fonte: Entrevistas realizadas às associações de imigrantes
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Eventos de
reflexão
Projeto de
luta contra a
pobreza;
Apoio à
inserção de
estudantes;
Apoio no
realojamento;
Apoio a idosos

Festas e
espetáculos
interculturais

Passeios;
Festas.

ADA

UNIVA

Encaminhamento
para as
instituições;
Apoio a mães
solteiras

Ação Social

Outros

SI

Creche filhos
de mães ilegais;
Apoio escolar:
ATL; Ações
sensibilizações
de jovens e
crianças

Educação

Meios de
comunicação
e divulgação

CCA

Gala dos
finalistas;
Festival
estudantes
angolanos
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“(…) repare, individualmente, as pessoas têm... não têm acesso a determinadas informações, não
têm... não podem contactar com as entidades. Eu penso que... a forma de... mais fácil e... e essa
função das associações é mesmo preciso fazer essa ponte entre a comunidade e a sociedade de
acolhimento, através de organizações... instituições governamentais ou autárquicas, no sentido
de trazer para a reflexão conjunta dos problemas, tentar equacionar e procurar soluções (…).”
(E6)
“É evidente que os trabalhadores, as pessoas, os imigrantes não vivem isolados da sociedade.
Os seus processos, os seus problemas têm a ver com... com entidades privadas, nomeadamente com entidades patronais. Têm a ver com a administração pública. As leis são emanadas
do Governo. E nós temos que ser os interlocutores... também, muitas vezes, vamos com os
próprios imigrantes à Assembleia da República falar com os grupos parlamentares. Vamos ao
D. Januário Torgal Ferreira, à Igreja Católica, vamos ao Presidente da República, vamos a tudo
quanto seja sítio! Nós queremos fazer chegar lá a nossa voz! De uma forma direta, na primeira
pessoa.” (E11)
“(…) enquanto intermediários, acho que as associações têm um papel muito importante. Porquê? Porque conseguem ter uma linguagem que está tão próxima do... do beneficiário final,
como da instituição. E, muitas das vezes, o beneficiário final e a instituição não se entendem.
Pura e simplesmente, a linguagem não é a mesma! E as associações de imigrantes têm essa
linguagem... têm essa linguagem que pode ser uma linguagem mais legalista, quando necessário, ou mais perto do beneficiário quando também é necessário. E eu acho que o grande... o
grande enfoque que as associações de imigrantes, no qual nós nos situamos, têm mesmo que
fazer é terem a capacidade de ser o descodificador destas... destas relações.” (E13)

As associações assumem, deste modo, um papel privilegiado de interlocutor com o Estado, em resultado da sua capacidade organizativa e do número de imigrantes que representam, constituindo-se como uma força de pressão junto das instâncias estatais, na luta
pelos direitos de cidadania de primeira geração e de respeito pela igualdade de direitos
na sociedade de acolhimento, tal como podemos constatar pelas palavras do dirigente da
Associação Solidariedade Imigrante:
“(…) os alicerces desta associação estão assentes em pessoas com dedicação, humildes, que
trabalham, que se dedicam a esta causa, nomeadamente, muitos imigrantes ativistas que, muitas vezes, não estão aqui todos os dias, mas estão no seu local de trabalho... a falarem com
o seu colega do lado, a explicarem que é necessário as pessoas estarem juntas, que unidos
podemos ter mais força, que se viermos para a luta podemos conseguir mais vitórias, melhores
direitos, mais regalias, melhores condições de trabalho, etc. (…) Nós temos milhares de casos
que foram resolvidos por nós, nomeadamente em relação à anterior lei [Decreto-lei 244/98,
alterado pelo Decreto-lei 4/2001], em relação a esta lei... vamos continuar a lutar por que as
coisas... Somos uma associação respeitada pelas entidades. É preciso que se diga isso, mas
o respeito não significa que estamos de acordo com eles. O respeito impõe-se pelo trabalho!
Quando estão imigrantes detidos na Suíça ou na Alemanha, porque não podiam, porque não sabiam que não deviam sair de Portugal com o visto de Permanência, mas saíram por ignorância,
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por não terem conhecimento... e nós interferimos junto ao Diretor do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, para que as pessoas não sejam expulsas para o país de... para que sejam readmitidas em Portugal. É evidente que eles... muitas vezes, sentimos que há ali uma... por parte da...
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou do IDICT, uma vontade de querer resolver, porque é
importante que resolvam... caso contrário, se não resolverem, nós também sabemos falar, nós
também vamos denunciar que os serviços não estão a atuar. (…) É importante que nós imponhamos essa força, mas essa força não é imposta porque nós somos amigos de alguém... não
andamos a beber whisky com eles... O problema é pela visibilidade que demos, pelo trabalho
que fazemos e pela capacidade que temos de mobilizar pessoas! Que é das poucas associações... ou, se calhar, a única... que põe mais de 1 500 imigrantes na rua! E o ano passado, a grande manifestação que se fez em 10 de março, foi feita, unicamente, pela Solidariedade Imigrante!
E foi uma manifestação que veio em todos os meios de comunicação social e com mais de 1
500 imigrantes na rua!! É importante, que gente continua com esta dinâmica e com esta força!
É daqui que depois sai o respeito!” (E11)

Outro aspeto importante é o facto de as associações aliarem o seu papel de interlocução
a um papel de proteção e segurança para o imigrante, constituindo, por isso, um escudo
protetor, um porto seguro onde se dirigir e pedir ajuda, assim como se constituírem como
um palco de aprendizagem para as próprias instituições públicas, no que respeita ao conhecimento que as primeiras detêm sobre as comunidades imigrantes:
“E então fazendo, nós fazendo a mediação explicando então que “ninguém te vai apanhar nas
finanças, nem nada disso”, eles sentem-se mais à vontade para tratar dos seus assuntos, não
é? Eles estão no início alguns, estão em situação irregular, alguns têm… ah, ah… autorização
de residência, que não é nada muito certo. Então, eles estão sempre com medo e é um bocado
com medo que eles vão ter connosco, porque sabem que ali ninguém os vai apanhar, não é? E
a partir daí nós, de facto, encaminhamos para os sítios mais adequados, onde eles devem pedir
a legalização, o que têm que levar (e isto é a parte do jurista), o que eles precisam de ter para
informações mais variadas, mais básicas (…)” (E10)
“(…) eu acho que as instituições públicas aprendem muito mais com as associações do que as
associações com as instituições públicas [Risos]. Porque as instituições públicas, essencialmente, utilizam as associações como... vá lá, como fonte de conhecimento e de experiências,
não é?!” (E2)

4.2. Sustentabilidade das ações/dificuldades
A sustentabilidade das ações desenvolvidas pelas associações de imigrantes é suportada
na generalidade através de financiamentos externos à própria associação, designadamente pelo Estado Central (ACIME, IEFP, Governos Civis e Ministério da Ciência e Tecnologia,
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa), pelo poder local (câmaras municipais e juntas de
freguesia), através de fundos comunitários provenientes da União Europeia (Programas
Operacionais, tais como o PO de Lisboa e Vale do Tejo - PORLVT; e o PO para a Sociedade
de Informação – POSI) e iniciativas comunitárias (tais como o INTEGRAR, URBAN, entre
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outros) e ainda através do recurso a mecenato (embora este seja de expressão reduzida).
“Sustentabilidades das ações? A nível financeiro? Através dos programas operacionais. (…) ti-

vemos um projeto mais cidadania, que era financiado pelo IEFP e pelo programa de Lisboa...
operacional da região de Lisboa e Vale do Tejo, que foi o maior projeto realizado até agora...
e que ainda vai terminar agora em abril.... tivemos um projeto financiado pelo INTEGRAR, no
anterior quadro, também de formação profissional...tivemos um projeto financiado pelo IEFP...
também de formação de animadores sociais. Ao nível mais social, temos um projeto já de há
muitos anos, que é o Luso-Crioulo... que, inicialmente, foi financiado pela Câmara da Amadora,
através do Programa URBAN... e que ainda continua ativo. Neste momento, temos o... um projeto que é o “Comunidades em Movimento”, que é ligado às novas tecnologias, financiado pelo
Programa Operacional para a Sociedade de Informação.” (E2)
“Já passamos por essas fases todas, claramente… apoios da Santa Casa, do Governo Civil, da
Câmara Municipal… recorremos também ao IEFP, a partir do momento que há o Alto-comissário
fecharam-se as portas todas… neste momento, tendo o projeto da,... portanto... o consórcio com
as associações, cinco [Associação Guineense de Solidariedade Social (Aguinenso), Associação
Unidos de Cabo-Verde, Associação Morna e Associação Cabo-Verdiana de Setúbal]... derivou do
projeto Pelas Minorias, que continua a ter financiamento através do Ministério da Ciência e da
Tecnologia, como tal vai aos Fundos Europeus.” (E4)
“(…) somos uma pequena associação para... imigrantes e minorias étnicas... temos o estatuto
de uma IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social... daí que,... beneficiamos de algum
apoio para... para o desempenho das nossas atividades. Temos funcionários cá, pagar despesas... luz e água... telefone..., quer dizer, os serviços de manutenção da própria associação. (…)
Aquilo que nós, através da Santa Casa da Misericórdia, temos um protocolo de acordo para
esse apoio. (…) E a própria associação procurou junto da União Europeia o financiamento para
a construção de habitação social. (…) e o financiamento que foi uma parte a fundo perdido que
nós conseguimos... a maior parte, 60%... e outra parte é... foi... contraímos empréstimo, através
do INH, Instituto Nacional de Habitação... exato!” (E6)
“(…) O IPJ, porque para além de sermos uma associação de imigrantes, também somos uma
associação juvenil (…) desde a nossa criação que somos associação RENAJ. Todos os apoios
pontuais, iniciativas, que eventualmente a gente apresente, sendo vantajosas, são financiadas.”
(E10)
“Nós tentamos... nós temos autonomia financeira, dizendo assim. E agora, foram aprovados
dois projetos... um pontual e um anual. O pontual já vinha do ano passado... [o financiamento
do ACIME]” (E11)
“Ora bem!... A associação, como quase todas as associações, vivem muito do voluntariado dos
seus dirigentes. E isso faz com que... o envolvimento das atividades da associação só possa ter,
efetivamente, um fundamento... legal de continuidade quando existem projetos que, de certa
forma, definam a... estratégias muito específicas de intervenção. Nesse sentido, a associação
desde o primeiro momento tem tentado ou tenta, sempre que possível, candidatar-se a programas oficiais, programas nacionais e internacionais.” (E13)
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As dificuldades sentidas ao nível do financiamento são inúmeras, não permitindo a sobrevivência da associação por si só, levando, muitas vezes, à incapacidade de implementação
de atividades e, outras vezes, também acabam por optar pelo adiamento das ações, na
eventualidade de virem a conseguir obter outro tipo de financiamento futuro:
“(…) Nós temos tentado sempre procurar fazer, realizar aquilo que ah… temos recurso para
realizar. E as atividades têm que ser autossustentadas. Nós não conseguimos isso com o curso de inglês (…). Mas fora este, nós procuramos que seja um projeto que tenha um apoio da
Câmara, ou o ACIME, o Western Union (…) no ano 2002, foi nosso patrocinador oficial que nos
deu uma parte dos recursos financeiros para todas as atividades desde de sexta-feira, Sabiá,
internet, tudo. Eles nos deram um pouco para cada coisa. Nós aí tínhamos que buscar o resto.
Íamos buscar com as sextas-feiras, com o apoio do Alto-Comissariado, da Câmara, enfim. (…)
Então, nós sempre fomos buscando que as atividades tenham condições de se realizar, senão
não fazemos. Temos a ideia, mas não fazemos.” (E1)
“Concorremos a Projetos que financiam atividades e, a partir daí, desenvolvemos atividades! Se
não tivermos a sorte de financiamento desses Programas, de obter o financiamento, a maior
parte das vezes, deixamos em stand by esse mesmo plano, esse projeto. Alguns deles são desenhados uma vez e podem servir não agora, mas daqui a um ano, se calhar, continuarem atuais
e terem... poderem servir para nos candidatarmos a outro financiamento.” (E13)

Torna-se evidente a reduzida capacidade de autossustentação, existindo poucas associações que obtêm “lucros” com atividades especificamente direcionadas a esse objetivo, designadamente com as quotizações. Todas as restantes associações afirmaram, sem exceção, que a quotização é simbólica e que poucos associados as pagam, a não ser quando
necessitam dos serviços da associação, o que denota, da parte dos associados, uma visão
utilitarista dos serviços prestados por estas organizações. No entanto, a Associação NOVAGER, apesar de ter indicado que o pagamento das quotizações não é regular, na medida
em que as pessoas pagam as quotas apenas quando necessitam dos serviços da associação (aliás como acontece com todas as outras associações objeto deste estudo), na entrevista, o respetivo dirigente, afirmou que as quotizações, apesar das dificuldades, permitem
pagar a quase totalidade dos custos de funcionamento da associação!
“…todos os custos de manutenção da associação são pagos a 95% com as quotas dos associados, mas as dificuldades são sempre muitas. Depois temos o protocolo com o ACIME, tivemos
apoio anual… o governo civil, as câmaras também têm dados apoio de diversas maneiras: Amadora, Lisboa, Tavira.” (E5)

Apenas a Associação Solidariedade Imigrante e a Associação dos Antigos Alunos do Ensino
Secundário de Cabo-Verde responderam, no inquérito por questionário, obter lucros com
a quotização dos sócios, sendo esta fonte de autofinanciamento, complementada com outras fontes de receita, designadamente com cursos de línguas e atividades gastronómicas
que são pagas pelos participantes (no caso da Solidariedade Imigrante) e com atividades
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lúdicas e festas, igualmente pagas pelos participantes (no caso da Associação dos Antigos
Alunos do Ensino Secundário).
A Associação Cabo-Verdiana e a Associação Guineense de Solidariedade Social, cuja presença associativa na sociedade portuguesa é mais antiga e, portanto, encontra-se mais
consolidada, desenvolvem ações paralelas, que lhes permite obter alguma fonte de receita
com regularidade, permitindo-lhes fazer face a certas despesas permanentes. No caso da
Associação Cabo-Verdiana, esta dispõe de um bar-restaurante que permite pagar algumas despesas de manutenção, mas que, como podemos verificar pelas palavras da sua
dirigente, não são suficientes para o desenvolvimento de atividades consolidadas e que se
prolonguem no tempo:
“Nomeadamente, nós aqui vamos buscar algum em serviços de restauração que a gente tem
aqui! Que nos paga a renda da casa, aquilo que se consegue faturar no restaurante, a primeira
responsabilidade é pagar a renda da casa no dia oito de cada mês, e a renda aumenta anualmente. A gente tem que cobrir essa necessidade. E depois procuramos assegurar... pronto
pagar água, luz, telefone e ter alguém para fazer o atendimento. A receita que nós geramos é
para manter o espaço em funcionamento e para atender a nossa comunidade e… depois então
vamos pontualmente contribuindo, vamos fazendo face a receitas extras. Não tem outra capacidade, nem,... e achamos que é por aí. Pensamos que é por aí. Ou pelas Câmaras Municipais, ou
pelos Serviços Centrais, tentamos ver por aí.” (E4)

No caso da AGUINENSO, as questões das despesas de manutenção são asseguradas pelo
facto de disporem de estatuto de IPSS e que lhes garante um financiamento regular por
parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No entanto, reconheceram que é fundamental criar outras formas de sustentabilidade, que não os faça depender totalmente de
terceiros para o desenvolvimento das suas atividades. O investimento na área da habitação social é um exemplo único. A associação recorreu a fundos comunitários e a empréstimos públicos, a custos controlados, através do INH, para a construção de habitação social:
“Por isso, a associação entrou na construção da habitação social, a associação vai abrir uma
churrasqueira (…).
E a própria associação procurou junto da União Europeia o financiamento para a construção de
habitação social. E é a única associação da... da comunidade imigrante que tem hoje o património, sobretudo nessa área, porque é fundamental!...
Nós estabelecemos contacto com a União Europeia, estivemos lá em Bruxelas..., à procura de
apoio... e o financiamento que foi uma parte a fundo perdido que nós conseguimos... a maior
parte, 60%... e outra parte é... foi... contraímos empréstimo, através do INH, Instituto Nacional de
Habitação... exato!... E..., para isso, nós pensámos que é importante a associação diversificar a
sua fonte de receita... para poder continuar com esta obra..., para que não seja comprometida
essa iniciativa tão... valiosíssima para as pessoas que procuram a associação.” (E6)
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4.3. Regime jurídico das associações de imigrantes
À pergunta sobre a importância do regime jurídico que reconhece a representatividade
das associações de imigrantes e seus descendentes, quase sempre a resposta se direcionou para a questão do financiamento, do que propriamente para as eventuais virtudes de
participação implícitas ao modelo jurídico, como se este se tratasse apenas de um modelo
de financiamento. No entanto, alguns dirigentes associativos atribuíram-lhe importância,
sublinhando o facto de ter permitido estabelecer canais de diálogo, pese embora o facto de
considerarem que representa uma medida tímida de politização.
“Bem. Sinceramente... vantagens eu acho que.... trouxe um base de entendimento, de abertura
(…)” (E4)
“É o primeiro Regime Jurídico que surgiu, há cerca de 2 anos... e ainda bem que veio!... pode não
estar perfeito, mas é o que temos.” (E11)
“Bem... como já disse desde que as associações tenham um representante, é importante, isso
já é importante. Deverá... portanto, é uma ponte, digamos assim! Entre as pessoas e o governo.
É muito importante, vamos ver. Eu acho que é importante existir esse regime para as associações…” (E3)
“Sim, é positivo [o regime jurídico]. Mas era importante também conseguirmos ser mais autossustentados, mas estes protocolos com o ACIME também são importantes. É importante este
reconhecimento do Estado, do governo… as associações precisam de apoio em certas ações,
atividades e esta é uma forma positiva de contribuir…” (E10)

Os dirigentes associativos foram, no entanto, mais expansivos no que respeita às críticas
do regime jurídico, particularmente no que respeita ao parco financiamento que o regime
compreende, e que se constitui, em seu entender, como uma forma de limitar o “empowerment” das associações.
“Normalmente, costuma se dizer que Portugal tem muitas leis e boas, não é?! Depois a questão
está na implementação. …eu não tenho nenhuma consideração especial... quer dizer, há o regime jurídico, até porque não sou jurista. Aquilo que me parece é que, pronto, nós podemos criar
os quadros jurídicos que nós muito bem entendermos e eles serem perfeitinhos. … enquanto
não houver a vontade política no sentido de impulsionar determinadas coisas... nomeadamente,
vá lá… fazer o “empowerment” das associações, tudo bem!... O quadro jurídico, O.K., é um instrumento que está ali emoldurado! Pode estar muito bem feito, mas... não é isso que altera a nossa
prática, nem é isso que faz com que o nível de vida das pessoas mude! (…)
O financiamento... Olhe, eu para o geral das outras associações, não sei. Acho que o... pelo menos até à... até ao governo anterior, o financiamento era um financiamento modesto... para não
dizer mais! (…) há pouca vontade em... dotar essas associações de meios financeiros que lhes
permitam ser mais autónomas ou mais interventivas, mais fortes, não é?!” (E2)
“(…) Só acho mal não podermos ter apoio para o funcionamento, para as despesas correntes,
percebe?” (E3)
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“(…) esse dinheiro do Alto-Comissário… essa distribuição. O que é que resolve? Problema nenhum! São migalhinhas que estão condicionadas e que não consegues fazer nada. Com essa
verba, com isso não dá. E nós na altura questionamos o modo de atuação.” (E4)
“(…) [limita] alguns requisitos nos pagamentos de alguns impostos, não! Mas no pagamento de
água, luz, eletricidade e essas coisas todas.” (E8)
“Sob o ponto de vista de financiamento é uma miséria! Portanto, é necessário que o Governo
apoie, cada vez mais, as associações (…). Os apoios em Portugal são dos mais miseráveis de
toda a Europa!!!” (E11)

No entanto, outro aspeto sobressai no discurso de alguns dirigentes associativos, designadamente da Casa do Brasil, Associação Cabo-verdiana, AGUINENSO, Associação de Defesa
dos Angolanos (associações que denotam uma maior consolidação das suas atividades
e uma maior tentativa de profissionalização). Por um lado, criticam, o modelo estatal de
financiamento do terceiro setor imigrante, a partir do regime jurídico, que não subsidia
despesas de manutenção de recursos humanos e materiais. Este aspeto fragiliza a intervenção e a eventual profissionalização, na medida em que obriga as associações a depender da disponibilidade do voluntariado, o que traz, do ponto de vista do relacionamento
institucional, duas consequências imediatas: primeiro, o trabalho voluntário está limitado
a horários que não se coadunam com as necessidades das associações, no que respeita
ao relacionamento institucional e, em segundo lugar, muitas vezes, este voluntariado não
dispõe dos conhecimentos técnicos necessários para um relacionamento institucional com
o Estado e seus representantes, assim como lhes faltam na maioria das vezes capacidade
de diálogo reconhecido por essas instâncias, daí que uma das soluções apontadas, por
exemplo, pela Associação Cabo-Verdiana, passaria pelo intercâmbio de técnicos das organizações públicas que pudessem ser mediadores institucionais credíveis e contribuir para
graus mais elevados de profissionalização:
“A associação cada vez... digamos se satisfaz menos com trabalho voluntário. As pessoas têm
que assumir as coisas com outro ritmo e com outra capacidade de resposta que, às vezes, o
voluntariado não chega lá. As nossas relações com as outras instituições são nas horas de
expediente, horas nas quais os voluntários estão a trabalhar! (…) Uma associação é muito mais
eficaz tiver duas ou três pessoas para fazer as ligações. Se a gente tivesse aqui, se pudéssemos ter mais pessoal, um técnico, da área do social. Faz-nos muita falta um psicólogo, mas
até podíamos ir buscar um psicólogo noutras instituições portuguesas, se tivéssemos aqui os
técnicos para dar um acompanhamento e capaz de manter um diálogo permanente com as instituições portuguesas. Portanto, os recursos até estão lá, quer dizer, multiplicávamos a nossa
capacidade de resposta à comunidade se tivéssemos as pessoas aqui que seriam os tais ditos
mediadores que faziam a ponte entre a nossa comunidade. Seriam mediadores institucionais
e não estão a improvisar, nós a formarmos os tais mediadores, que são depois pessoas sem
capacidade de diálogo e de análise das situações e são pessoas que não têm reconhecimento
junto desses serviços e que ficam fora de todo o processo, quer dizer, que andam no fundo a
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criar mais uma barreira entre a comunidade e os serviços e as instituições. E, pelo menos, para
a associação Cabo-Verdiana penso que nos fazia, nos faz imensa falta para tapar os buracos.
(…) Agora presentemente temos a possibilidade de ter um técnico superior, no plano do projeto
das Comunidades em Movimento, ligado a nós, para tratar dos dossiers ah… fomos buscar
um quadro de direito, que tem interesse em dar alguma mais-valia da sua formação aqui à
associação. Mas é sempre a fazer jogos de cintura, onde eu penso que era possível, com pouco
investimento rentabilizar de uma forma extraordinária, o apoio para a resolução de alguns problemas que existem na nossa população, que hoje em dia a resposta para os serviços já estão
lá. As respostas já estão lá (...).” (E4)
“(…) pensamos... que era importante que todos... todas as entidades que trabalham nessa área,
sobretudo as organizações representativas, possam, de facto, evoluir no sentido da profissionalização.” (E6)
“(…) E… é isso quadros qualificados é que as associações precisam. As associações têm pernas.
Se tiverem quadros, os quadros mesmos são capazes de desenvolver projetos que nos possam
beneficiar e que beneficiem a comunidade, e beneficie mesmo a associação. Portanto, aí, é que
é o grande problema, não é, porque para candidatar ou para ter informações tem que se consultar, tem que se consultar, tem que se saber, portanto não é qualquer pessoa que chega ali e
tem conhecimento disso.” (E8)

A crítica ao modelo português de integração das associações de imigrantes surge comparativamente a outros modelos europeus. Quer a Associação Solidariedade Imigrante, quer
a Associação Cabo-Verdiana criticam a filosofia política, adotada pelo governo português,
de não financiamento das associações, em termos do seu funcionamento, o que, na opinião
daqueles dirigentes associativos impede a profissionalização daquelas organizações voluntárias e naturalmente limita a sua atuação e o seu papel.
“(…) Quando eu vejo que as associações atingem assim, pelo menos atingem uma determinada
dimensão, deviam de ter, de manter um estatuto. Devíamos ter garantido. Prontos, é difícil.
Nós temos comunidades de outros países da Europa nomeadamente na Holanda, o governo
Holandês financia e faz associações. Em Portugal, o raciocínio é ao contrário, todas as ajudas
que gente tem inclusive do Alto-Comissário, a primeira condição é que não é para pagar o pessoal. É para projetos concretos, para coisas concretas, mas como é que consegues fazer coisas
concretas com o mínimo de transparência e de e de... boa eficácia, se tu não tens esse profissionalismo por trás? Fica… é um bocado difícil. O profissionalismo não cai do céu. Em todas as
situações em que... essa é uma questão que a lei não contempla e a filosofia dos apoios que
fazem as associações, a própria filosofia ah… está mal orientada.” (E4)
“(…) Quem esteve em Florença, no Fórum Social Europeu, quem vai como nós vamos por esse
país fora, quando somos convidados a participar em fóruns em França, Espanha, Alemanha,
Itália, nós vemos que nós somos não sei quantos zeros à esquerda, sob o ponto de vista de
apoios! Nós vemos os apoios que as outras associações da Europa têm... que não tem nada a
ver com Portugal!” (E11)

Outro aspeto que é evidenciado é o facilitismo gerado pelo regime jurídico no reconheciAnabela Franqueira
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mento de associações, assim como no financiamento de projetos a associações, sem provas dadas no terreno, sem qualquer tipo de profissionalização, o que acaba por se refletir
também nas outras associações, em geral:
“É assim. (…) nós entendemos que é preciso ter (…) alguma estrutura, preencher minimamente
os requisitos para ser uma associação. Na verdade (e você sabe disso), os africanos juntam
dois e já são uma associação! Nós somos contra isso, nunca escondemos. Nós achamos que
é preciso algum nível de responsabilidade no que se está fazendo. Não podem as pessoas…
eh… se juntar (mesmo tendo a maior boa vontade), achando que isso vai originar alguma coisa
e pode vir originar. Mas é preciso ter algum… alguma vivência… alguma experiência, prática
de trabalho apresentado (…), porque senão vai acabar por acontecer… existem n associações
fantasma (…).” (E1)
“... é preciso haver uma certa maturidade, uma seriedade no trabalho desenvolvido. Acho muito
facilmente as pessoas formam uma associação e facilmente se fazem reconhecer e depois…
quer dizer quando em determinados momentos cruciais, nós todos estamos sentados no mesmo pé de igualdade, a falar de coisas que a gente sabe que não está sempre ali. Nós que estamos envolvidos nisto sabemos que não está certo e depois a lei, depois delega hum… delegar
responsabilidades, mais que delegar, dá responsabilidades diretamente, nomeadamente ao
Conselho Consultivo para a Imigração… pode participar na reunião do tal grupo. E eu passei
por isto no interior da coisa, que estava sempre a contestar nas reuniões do COCAI, onde era
costume a gente estar. Reconhecer associações e não fazer a mínima ideia do que é! Nós reconhecemos associações, sem nem conhecer as pessoas, que nunca as vimos, nunca ouvimos
falar delas. As pessoas publicamente nunca apareceram. As associações são de utilidade pública e as pessoas têm que aparecer e isso nunca acontecia! A gente não conhece, depois são
associações e depois fazem coisas muito bonitas no papel.” (E4)
“Há uma certa dificuldade... não falamos por nós, mas... (…) Também, muitas das vezes, os
projetos não têm qualidade desejada e depois há algum entrave à entrada dos projetos. Muito
pouco entidades… porque isto também há um bocado de descrédito ao nível das associações
por causa de alguns e as outras acabam também por pagar, mas num cômputo geral acho que
está... como se diz ‘fifty/ fifty’.” (E8)
“Portanto, é necessário que o Governo apoie, cada vez mais, as associações, mas as associações que tenham trabalho também!...” (E11)

No entanto, a Solidariedade Imigrante sublinha a importância de o Estado subsidiar associações locais pequenas, para que lhes seja dada a oportunidade de crescer e para que as
suas ideias possam abandonar o papel e, deste modo, concretizarem-se, dando voz aqueles
que representam. Este apoio não deveria depender em exclusivo do reconhecimento legal,
mas sim do trabalho que estas associações desenvolvem, independentemente de reunirem
requisitos, designadamente de dimensão (número de sócios), para o seu reconhecimento:
“(…) Porque, se calhar, há muitas associações que mereciam ser apoiadas e não estão a ser.
(…) Agora, há muitas que não receberam um tostão e que, se calhar, nem sequer têm instalaAnabela Franqueira
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ções, porque não têm meios, porque as Juntas de Freguesia não disponibilizam, a Câmara não
disponibiliza, o Governo não disponibiliza espaço para estar. Há associações que trabalham em
casa!!! Há associações que não têm uma fotocopiadora, há associações que não têm um computador, há associações que estão a surgir e a emergir e que não há apoios aqui! Eu penso que
tem que se cuidar disto e não estou satisfeito com os apoios!” (E11)
“(…) são apoios, podemos recorrer a apoios, por sermos reconhecidos, e isso é muito importante, a parte financeira, mas também é importante ter alguém que dê a sua opinião, não é?” (E3)

4.4. Caracterização do movimento associativo
Às questões colocadas no sentido de aferir qual o modo como os dirigentes associativos
percecionam e caraterizam a capacidade de atuação do movimento associativo conduziram na globalidade a uma ideia comum: é um movimento frágil e com falta de coesão e
pouca solidariedade entre si:
“Há muito pouco! Há muito pouco [solidariedade entre associações]! Acho que… Aquelas que
são mais estruturadas, que têm uma história… a representação tem uma certa continuidade,
não é? Não é à toa que nós somos quase sempre os mesmos (…) mas eu não entendo isso
como… um continuismo pelo poder. Acho que é mesmo a falta de… do aparecimento duma…
vamos chamar de falta de descendência do associativismo, porque as próprias pessoas infelizmente... (…) O associativismos requer sacrifício… espírito de grupo (…) Acaba havendo uma
certa vulnerabilidade em muitos casos…
(…) Acho que o movimento associativo ‘tá muito debilitado. Acho que nós temos conseguido e,
por isso, até as leis são como são. Se nós tivéssemos (eu não tenho a menor dúvida), se nós
respondêssemos, aparecêssemos lá, no ponto de vista de organização, tínhamos muito mais
influência na preparação das leis.” (E1)
“(…) eu acho, que o movimento associativo, em Portugal… Em primeiro lugar, talvez é, a falta de
eu acho que seria interessante que houvessem mais pessoas formadas nos grupos, e, às vezes,
as pessoas pecam por não ter muita informação, e talvez se soubessem que informação, talvez
se soubessem mais como as coisas funcionam, este movimento seria muito mais coeso, não
é? Infelizmente não é, temos as várias comunidades e nós sentimos isso. …e porque nós não
somos representamos nenhuma comunidade especifica e se calhar sentimos isso, muito mais
que outra organização. Porque (…) não estamos próximos de ninguém [nenhuma comunidade
imigrante], e de facto acho que esta é a lacuna. Eu acredito nisto dos movimentos sociais e
na questão de associativismo, claro! Acho que deve haver coesão nas decisões e infelizmente
não há, eu lembro-me de ir a reuniões em que um dizia que um representante teria que ser
brasileiro, porque é comunidade mais emergente, outro dizia que o representante tinha que ser
cabo-verdiano, eu não acho! (…)
Entrevistador: não há coesão a esse nível? As pessoas têm tendência para rivalizar e querem
ter o protagonismo?
Entrevistado: E pecam por isso! … Porque de facto a nossa função é então dar apoio, encaminhar, colaborar com os nossos cidadãos imigrantes, que vêm para um país que não conhecem
e que de facto vão, vai-se perdendo muita energia e tempo nestas pequenas coisas, que não nos
levam a lado nenhum, e eu penso que o movimento peca mesmo por isso.” (E10)
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... eu acho que há uma passividade enorme, por parte de muitas associações e até por parte
da comunidade imigrante... que também viu que nós também temos que fazer, somos responsáveis por aquilo que fazemos, porque na devida altura, também, nós não nos mexemos, nós
não participámos, nós não lutámos, nós não mostrámos a nossa indignação perante as coisas
que iam acontecendo. E agora, temos essa situação agravada!... É necessário arrepiar caminho
e eu acho que estamos a fazer uma escola da participação (…). Eu penso que o movimento associativo de imigrantes em Portugal apesar de ter feito alguns esforços no sentido da... de criar
redes, de criar interdependências digamos assim... porque eu acho que o movimento imigrante
por ser frágil, em Portugal, o movimento associativo deveria unificar-se mais... Eu acho que
ainda há muito a filosofia da política do quintalzinho! Cada um com o seu quintal e as pessoas
acho que não estão a olhar para... não estão a ver o dia de amanhã!... Penso que há pouca unidade na ação e na interajuda entre as associações. Muitas vezes, nós sabemos informações...
do trabalho que a outra associação está a fazer... As associações deveriam, de facto, juntar-se
mais, entreajudarem-se mais, interligarem mais!... é o que não está... é o que, muitas vezes, não
acontece... é muito difícil!” (E11)

Quando analisamos a dimensão de capacidade/participação política, esta caracterização
é ainda mais reforçada. Efetivamente, apesar de, na generalidade, se considerar positiva a existência de um interlocutor do Estado para as questões da imigração (o ACIME) e
também a possibilidade de participação em alguns órgãos consultivos (como é o caso do
COCAI), é sempre sublinhada o seu carácter consultivo, não deliberativo: as opiniões dos
representantes das Associações só são tidas em conta, se o Estado quiser:
“Eu acho que é assim. Eu acho que isso não vai resolver. Não vejo isso como uma solução. Mas
acho importante participar. A Casa Brasil nunca se recusou participar e… continuaremos a…
porque é assim, nós se nos organizamos enquanto associação, nós estamos dentro…a… do
esquema institucional. Também estamos nisso. E se nos organizamos legalmente com nome,
como estrutura, com estatutos, fazendo eleições é porque nós queremos alguma coisa. Temos
que nos envolver naquilo que também em que o tema da imigração, o objeto da nossa resistência também… a… trabalha. Não adianta também nós nos simplesmente isolarmos e nos
afastarmos. Vejo como solução. Acho que é uma… maneira de intervenção e de visibilidade e
de tentar… humm…uma maior… temos que ser porta-vozes daquilo em que vai decidir sobre
a nossa vida. Há um Alto-Comissário, nós temos de estar ali! Não que necessariamente que
temos que nos distanciar nesse momento.” (E1)
“Bem, quanto ao COCAI, portanto, foi criado desde... portanto, o antigo governo, não é?! Portanto, uma comissão, portanto de... que preside, portanto, as associações. E é um bom projeto, é um bom projeto! Há vários representantes das várias associações... é um bom projeto!
Só espero, portanto, que ele tenha... tenha o... não sei como... tenha um bom carácter, digamos assim, não é?! E que consiga levar, portanto, as associações até um bom termo. É muito
importante ouvir-se as associações, que o governo as ouça. Agora, não sei é se depois na
prática é eficaz ou não. Mas já é muito bom que nos queiram ouvir. Só é pena que o… COCAI
não tenha mais peso, que as associações não tenham mais força, mais peso… para ser ouvidas.” (E3)
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“Eu ‘tive no COCAI durante 2 anos... e, agora, estou lá outra vez!... O Conselho Consultivo para
os Assuntos da Imigração tem um... tem um poder, meramente, consultivo... Não é deliberativo.
Daí que, muitas vezes, e mesmo em relação a esta lei que ainda está em funcionamento [Decreto-Lei nº 4/2001, de 10 de janeiro.]... Apesar de a maioria do Conselho Consultivo para os
Assuntos da Imigração, o COCAI, ter dito que a lei não é boa... Eles aprovaram! Portanto, nós não
temos, praticamente, nenhum poder. É verdade que influenciamos, fizemos algumas propostas
que foram aceites... Mas são propostas de monta, não são propostas de grande importância,
que alteraram a filosofia da lei. Mas não temos muito poder! (…) O COCAI serve para discutirmos
problemas que podem ter alguma influência em algumas práticas da administração pública...
que se estão a fazer mal, da administração pública que, muitas vezes, infringe a própria lei... é
necessário ter uma atuação e um trabalho muito horizontal.” (E11)

Finalmente, à fragilidade e à falta de coesão do movimento associativo ainda é agregada
uma outra característica, que acima já referimos, uma certa rivalidade por protagonismo e
uma fraca organização entre as associações para questões mais transversais, como seja,
a eleição dos representantes para órgãos consultivos:
“[Risos.] Agora provoca-me o riso porque... essa coisa do COCAI e da Comissão para a Igualdade... olhe, eu sinceramente, eu vou-lhe dizer... eu não vejo, eu não sinto nenhum impacto...
da intervenção dessas comissões! …o Shakespeare tem um título que é interessante... “Much
add about nothing”. Portanto, muito barulho para nada! Não sei se lhe vão dar alguma eficácia, alguma operacionalidade, mas... pronto, são coisas que existem, que eventualmente as
pessoas que fazem parte dessas comissões estão muito felizes porque fazem parte duma
comissão.” (E2)
“Eu lembro-me de andarmos… nem sei em quantas reuniões para tentarmos eleger… não sei,
é muito complicado! …e pronto isso foi um dos contactos mais a sério com o movimento em
geral. Com essas reuniões foi quase durante um ano, sei lá nove meses a tentar eleger-se, não
se chegava a um consenso que outros grupos chegaram…. Do grupo antirracistas, do ambiente,
outros grupos chegaram rapidamente, no próprio dia. Nós [representantes das comunidades
imigrantes] foi meses e meses! Eu de facto acho que há pouca participação, eu acho que, lá está,
eu acho que esta participação também tem que ser mais exigida, não é? Eu acho que se nós nos
movimentarmos juntos e tentarmos fazer com que haja de facto mais participação, eu acho que
se consegue e então não seria tão importante o facto de estarmos representados num governo
porque nós por si...
Entrevistador: …o próprio movimento torna-se autónomo?
Entrevistado: Sim, obviamente respeitado, e sempre levado em conta, eu acho…, mas pronto de
qualquer maneira, eu penso que o COCAI agora como tem sido feito é representantes de cada
comunidade que a partir de aí podemos ter uma real noção das verdadeiras necessidades das
várias comunidades.” (E10)
“É um bocado difícil... são instituições que se funcionassem (…) assim se funcionassem na sua
plenitude eram benéficas. Portanto, traziam resultados... e o COCAI (…) que eu conheço... desta
vez, com esta última eleição não houve consenso na eleição de representante da comunidade
Cabo-Verdiana. (…) As coisas têm que ser alteradas, têm que ser mudadas. Não é uma relação
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de fricção, mas é um a relação também de... a Dra. Alcestina já está lá há vários anos. Tentar
mudar. Temos várias associações, temos 18 associações cabo-verdianas que é a maioria... acho
que depois.... fizeram à revelia uma reunião... entre quatro associações elegeram.... mas o COCAI tem funcionado bem.” (E8)

Pelo exposto fica claro que as dificuldades financeiras do movimento associativo fragilizam a sua intervenção no terreno. O apoio financeiro concedido pelo regime jurídico das
associações é “modesto”, como afirmou o dirigente da Associação MORNA e não permite
o “empowerment” das associações, levando-as a competir pelos poucos financiamentos
disponíveis que existem. Daqui facilmente se compreende porque é que a maioria dos dirigentes associativos caracteriza o movimento associativo como frágil, pouco organizado,
com falta de coesão, passivo e com nenhum, ou quase nenhum trabalho de parceria/rede.
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CONCLUSÃO
O objetivo desta dissertação é discutir o papel das associações de imigrantes na promoção
da integração das suas comunidades, num período em que as primeiras se começaram a
afirmar como interlocutores formais privilegiados entre o Estado e as comunidades imigrantes. Esta afirmação resultou de uma mobilização mais organizada, que se começou a
fazer sentir no início da década de 90, do século XX, em consequência da visibilidade do
elevado número de cidadãos estrangeiros, que se concentravam em bairros degradados,
da área metropolitana de Lisboa, e cuja presença o Estado não podia continuar a ignorar.
Pese embora o papel das associações de imigrantes enquanto grupo de pressão, o Estado,
no período em análise, condicionou a sua atuação a um contexto em que aos interesses
das associações e da sociedade civil se sobrepunha os seus interesses enquanto Estado-Nação, assim como as suas obrigações, em matéria de política comum de imigração,
decorrentes da sua integração na União Europeia. No início da década de 90, do século
XX, começamos a assistir à implementação das primeiras medidas de politização, que, em
rigor, não passaram de meras medidas de regulação dos fluxos migratórios (Baganha,
2005), para assistirmos à sua intensificação apenas a partir de 1995. A par desta evolução,
o parco e frágil movimento associativo existente também cresceu e intensificou a sua ação
reivindicativa em prol das necessidades manifestadas pelas suas comunidades, numa tentativa de combater a sua exclusão social.
O movimento associativo caracterizava-se, em inícios da década de noventa, do século
passado, pela sua pouca expressão e por uma grande fragilidade, em parte resultado do
facto de muitas das associações existentes, como é o caso, por exemplo, da Associação
Caboverdeana, da Aguinenso ou da Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário
em Cabo Verde, se caracterizarem pela sua transnacionalidade (Bauböck, 1996), na medida em que os seus dirigentes se encontravam mais envolvidos com os processos políticos
de independência nos países de origem (Machado, 1992), funcionando as associações, em
Portugal, mais como um campo de pressão e afirmação política para o país de origem, do
que propriamente como campo de afirmação identitária e cultural e de defesa dos interesses das comunidades imigrantes no nosso país.
Apesar de não podermos falar de um modelo “puro e duro” de integração de imigrantes
em Portugal, podemos apontar traços que nos permitem identificar uma aproximação
a um determinado modelo de incorporação, particularmente a partir de 1995. Assim, a
tentativa de definição de um modelo de incorporação de imigrantes seguido em Portugal,
ao longo da década de 90, do século XX e nos dois primeiros anos do século XXI, provou
aproximar-se dos modelos de incorporação estatal e corporativo identificados por Soysal
(1994), tal como indicamos capítulo III, em que a incorporação não é liberal, mas cuja
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organização e localização se encontra centralizada e burocratizada no Estado central,
no caso vertente através do ACIME e do regime jurídico das associações de imigrantes.
Destacam-se ainda no processo de politização em curso, neste período, e nas medidas
de integração postas em prática, duas características pertinentes: por um lado, existem
medidas especificamente destinadas à população imigrante, mas, por outro, existe um
conjunto de medidas que são destinadas ao conjunto dos cidadãos legalmente residentes
em Portugal, numa tentativa de equiparação de direitos entre nacionais e estrangeiros,
facto que é de assinalar.
O Estado português evidenciou igualmente, no que respeita à integração de estrangeiros
imigrantes, uma tendência para o não reconhecimento de identidades coletivas (exceção
feita apenas no caso dos portugueses ciganos, indicados, em muitos discursos do Alto Comissário, como a única minoria étnica existente em Portugal), apresentando um discurso
por referência ao imigrante enquanto indivíduo, cuja integração deve ser feita valorizando,
antes de mais, a cidadania individual, promovendo a igualdade de oportunidades e a equiparação de direitos, e não integrado como uma identidade coletiva.
Do nosso ponto de vista, este aspeto reflete-se no modo como o associativismo é encarado pelo Estado. Assim, apesar de parecer claro que o Estado considera que as associações são um elemento-chave para a integração das comunidades (daí o reconhecimento
das mesmas como interlocutores formais em certas instâncias), também não favorece ou
incentiva a formação corporativa das associações, através de federações nacionais, por
exemplo, continuando a promover a integração via cidadania individual. Cremos que este
aspeto poderá ser um dos motivos pelos quais os apoios financeiros do Estado, concedidos
através do regime jurídico das associações de imigrantes, não suportam despesas correntes do funcionamento das associações. O regime jurídico das associações de imigrantes
tem, por isso, uma filosofia de ação implícita, muito clara, quanto ao que é ou não financiável, devendo as associações procurar formas alternativas de sustentabilidade, que lhes
permita custear a despesas de funcionamento corrente. O apoio financeiro do Estado, ao
abrigo deste regime, apenas financia programas, projetos e ações que visem a promoção
da integração dos imigrantes, independentemente do domínio escolhido.
É inegável que a luta pelo seu reconhecimento enquanto associações representativas da
comunidade imigrante teve resultados positivos, porque as associações viram legitimadas
as suas pretensões de representatividade e de participação política junto do Estado. Apesar deste reconhecimento, a sua profissionalização ainda se advinha precária, em resultado das dificuldades de financiamento de despesas tão básicas como telefone, luz ou água,
para não falar nos recursos humanos e instalações (aliás, estes aspetos foram uma das
reivindicações expressas ao longo de todas as entrevistas realizadas).
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A análise empírica demonstrou que a maioria das associações entrevistadas foi constituída
com o objetivo de promover a integração das comunidades que representam e defender
o acesso aos direitos de cidadania. Embora as questões culturais e identitárias sejam importantes para as comunidades e associações, o facto é que no cômputo das associações
analisadas, as questões da legalização/informação jurídica e o acesso aos direitos de cidadania surgem como categorias/eixos prioritários de intervenção. Apenas as associações
mais antigas, como a Associação Caboverdiana, a Casa do Brasil, a Associação dos Antigos
Alunos do Ensino Secundário em Cabo-Verde, por exemplo, se constituíram inicialmente
como associações para a promoção da cultura dos países de origem, cumprindo a função
tradicional de manutenção das raízes identitárias e de espaços de adaptação e solidariedade. Destacam-se ainda, já nos anos noventa, do século XX, as associações especificamente
constituídas para apoio aos jovens ou à camada estudantil, em que as questões culturais
surgem como elementos fundamentais na tentativa de promoção da sua identidade, em
função do seu eventual desenraizamento. Das restantes, formadas na década de 90, o
motivo fundamental da sua constituição prendeu-se com a promoção da integração via
exercício de direitos de cidadania, claramente por força do número elevado de cidadãos
estrangeiros em situação irregular, cuja situação humanitária urgia solucionar.
Quando questionamos os dirigentes associativos quanto aos objetivos das suas associações, onde lhes foi apresentado um conjunto de itens predefinidos para identificação, curiosamente a cultura surge como o item que maior número de respostas obteve, mesmo que
essa dimensão não tenha presidido aos motivos de constituição da associação (ver quadro
n.º 11). No entanto, independentemente de existirem associações com uma vertente cultural na base da sua constituição, esta prioridade alterou-se face às necessidades detetadas
junto dos grupos-alvo. Este aspeto relaciona-se certamente com o facto de a análise se
situar num período específico da história da imigração em Portugal, em que as questões
de integração estão demasiado ligadas à legalização.
Concluímos também que a natureza e o âmbito de atuação das associações estudadas,
tende a ser muito semelhante, desenvolvendo ações em resposta às necessidades das
suas comunidades. Se analisarmos os projetos desenvolvidos, verificamos que vão, regra
geral, de encontro às áreas prioritárias de intervenção, situando-se fundamentalmente nas
áreas de apoio jurídico/informação, mas também formação/emprego. Se, por um lado, o
apoio jurídico é importante para a regularização da situação de ilegalidade, por outro, é
também fundamental para a resolução dos direitos laborais, como consequência direta
da ilegalidade. As associações, apesar das dificuldades registadas e enunciadas, funcionam como um ponto de contacto entre o imigrante e as instituições públicas e privadas,
com uma capacidade múltipla de diálogo, conseguindo conciliar a linguagem daqueles que
representam, com a linguagem das instituições a quem se dirigem, ultrapassando, deste
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modo, as dificuldades burocráticas de questões ligadas, por exemplo, à regularidade de
permanência no país (que, neste período, se estabeleceu como uma dos problemas mais
prementes, a julgar pelo número de cidadãos que se regularizaram em 1992/93 e em
1996), às questões laborais, à habitação, à segurança social, etc., dispensando aos imigrantes um serviço essencial de provedoria social.
O apoio dispensado aos associados é feito, na maioria dos casos, na base do voluntariado, em resultado dos fracos recursos financeiros e da reduzida capacidade de autossustentação, que diminuem as possibilidades de profissionalização. Na maioria das
situações, o voluntariado continua a ser um fator-chave, uma realidade pouco desejada,
que combinada com a falta de coesão e organização identificadas, conduzem à fragilidade do movimento e a uma perpetuação de um certo amadorismo na intervenção. Apesar
do regime jurídico, que reconhece a representatividade das associações de imigrantes e
seus descendentes, ser identificado como uma medida positiva de politização da imigração, já que permitiu estabelecer oficialmente canais de diálogo, também é amplamente
criticado por não constituir uma medida de “empowerment” efetivo, ao não prever o
financiamento do funcionamento das associações e, desta forma, não contribuir para
graus mais elevados de profissionalização, que poderiam conduzir a uma linha de enquadramento diferente, no que respeita, por exemplo, à manutenção e continuidade de
recursos humanos especializados que trabalhem a tempo inteiro em prol da integração dos imigrantes, assim como na possibilidade de manutenção e desenvolvimento
de outro tipo de projetos e atividades. A ausência da possibilidade de recrutar recursos
humanos a tempo inteiro, além de debilitar a atuação das associações, também não abre
espaço a trabalho de investigação fundamental à solidificação dos seus diagnósticos de
necessidades. Por outro lado, esta situação também os conduz a um grau de competição
pelos parcos financiamentos disponíveis, fragilizando eventualmente, a sua coesão e
união como movimento.
Na tipologia proposta por Soysal, nos países com regime de integração corporativo, é o Estado que financia as associações, mas este financiamento é feito para que as associações
sejam os pivôs centrais da integração das comunidades estrangeiras, deixando, por isso,
esta atribuição nas mãos das associações, o que nos leva a questionar até que ponto as
associações conseguem ser isentas e independentes na sua atuação, porque dependem
do Estado para subsistir e até que ponto este tipo de política conduz à construção de grupos minoritários oficialmente identificados, em resultado de uma prática de segmentação.
Em Portugal, o diploma que estabelece o regime jurídico das associações de imigrantes
determina que as associações são independentes do Estado e dos partidos políticos e que
a concessão de qualquer tipo de apoios, por parte do Estado, não pode condicionar a sua
autonomia e independência. Será que se o modelo de financiamento fosse outro, esta gaAnabela Franqueira
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rantia de independência surgiria como um princípio tão claro? Esta é uma questão que
deixamos em aberto, para análise futura.
Na mesma linha, o COCAI, enquanto órgão central de representação das associações de
imigrantes na política de imigração, surge identificado como uma medida positiva, pela
possibilidade que foi dada aos representantes das associações de imigrantes de terem
uma voz mais ativa na definição de políticas de imigração, mas o seu carácter meramente
consultivo e não deliberativo, em que a última palavra cabe sempre ao Estado, desvirtua
a qualidade do “empowerment” aparentemente atribuído. Passados 15 anos sobre a sua
instituição formal, seria pertinente avaliar o tipo de medidas políticas que são levadas a
discussão no seio do Conselho, assim como qual o resultado prático da sua discussão em
termos da integração dos imigrantes. Esta é outra das questões que deixamos para análise
futura.
Da investigação efetuada sobressai uma relação clara entre as associações de imigrantes
e o acesso a diferentes graus de cidadania e, consequentemente, do nível de integração
alcançado. Comprovamos que o movimento associativo em Portugal, na década de noventa, do século XX, apesar de ser um movimento jovem, ainda, na sua maioria a organizar-se, em que muitas associações vivem essencialmente na base do voluntariado e da boa
vontade dos seus dirigentes e denunciarem claras dificuldades de sustentabilidade, desempenhou um papel preponderante na integração das suas comunidades. Este papel foi
particularmente importante no acesso daquilo que poderemos designar como o “primeiro
grau de cidadania”: a regularização de milhares de imigrantes em situação ilegal. Foi com o
contributo e a pressão exercida pelo movimento associativo, auxiliado pela sociedade civil,
que o Estado iniciou o desenvolvimento de políticas de imigração, com vista à integração
das comunidades imigrantes residentes no nosso país, a começar pelos dois processos de
regularização extraordinária – independentemente de estas medidas serem classificadas,
por alguns autores, como meras medidas de regulação de fluxos migratórios e não como
verdadeiras medidas políticas, com vista ao desenvolvimento de um modelo de integração social de imigrantes. No entanto, quando falamos de integração pela cidadania, não
falamos apenas de legalização de “indocumentados”, mas também do acesso à saúde,
habitação, educação, formação, emprego e, aqui as associações, mesmo que timidamente,
desenvolveram ao longo da década de noventa e princípios do século XXI, inúmeros projetos e atividades, como podemos constatar na parte empírica, com vista a promover a
integração dos imigrantes nestas áreas.
A investigação realizada, assim como a experiência de observador participante permitiu-nos concluir dois aspetos importantes relativamente ao funcionamento das associações:
se, por um lado, encontramos associações que funcionam numa base de “quase” amadoAnabela Franqueira

107

OS ATORES DA INTEGRAÇÃO:
Uma análise da organização coletiva dos imigrantes entre 1995 e 2002

rismo “infantil” (apesar de formalmente reconhecidas), por outro, encontramos associações, que com o mesmo “tempo de vida”, apresentam já uma dinâmica de forte profissionalização, pese embora as dificuldades de ordem financeira.
Muitas associações apresentam claras debilidades ao nível da consolidação do trabalho e
do discurso, estando pouco ou nada organizadas (sem estrutura física para funcionamento,
apresentando planos e relatórios de atividades quase incipientes), pautando-se por falta
de experiência e até, em alguns casos, de desconhecimento quase total de algumas matérias, o que nos leva a questionar os critérios adotados para o seu reconhecimento formal
como associações representativas de imigrantes – aliás, alguns dirigentes associativos
criticaram este amadorismo e esta forma de “fazer” associativismo. Estas debilidades observadas poderão ter redundado em encerramento/inatividade destas associações, mas
também poderão ter funcionado como impulsionadoras de desenvolvimento e de afirmação. Esta é outra questão em aberto que caberá explorar em investigações futuras.
Existem, no entanto, associações cujos dirigentes apresentam um discurso consistente,
estão bem organizadas e apresentam atividades e projetos mais cimentados, com provas
dadas no terreno, o que nos leva a acreditar que estas associações terão tido todas as condições de continuar a fortalecer a sua intervenção, atingindo um patamar de indubitável
profissionalização. Quer numa situação, quer noutra, seria necessário realizar um estudo
comparativo, para perceber qual o ponto de situação, no momento presente, comparando
o discurso dos dirigentes associativos, assim como do trabalho desenvolvido por estas
associações, traçando um mapa evolutivo, dez anos depois.
Resulta deste trabalho de investigação que, independentemente do grau de profissionalização de cada uma das associações, o seu papel na promoção da integração das comunidades que representam é inquestionável, mesmo que estejamos a falar apenas de
integração ao nível da regularização de indocumentados. Muitos poderão dizer que estávamos num período em que a maioria das necessidades se prendiam com as questões
da legalização e que esta é apenas a primeira ou uma das dimensões base no acesso à
integração na sociedade de acolhimento e, como tal, não poderemos medir o sucesso da
integração apenas através de um dos seus indicadores. Certamente que não, mas sem a
situação regularizada, o acesso a todas as outras dimensões de cidadania é fechado, pelo
que o contributo das associações de imigrantes, neste primeiro momento, é inegável. Além
disso, a tipologia dos projetos desenvolvidos mostra-nos que a resposta das associações
às necessidades e interesses das comunidades imigrantes ultrapassa largamente as fronteiras daquela primeira dimensão, combinando a resolução de problemas genéricos de
integração com o desenvolvimento de ações que permitam, por exemplo, a manutenção,
defesa e divulgação da identidade cultural das comunidades imigrantes.
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Concluímos, portanto, que o associativismo imigrante tem alicerçado práticas sociais fundamentais que têm permitido a emancipação dos imigrantes, através da participação no
tecido social e político (ainda que de forma tímida), reconduzindo-os a processos de inclusão e de integração social. No período em análise, o movimento associativo estudado,
pese embora a menor profissionalização de alguns, apresenta-se claramente como um
mecanismo impulsionador no acesso às diversas dimensões da cidadania e como fator de
integração das comunidades imigrantes, em Portugal.
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1994

1996

1981

AUEGBP

CABOVERDIANA

1989

Ano de
formação

MORNA

CASA DO
BRASIL

Associação
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1981

1996

1995

1992

Ano de
constituição

Quadro 1. Caracterização das associações

1300 a 1400

400

640

+ 1000

N.º de
associados1

943

974

582

883

N.º de
associados
declarados2

Lisboa

Lisboa

 Educação;
 Língua;
 Igualdade de direitos;
 Informação;
 Formação.
 Educação;
 Cultura;
 Informação;
 Legalização;
 Língua;
 Habitação.

Apoio à
comunidade
guineense

Apoio à
integração da
comunidade
cabo-verdiana

Jovens e desfavorecidos/
vítimas de exclusão social
(africanos e portugueses)

População guineense e
outras comunidades

População cabo-verdiana
e outras

Amadora

 Cultura;
 Igualdade de direitos;
 Informação;
 Língua.

Promoção de
atividades
culturais;
Formação
profissional

Brasileiro,
preferencialmente

Lisboa

 Educação;
 Cultura;
 Igualdade de direitos;
 Informação;
 Legalização.

Aumento da
visibilidade da
comunidade
brasileira e
promoção
cultural

Localização
geográfica

Objetivos

Razões da
constituição

Público – alvo/
Comunidade preferencial

APÊNDICE I. QUADROS DE CARACTERIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
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1997

1997

EC-CCO

1987

1996

ACOSP

AGUINEENSO

NOVAGER

1997

1997

1987

1996

1500

520

3400

4000

550

523

2597

2810

Marvila
(Lisboa)

Benfica
(Lisboa)

Carnaxide
(Oeiras)

 Educação/formação;
 Cultura;
 Igualdade de direitos
 Informação;
 Habitação;
 Saúde;
 Integração social.
 Educação;
 Cultura;
 Informação;
 Legalização;
 Incentivo regresso de
quadros.
 Cultura;
 Informação;
 Legalização;
 Formação/
certificação;
 Integração económica
e social
 Apoiar a lusofonia;
 Promoção do
associativismo e
cooperação.

Promoção da
comunidade
guineense e
imigrante, em
geral
Não existir
nenhuma
organização
representativa
da comunidade
S. Tomense em
Portugal

Integração da
comunidade
cabo-verdiana

Comunidade S. Tomense
e outras comunidades dos
PALOP

Comunidade caboverdiana e outras
comunidades dos PALOP

Comunidade guineense
e outras comunidades
imigrantes, em particular
oriundos da Europa de
Leste

Amadora
Olaias
(Lisboa)
Faro

Dificuldades de
integração dos
angolanos

Comunidade angolana e
outros PALOP;
Famílias portuguesas

 Informação;
 Legalização;
 Igualdade de direitos;
 Apoio jurídico, social
e económico:
a) Inserção social dos
imigrantes;
b) Reinserção social de
reclusos imigrantes;
c) Apoio a famílias
carenciadas;
d) Apoio a crianças em
risco.
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1

2001

SI
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1996

2001

1991

2001

1996

1987

180

3000

6000

300

1000

----

----

----

623

834

Jovens e restante
comunidade africana
realojada do Bairro da
Quinta Grande e outras
populações

Apoio e
integração
para os jovens
do Bairro da
Quinta Grande

 Educação;
 Cultura;
 Igualdade de direitos;
 Informação;
 Legalização;
 Língua;
 Habitação.

Lisboa

 Educação;
 Cultura;
 Igualdade de direitos;
 Legalização;
 Habitação.

Apoio à classe
estudantil
imigrante

Estudantes angolanos

Lisboa

 Igualdade de direitos.

Dar voz aos
imigrantes

Imigrantes e seus
descendentes

Alto do
Lumiar,
Lisboa

S. Sebastião
(Setúbal)

 Cultura;
 Legalização.

Jovens descendentes de
imigrantes

Carnide
(Lisboa)

Promover,
no bairro, a
relação entre
os jovens e a
cultura

Número de associados declarados na entrevista; 2 Número de associados declarados no âmbito do pedido de reconhecimento ao ACIME

ADA

1983/1984

1995

CCA

AEA

1987

AAESCV

 Cultura;
 Língua;
 Igualdade de direitos;
 Habitação;
 Educação.

Unir os
antigos alunos
do ensino
secundário de
Cabo Verde

Antigos alunos de Cabo
Verde e atuais alunos do
ensino superior
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Quadro 2. Caracterização da intervenção
Associação

3 preocupações principais*

Bairros/projetos de
intervenção

Atividades já realizadas

1) Legalização;
2) Informação;
3) Educação;
4) Igualdade de direitos;
5) Cultura

Lisboa e área
metropolitana de
Lisboa







Formação profissional;
Atividades culturais;
Atividades lúdicas;
Apoio jurídico;
Polo de internet

MORNA

1) Cultura;
2) Língua;
3) Informação;
4) Igualdade de direitos;
5) Formação

Lisboa - Bairro 6 de
maio; Estrela d´África e
Arroja Velha;
Porto – R. Sta.
Catarina;
Alentejo.










Formação profissional;
Atividades culturais;
Atividades desportivas;
Educação de adultos;
Atividades lúdicas;
Apoio escolar;
Inserção social;
Projeto de luta contra a pobreza.

AUEGBP

1) Língua;
2) Educação;
3) Igualdade de direitos;
4) Habitação;
5) Legalização;
6) Cultura

Lisboa e área
metropolitana de
Lisboa

 Formação profissional;
 Atividades culturais;
 Apoio a doentes e reclusos.

CABO-VERDIANA

1) Legalização;
2) Informação;
3) Cultura;
4) Educação;
5) Igualdade de direitos

Lisboa e área
metropolitana de
Lisboa









Formação profissional;
Atividades culturais;
Atividades desportivas;
Atividades lúdicas;
Apoio à 3.ª idade;
Apoio jurídico;
Saúde









Formação profissional;
Apoio a mães solteiras;
Apoio à 3.ª idade;
Apoio escolar
Apoio jurídico;
Saúde
Apoio económico – Projeto do
Banco Alimentar









Formação profissional;
Atividades culturais;
Educação de adultos;
Apoio escolar
Apoio jurídico;
Saúde;
Encontros nos bairros para
atendimento e apoio

CASA DO BRASIL

NOVAGER

1) Informação
2) Proteção social;
3) Apoio jurídico e
económico

AGUINEENSO

1) Legalização;
2) Acesso ao mercado de
trabalho;
3) Habitação;
4) Formação profissional;
5) Educação;
6) Saúde

Lisboa e área
metropolitana de
Lisboa

ACOSP

1) Cultura
2) Educação;
3) Incentivo ao regresso de
quadros a S. Tomé

Lisboa e área
metropolitana de
Lisboa;
Margem sul do
Tejo: Seixal (Vale de
Chícharos, Quinta do
Mocho).

Nível nacional
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 Atividades culturais;
 Apoio escolar
 Apoio jurídico;
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Associação

3 preocupações principais*

EC-CCO

1) Legalização/informação;
2) Formação profissional;
3) Integração social

AAESCV

1) Cultura
2) Língua;
3) Educação.

Bairros/projetos de
intervenção

Nacional







Formação profissional;
Atividades culturais;
Atividades desportivas;
Apoio escolar
Apoio jurídico;

Local (Carnide)






Atividades culturais;
Apoio escolar
Apoio na saúde;
Ciclos de conferências.










Atividades culturais;
Atividades desportivas;
Apoio a mães solteiras;
Atividades lúdicas;
Apoio domiciliário;
Apoio escolar;
Apoio jurídico;
Seminários, conferências e ações
de sensibilização sobre racismo,
imigração e exclusão social

CCA

1) Cultura;
2) Legalização;
2) Educação.

Local (Bairro da Bela
Vista e outros bairros
de Setúbal)

SI

1) Cultura/educação;
2) Legalização/informação;
3) Igualdade de direitos.

Nacional

AEA

ADA

1) Educação;
2) Habitação.

1) Educação;
2) Legalização;
3) Igualdade de direitos;
4) Habitação;
5) Língua;
6) Informação.

Atividades já realizadas

Nacional

Em todo o país, com
particular incidência
em Lisboa, no Bairro
da Quinta Grande, Alto
do Lumiar

* Por ordem de importância
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 Formação profissional;
 Atividades culturais;






Atividades culturais;
Atividades desportivas;
Apoio escolar;
Apoio jurídico;
Acompanhamento de bolseiros
em estágios.












Formação profissional;
Atividades culturais;
Atividades desportivas;
Apoio a mães solteiras;
Atividades lúdicas;
Apoio à 3.ª idade;
Apoio escolar
Apoio jurídico;
Saúde;
UNIVA.
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Quadro 3. Caracterização dos recursos humanos e materiais
Funcionários
full-time

Associação

Funcionários
part-time

Voluntários

Materiais e equipamentos
 Computadores;
 Salas de formação; Salas de convívio;
 Sala atendimento jurídico;
 Centro de documentação.

CASA DO
BRASIL

7: 3 administrativos
e 4 quadros
superiores

2 (juristas)

17 a 19 (incluindo os 9
membros da direção)

MORNA

12

4

Variável - atividades
pontuais

 Computadores;
 Salas de formação;
 Salas de convívio.

AUEGBP

1 quadro superior
(Secretário-geral)

Não tem

Não tem

 Não têm sede, nem equipamentos.

CABO-VERDIANA

8: 2 administrativos
e 6 quadros
superiores

Não tem

Variável - atividades
pontuais

 Computadores;
 Salas de formação;
 Salas de convívio;
 Bar/restaurante

NOVAGER

2: 1 administrativo e
1 quadro superior

8

Variável – em função
dos projetos

 Computadores;
 Salas de formação;
 Salas de convívio;
 Terrenos;
 Viatura.

AGUINEENSO

6 quadros
superiores

4 não
especializados

4 não especializados

 Computadores;
 Salas de formação;
 Salas de convívio.

ACOSP

Não tem

Não tem

5 membros da direção
(quadros);

 Computadores.

12 colaboradores
EC-CCO

3 quadros
superiores e 1
administrativo

3 quadros
superiores

12 colaboradores
(estudantes e
licenciados)

 Computadores;
 Salas de formação;
 Salas de convívio;
 Salas de estudo.

AAESCV

Não tem

3 quadros
superiores

Variável – em
função dos projetos/
atividades

 Computadores;
 Salas de formação;
 Salas de convívio.
 Computadores;
 Salas de formação/apoio escolar;
 Salas de convívio/atividades.

CCA

Não tem

Não tem

3 quadros superiores;
2 finalistas
universitários e 3
colaboradores não
especializados

SI

3 (2 em lisboa; 1 na
Ericeira)

Não tem

25 colaboradores

 Computadores;
 TV; aparelhagem de som; vídeo; DVD;
projetor de slides; projetor de vídeo;
 Salas de formação.

AEA

Não tem

Não tem

Variável em função
das atividades

 Salas de estudo.

ADA

4 (quadros
superiores)

Não tem

60 a 70, em função das
atividades

 Computadores;
 Salas de formação.
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ANEXOS
ANEXO I. EXCERTO DO PROGRAMA DO XIV GOVERNO CONSTITUCIONAL
8. UMA POLÍTICA DE PLENA INTEGRAÇÃO DOS IMIGRANTES E DAS MINORIAS ÉTNICAS
Tendo sido cumprido o Programa do XIII Governo Constitucional, propomos:
8.1. Garantir a proteção das famílias e respeito pela sua vida privada e familiar, de forma a poderem assumir
plenamente os encargos e as responsabilidades na criação dos filhos;
8.2. Assegurar o acesso dos estrangeiros que residam e/ou trabalham em Portugal, ao atendimento médico,
à prestação de saúde em geral, incluindo diagnóstico e terapêutica em todos os estabelecimentos de saúde do
SNS, quando deles ainda não beneficiam;
8.3. Melhorar a relação entre a Administração e os imigrantes promovendo a simplificação dos procedimentos
adotados pelos serviços e organismos que prestam serviços dirigidos à generalidade desses cidadãos e promovendo que alguns possam ser prestados nas Lojas do Cidadão;
8.4. Assegurar a igualdade de tratamento dos jovens filhos de imigrantes em matéria de acesso aos meios
disponíveis para os estudantes portugueses carenciados, a nível do ensino superior;
8.5. Eliminar as discriminações ainda existentes no acesso dos estrangeiros à habitação social através de
concurso e, simultaneamente, criar condições para que assumam um papel de maior responsabilidade na
efetivação do seu direito à habitação;
8.6. Facilitar a receção e a transferência das pensões de reforma para os países de origem dos imigrantes;
8.7. Estimular a criação de iniciativas locais de emprego de micro - empresas por parte de membros das
comunidades imigrantes e/ou minorias étnicas;
8.8. Estimular a participação dos jovens imigrantes membros de minorias étnicas em áreas como a música,
a dança, o artesanato e a pintura e o desenvolvimento do empresariado cultural;
8.9. Criar condições para o prosseguimento sustentado das ações de fomento da prática desportiva dos
imigrantes no quadro do protocolo;
8.10. Alargar o projeto “Com as Minorias” no quadro das “Cidades Digitais” à generalidade das associações
de imigrantes, valorizando o fator formação nesta área, designadamente dos jovens;
8.11. Assegurar uma nova oportunidade aos jovens não escolarizados, através da criação de espaços de
educação/formação que valorizem as aprendizagens práticas e permitam concluir a escolaridade obrigatória;
8.12. Desenvolver os programas de intercâmbio e férias focalizados nas crianças e nos jovens, valorizando a
formação de animadores e monitores que os enquadrem, na ótica da criação social de emprego na área do lazer;
8.13. Criar uma linha de crédito bonificada para aquisição, construção, remodelação e restauro das redes
sociais das associações de imigrantes, à semelhança do que se verifica com as organizações juvenis;
8.14. Aperfeiçoar a legislação sobre a nacionalidade, tendo em conta a Convenção Europeia sobre a nacionalidade (1997);
8.15. Institucionalizar a figura dos mediadores culturais nas escolas, uniformizando os critérios de recrutamento e formação;
8.16. Apoiar a criação de Parques para Nómadas, que permitam o acampamento, em condições de dignidade,
nas principais localidades abrangidas pelos percursos dos ciganos nómadas, à semelhança do que se verifica
noutros países da Europa;
8.17. Acompanhar todo o processo de harmonização de legislação em matéria de imigração a nível da União
Europeia, numa atitude ativa, que salvaguarda os acordos estabelecidos ou a estabelecer com os países da
CPLP e defenda os standards de direitos dos estrangeiros já consagrados nas convenções internacionais,
nomeadamente, das Nações Unidas, da OIT e do Conselho da Europa.
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ANEXO II. DIPLOMA QUE INSTITUI O ALTO COMISSÁRIO
PARA A IMIGRAÇÃO E MINORIAS ÉTNICAS
DATA: sexta-feira, 26 de janeiro de 1996
NÚMERO: 22/96 SÉRIE I-A
1º SUPLEMENTO
PÁGINAS 142-(2) a 142-(2)
EMISSOR: Presidência do Conselho de Ministros
DIPLOMA: Decreto-Lei n.º 3-A/96
SUMÁRIO: Institui o Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas
TEXTO:
O aumento das pressões migratórias verificado nos últimos anos suscitou problemas sociais que se têm vindo
a agravar e que o Programa do Governo procurou inventariar, tanto ao nível da política de cooperação como ao
nível da segurança e da inserção social.
Os novos desafios que a Portugal se colocam como país de imigração requerem medidas de integração na
sociedade das famílias de imigrantes e, em geral, das minorias étnicas, de forma a evitar situações de marginalização geradoras de racismo e xenofobia. A proteção das minorias étnicas assume importância fundamental,
como forma de combater a intolerância e a discriminação.
No desempenho dessa tarefa, assume relevância particular a educação, através da ação da família, das escolas
e das estruturas sociais, devendo fomentar-se o respeito mútuo e a compreensão entre pessoas de origens e
culturas diferentes.
Tal objetivo encontra-se claramente explicitado no Programa do Governo. Importa agora preencher as condições necessárias à sua prossecução, o que se faz dando o devido enquadramento normativo ao Alto-Comissário criado pela Lei Orgânica do Governo, o qual recebe a missão de acompanhar a nível interministerial o apoio
à integração dos imigrantes, cuja presença constitui um fator de enriquecimento da sociedade portuguesa. O
Alto-Comissário, entidade de âmbito nacional, fica na dependência da Presidência do Conselho de Ministros,
beneficiando assim da especial autoridade que lhe advém da relação direta com o Primeiro-Ministro.
Assim: Nos termos do n.º 2 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
O Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, adiante designado por Alto-Comissário, criado pelo n.º
7 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 296-A/95, de 17 de novembro, rege-se pelo disposto no presente diploma.
Artigo 2.º
1 - O Alto-Comissário, no exercício das suas funções, promove a consulta e o diálogo com entidades representativas de imigrantes em Portugal ou de minorias étnicas, bem como o estudo da temática da inserção dos
imigrantes e das minorias étnicas, em colaboração com os parceiros sociais, as instituições de solidariedade
social e outras entidades públicas ou privadas com intervenção neste domínio.
2 - Ao Alto-Comissário incumbe, designadamente:
a) Contribuir para a melhoria das condições de vida dos imigrantes em Portugal, de forma a proporcionar a sua
integração na sociedade, no respeito pela sua identidade e cultura de origem;
b) Contribuir para que todos os cidadãos legalmente residentes em Portugal gozem de dignidade e oportunidades idênticas, de forma a eliminar as discriminações e a combater o racismo e a xenofobia;
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c) Acompanhar a ação dos diversos serviços da Administração Pública competentes em matéria de entrada,
saída e permanência de cidadãos estrangeiros em Portugal, com respeito pelas respetivas competências e
pelas dos membros do Governo especificamente encarregados destas matérias;
d) Colaborar na definição e assegurar o acompanhamento e dinamização de políticas ativas de combate à
exclusão, estimulando uma ação horizontal interdepartamental junto dos serviços da Administração Pública e
dos departamentos governamentais com intervenção no setor;
e) Propor medidas, designadamente de índole normativa, de apoio aos imigrantes e às minorias étnicas.
Artigo 3.º
Os serviços da Administração Pública com responsabilidades nas áreas de atribuição do Alto-Comissário prestam a colaboração por ele solicitada e dão sequência às suas iniciativas.
Artigo 4.º
1 - O Alto-Comissário é nomeado e exonerado pelo Primeiro-Ministro.
2 - O Alto-Comissário usufruirá de estatuto remuneratório e disporá de gabinete equivalentes aos de subsecretário de Estado.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 10 de janeiro de 1996. - António Manuel de Oliveira Guterres Alberto Bernardes Costa - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.
Promulgado em 25 de janeiro de 1996.
Publique-se. O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 26 de janeiro de 1996.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

Anabela Franqueira

123

OS ATORES DA INTEGRAÇÃO:
Uma análise da organização coletiva dos imigrantes entre 1995 e 2002

ANEXO III. REGIME JURÍDICO DAS ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES
DATA: terça-feira, 3 de agosto de 1999
NÚMERO: 179/99 SÉRIE I-A
PÁGINAS: 5005 a 5007
EMISSOR: Assembleia da República
DIPLOMA: Lei n.º 115/99
SUMÁRIO:
Regime jurídico das associações de imigrantes.
TEXTO:
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei
geral da República, o seguinte:
Artigo 1.º Objeto
1 - A presente lei estabelece o regime de constituição e os direitos e deveres das associações representativas
dos imigrantes e seus descendentes.
2 - Em tudo o que não se encontre especialmente regulado na presente lei é aplicável às associações de imigrantes o regime legal das associações, de acordo com a sua natureza estatutária.
Artigo 2.º Definição
1 - As associações de imigrantes são associações constituídas nos termos da lei geral, dotadas de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, regional ou local, e que inscrevam nos seus estatutos o
objetivo de proteger os direitos e interesses específicos dos imigrantes e dos seus descendentes residentes
em Portugal, visando nomeadamente:
a) Defender e promover os direitos e interesses dos imigrantes e seus descendentes em tudo quanto respeite à
sua valorização, de modo a permitir a sua plena integração e inserção;
b) Desenvolver ações de apoio aos imigrantes e seus descendentes visando a melhoria das suas condições
de vida;
c) Promover e estimular as capacidades próprias, culturais e sociais das comunidades de imigrantes ou dos
seus descendentes como elemento fundamental da sociedade em que se inserem;
d) Propor ações necessárias à prevenção ou cessação de atos ou omissões de entidades públicas ou privadas
que constituam discriminação racial;
e) Estabelecer intercâmbios com associações congéneres estrangeiras ou promover ações comuns de informação ou formação.
2 - Para os efeitos da presente lei, equiparam-se às associações de imigrantes as uniões e federações por elas
criadas.
Artigo 3.º Independência e autonomia
1 - As associações de imigrantes são independentes do Estado e dos partidos políticos e têm o direito de livremente elaborar, aprovar e modificar os seus estatutos, eleger os seus corpos sociais, aprovar os seus planos
de atividades e administrar o seu património.
2 - A concessão de qualquer tipo de apoios por parte do Estado às associações de imigrantes não pode condicionar a sua autonomia e independência.
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Artigo 4.º Direitos das associações
1 - As associações de imigrantes gozam dos seguintes direitos:
a) Participar na definição da política de imigração;
b) Participar nos processos legislativos referentes à imigração;
c) Participar em órgãos consultivos, nos termos da lei;
d) Beneficiar de direito de antena nos serviços públicos de rádio e televisão através das respetivas associações
representativas de âmbito nacional;
e) Beneficiar de todos os direitos e regalias atribuídos por lei às pessoas coletivas de utilidade pública;
f) Beneficiar de isenção de custas e preparos judiciais e de imposto do selo;
g) Solicitar e obter das entidades competentes as informações e a documentação que lhes permitam acompanhar a definição e execução das políticas de imigração;
h) Intervir junto das autoridades públicas em defesa dos direitos dos imigrantes;
i) Participar, junto das autarquias locais, na definição e execução das políticas locais que digam diretamente
respeito aos imigrantes;
j) Beneficiar de apoio técnico e financeiro por parte do Estado, nos termos da presente lei.
2 - Os direitos previstos nas alíneas a) a f) do número anterior só podem ser exercidos pelas associações cuja
representatividade seja reconhecida, nos termos do artigo seguinte.
Artigo 5.º Reconhecimento
1 - O reconhecimento de representatividade para os efeitos da presente lei é atribuído pelo Alto-Comissário
para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) às associações que o requeiram e que demonstrem reunir cumulativamente os seguintes requisitos:
a) Ter estatutos publicados;
b) Ter corpos sociais regularmente eleitos;
c) Possuir inscrição no Registo Nacional de Pessoas Coletivas;
d) Inscrever no seu objeto ou denominação social a promoção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes;
e) Desenvolver atividades que comprovem uma real promoção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes.
2 - O reconhecimento de representatividade é precedido de parecer do Conselho Consultivo.
Artigo 6.º Mecenato associativo
A lei do mecenato regula os termos e condições em que quotizações e outras contribuições de pessoas singulares ou coletivas destinadas a financiar atividades ou projetos de associações de imigrantes podem ser
consideradas para efeitos de deduções fiscais.
Artigo 7.º Apoio do Estado
1 - Os apoios às associações previstos na alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º da presente lei são atribuídos mediante
a celebração de protocolos entre as associações e o ACIME.
2 - A celebração dos protocolos referidos no número anterior baseia-se em projetos apresentados pelas associações e é precedida de parecer do Conselho Consultivo.
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3 - Na concessão de qualquer tipo de apoios por parte do Estado, nenhuma associação de imigrantes pode ser
privilegiada ou prejudicada em relação às demais por motivos étnicos, ideológicos, religiosos ou de situação
geográfica.
Artigo 8.º Dotações orçamentais
As dotações orçamentais para suportar os encargos financeiros decorrentes da concessão dos apoios previstos na presente lei são inscritas anualmente no Orçamento do Estado, em rubrica própria.
Artigo 9.º Conselho Consultivo
Os artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 39/98, de 27 de fevereiro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 2.º
[...]
Ao Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração, adiante designado por Conselho Consultivo, compete:
a) Pronunciar-se sobre os projetos de diploma relativos aos direitos dos imigrantes;
b) Participar na definição das políticas de integração social que visem a eliminação das discriminações e promovam a igualdade;
c) Participar na definição de medidas e ações que visem a melhoria das condições de vida dos imigrantes e
acompanhar a sua execução;
d)...
e) Exercer outras competências que lhe sejam atribuídas por lei.
Artigo 3.º
[...]
1 - O Conselho Consultivo é composto por:
a)...
b) Um representante de cada uma das comunidades de imigrantes de língua portuguesa, eleitos, cada um,
pelas associações de imigrantes da respetiva comunidade, bem como três representantes eleitos pelas associações de imigrantes de outras comunidades com presença em Portugal;
c)...
d)...
e)...
f)...
g) Dois cidadãos de reconhecido mérito cooptados pelos restantes membros do Conselho.
2 -...
3 - O Conselho reúne ordinariamente de três em três meses e extraordinariamente quando convocado pelo
presidente, ou quando, pelo menos, um terço dos seus membros o solicitem, devendo, neste último caso, indicar a matéria que pretendem ver incluída na ordem de trabalhos.»
Artigo 10.º Regulamentação
Compete ao Governo, ouvidas as associações de imigrantes, regulamentar no prazo de 90 dias após a sua
entrada em vigor as disposições da presente lei que de tal careçam.
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Artigo 11.º Entrada em vigor
Sem prejuízo da sua entrada em vigor nos termos gerais, a presente lei só produz efeitos financeiros após a
entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado posterior à sua aprovação.
Aprovada em 17 de junho de 1999.
O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida Santos.
Promulgada em Ponta Delgada, Açores, em 20 de julho de 1999.
Publique-se. O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 22 de julho de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.
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ANEXO IV. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO
DAS ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES
DATA: terça-feira, 9 de maio de 2000
NÚMERO: 107 SÉRIE I-A
PÁGINAS: 5966-(2) a 5966-(5)
EMISSOR: Presidência do Conselho de Ministros
DIPLOMA: Decreto-Lei n.º 75/2000
SUMÁRIO:
Regulamenta a Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, que tem por objetivo estabelecer o regime de constituição e os
direitos e deveres das associações representativas dos imigrantes e seus descendentes.
TEXTO:
A Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, estabeleceu o regime jurídico das associações representativas dos imigrantes
e seus descendentes, prevendo o reconhecimento da sua representatividade, bem como o direito ao apoio
técnico e financeiro do Estado para o desenvolvimento das suas atividades e o direito a beneficiar de tempo de
antena nos serviços públicos de rádio e televisão.
Importa pois definir o processo de reconhecimento de representatividade, delimitar os setores de atuação e
definir critérios objetivos de apoio às atividades desenvolvidas pelas associações representativas de imigrantes e seus descendentes, por forma que possam melhor proteger os direitos e interesses específicos daqueles,
contribuindo para que todos os cidadãos legalmente residentes em Portugal gozem de dignidade e oportunidades idênticas.
Acresce que a Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, prevê que passem a integrar o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração três representantes das associações representativas das comunidades de imigrantes não
lusófonas, pelo que igualmente se revela necessário regulamentar a respetiva eleição.
Foi ouvido o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração.
Assim, no desenvolvimento do regime jurídico da Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, e nos termos das alíneas a) e
c) do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei geral da República, o seguinte:
Artigo 1.º Objeto
O presente diploma regulamenta a Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, que tem por objetivo estabelecer o regime
de constituição e os direitos e deveres das associações representativas dos imigrantes e seus descendentes.
Artigo 2.º Direitos das associações
1 - As associações de imigrantes gozam dos seguintes direitos:
a) Participar na definição da política de imigração;
b) Participar nos processos legislativos referentes a imigração;
c) Participar em órgãos consultivos, nos termos do presente diploma;
d) Beneficiar de direito de antena nos serviços públicos de rádio e televisão através das respetivas associações
representativas de âmbito nacional;
e) Beneficiar de todos os direitos e regalias atribuídos por lei às pessoas coletivas de utilidade pública;
f) Beneficiar de isenção de custas e preparos judiciais e de imposto do selo;
g) Solicitar e obter das entidades competentes as informações e a documentação que lhes permitam acompanhar a definição e execução das políticas de imigração;
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h) Intervir junto das autoridades públicas em defesa dos direitos dos imigrantes;
i) Participar, junto das autarquias locais, na definição e execução das políticas locais que digam diretamente
respeito aos imigrantes;
j) Beneficiar de apoio técnico e financeiro por parte do Estado, nos termos do presente diploma.
2 - Os direitos previstos nas alíneas a) a f) do número anterior só podem ser exercidos pelas associações cuja
representatividade seja reconhecida, nos termos dos artigos 3.º e 4.º do presente diploma e do artigo 5.º da Lei
n.º 115/99, de 3 de agosto.
Artigo 3.º Reconhecimento
1 - O reconhecimento de representatividade depende de requerimento da associação interessada e da verificação dos requisitos legais previstos na Lei n.º 115/99, de 3 de agosto.
2 - O requerimento referido no número anterior é dirigido ao Alto-Comissário para a Imigração e Minorias
Étnicas (ACIME), instruído com os seguintes documentos:
a) Cópia dos estatutos e do respetivo extrato publicado no Diário da República;
b) Cópia da ata de eleição dos corpos sociais em exercício;
c) Cópia do cartão de identificação de pessoa coletiva;
d) Relatório de atividades do último exercício, ou plano anual de atividades, caso se trate de associação em
início de atividade;
e) Declaração em que conste o número total de associados e o âmbito territorial de atuação.
3 - Sempre que se verifiquem alterações, as associações devem enviar ao ACIME os documentos correspondentes às mesmas e referidos no número anterior, a fim de confirmar a manutenção dos requisitos legais
do reconhecimento de representatividade, sem prejuízo da remessa anual, até 31 de janeiro, da declaração
mencionada na alínea e) do n.º 2.
4 - As associações de imigrantes podem ser de âmbito nacional, regional ou local, de acordo com o número
mínimo de associados, que será, respetivamente, de 1000, 500 e 100.
Artigo 4.º Instrução e decisão do processo
1 - O ACIME e o Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI) podem solicitar informações ou
documentos adicionais que se revelem necessários a tomada de decisão ou à emissão de parecer.
2 - O COCAI emite parecer no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da data da entrada do requerimento ou
da instrução do processo nos termos do número anterior.
3 - O ACIME profere a decisão no prazo máximo de 15 dias a contar da emissão do parecer do COCAI.
Artigo 5.º Publicidade
O ACIME promove, no prazo de 10 dias, a publicação no Diário da República do extrato da decisão proferida.
Artigo 6.º Registo das associações
O Gabinete do ACIME organiza o registo das associações cuja representatividade é reconhecida e emite, anualmente, o respetivo cartão de identificação, de modelo anexo ao presente diploma.
Artigo 7.º Direito de participação das associações representativas
1 - As associações com reconhecimento de representatividade participam na definição das medidas concretizadoras do Programa do Governo em matéria de imigração.
2 - O membro do Governo responsável pela área da igualdade faculta às associações referidas no número anterior os elementos necessários, fixando um prazo para que elas se pronunciem por escrito, o qual não poderá
ser inferior a 15 dias.
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3 - As associações referidas no n.º 1, através das respetivas associações de âmbito nacional, beneficiam do
direito de antena nos serviços públicos de rádio e televisão nos mesmos termos das associações profissionais.
Artigo 8.º Apoio do Estado
1 - O membro do Governo responsável pela área da igualdade concede apoio do Estado e valoriza o contributo
das associações de imigrantes na execução das políticas nacionais vocacionadas para a melhoria das condições de vida dos imigrantes em Portugal, na perspetiva da sua integração na sociedade, com respeito pela sua
identidade e cultura de origem, de forma a eliminar a discriminação, bem como para a promoção da dignificação e da igualdade de oportunidades de todos os cidadãos legalmente residentes em Portugal.
2 - O apoio referido no número anterior efetiva-se através de ajudas de carácter técnico e financeiro às associações de imigrantes que desenvolvam programas, projetos e ações que tenham como objetivo:
a) Contribuir para a integração de cidadãos imigrantes, promovendo a sua dignificação e igualdade de oportunidades;
b) A mudança de atitudes e mentalidades, no âmbito da igualdade de oportunidades dos cidadãos legalmente
residentes em Portugal, nomeadamente a nível da educação, da cultura e dos meios de comunicação social;
c) A formação técnica de suporte a iniciativas empresariais, culturais e sociais com vista a estimular a atividade
empreendedora dos imigrantes;
d) A formação profissional, de forma a fomentar o aumento da qualificação profissional dos cidadãos imigrantes;
e) A criação de serviços de apoio às famílias imigrantes;
f) O estabelecimento de intercâmbios com associações congéneres estrangeiras ou a promoção de ações comuns de informação ou formação;
g) O estudo e a investigação de casos e medidas de integração social e de discriminação baseada na raça, cor,
nacionalidade ou origem étnica;
h) A eliminação de todas as formas de discriminação baseadas na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.
Artigo 9.º Critérios de apreciação dos pedidos
1 - Os pedidos de apoio formulados ao abrigo do artigo anterior são apreciados de acordo com os seguintes
critérios:
a) Qualidade técnica da ação proposta, nomeadamente quanto aos objetivos, conteúdos programáticos e duração da ação;
b) Âmbito regional, local, nacional ou internacional da ação proposta;
c) O grau de carência da região ou população abrangida;
d) A continuidade e a estabilidade dos efeitos pretendidos;
e) A participação de trabalho de voluntariado;
f) A relação entre o custo e os resultados esperados;
g) Capacidade de estabelecer parcerias;
h) Tipo de atividades desenvolvidas pela associação promotora da ação ou projeto;
i) Cumprimento dos objetivos de ações ou projetos anteriores.
2 - São excluídas do apoio as associações que se encontrem numa das situações previstas no artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
Artigo 10.º Formalização dos pedidos
As associações devem formalizar os seus pedidos de apoio ao membro do Governo responsável pela área da
igualdade.
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Artigo 11.º Formas de apoio técnico
O apoio técnico, a prestar pelo membro do Governo que tem a seu cargo a área da igualdade ou por entidades
públicas ou privadas com as quais aquele estabeleça acordos para o efeito, deve revestir, entre outras, as
seguintes formas:
a) Informação jurídica ou outra;
b) Documentação, bibliografia.
Artigo 12.º Modalidades de apoio financeiro
1 - O apoio financeiro pode ser concedido à globalidade das ações previstas no plano anual de atividades ou
pontualmente.
2 - As associações que optem pelo apoio para o plano anual de atividades não serão elegíveis para o apoio
pontual.
3 - As associações que optem pelo apoio pontual podem apresentar até ao máximo de três pedidos por ano
civil.
4 - O apoio financeiro não pode exceder 70% do total do valor do programa, projeto ou ação.
Artigo 13.º Prazo de apresentação dos pedidos
Os pedidos devem ser apresentados ao membro do Governo responsável pela área da igualdade até 31 de
outubro do ano que antecede o apoio para o plano anual de atividades e até 60 dias de antecedência para o
apoio pontual.
Artigo 14.º Apreciação e decisão dos pedidos
1 - Os pedidos são apreciados pelo ACIME, que solicita parecer ao COCAI:
a) Até 31 de janeiro do ano a que respeita o pedido de apoio para o plano anual de atividades;
b) No prazo de 10 dias úteis a contar da apresentação do pedido de apoio pontual.
2 - O membro do Governo responsável pela área da igualdade decide sobre a concessão do apoio e comunica
a decisão no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da emissão da apreciação feita pelo ACIME e promove a
celebração do protocolo de apoio nos 15 dias seguintes à comunicação da decisão.
Artigo 15.º Processamento do apoio financeiro
O apoio financeiro é concedido de acordo com o seguinte calendário de pagamentos:
a) Para o plano anual de atividades: 50% até 31 de março, 20% até 30 de junho, 30% após 30 de novembro e
condicionado à apresentação de relatório de atividades e contas até aquela data;
b) Para o apoio pontual: 60% com a celebração do protocolo de apoio e 40% no prazo de 10 dias úteis após entre
Artigo 16.º Deveres das associações
1 - As associações apoiadas ficam obrigadas a:
a) Aceitar a avaliação e o acompanhamento das atividades apoiadas;
b) Articular, sempre que possível, as suas atividades com as atividades que o membro do Governo responsável
pela área da igualdade promova no mesmo âmbito;
c) Apresentar, até 15 de janeiro de cada ano, relatório anual e circunstanciado da atividade desenvolvida e da
aplicação das verbas concedidas.
2 - O relatório referido no número anterior, caso se trate de apoio pontual, é apresentado no prazo máximo de
30 dias após o final da ação apoiada.
3 - Caso se verifiquem irregularidades na aplicação das verbas concedidas, nomeadamente a sua utilização
para fins diversos dos indicados, a associação fica impedida de concorrer a qualquer espécie de apoio por um
prazo de dois anos, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que haja lugar.
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Artigo 17.º Avaliação e acompanhamento
1 - Compete ao ACIME a avaliação e o acompanhamento da aplicação das verbas concedidas.
2 - O ACIME promove a publicação no Diário da República, de um relatório até 30 de abril do ano seguinte
àquele a que se referem os apoios, donde consta a lista das associações apoiadas, a modalidade de apoio e os
respetivos montantes.
Artigo 18.º Financiamento
A atribuição dos apoios previstos no presente diploma fica condicionada à dotação orçamental inscrita para o
efeito no Orçamento do Estado, em rubrica própria, nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 115/99, de 3 de agosto.
Artigo 19.º Conselho consultivo
1 - As associações de imigrantes das comunidades não lusófonas cuja representatividade venha a ser reconhecida nos seis meses seguintes à publicação do presente diploma elegem os três representantes a que alude a
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 39/98, de 27 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 115/99,
de 3 de agosto.
2 - O Gabinete do ACIME promove a eleição nos 15 dias posteriores ao decurso do prazo fixado no número
anterior.
3 - O mandato dos atuais membros do conselho, nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 39/98, de
27 de fevereiro, termina no prazo de três anos a contar da data da respetiva posse.
Artigo 20.º Disposição transitória
1 - Os pedidos sobre os quais o COCAI se haja já pronunciado são decididos no prazo máximo de 10 dias a
contar da publicação do presente diploma.
2 - No ano 2000, o prazo para apresentação de pedidos de apoio ao plano anual de atividades é de 45 dias a
contar da data de publicação do presente diploma.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de março de 2000. - António Manuel de Oliveira Guterres Joaquim Augusto Nunes Pina Moura - Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina - Armando
António Martins Vara.
Promulgado em 14 de abril de 2000.
Publique-se. O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 20 de abril de 2000.
O Primeiro-Ministro, em exercício, Jaime José Matos da Gama.
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ANEXO V. ASSOCIAÇÕES RECONHECIDAS AO ABRIGO DO REGIME JURÍDICO
DAS ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES
Quadro 1. Registo das Associações de Imigrantes e seus Descendentes,
ao abrigo da Lei nº 115/99 de 3 de agosto, em 15 de março de 2002
N.º registo

Associação

Âmbito de atuação

1

Casa do Brasil de Lisboa

regional

2

Associação Cultural Moinho da Juventude

local

3

Associação Cultural Luso-Africana – Morna

regional

4

Associação dos Cidadãos da Guiné-Conakri Residentes em Portugal

regional

5

Associação Unida dos Emigrantes da Guiné-Bissau em Portugal

regional

6

Associação Caboverdeana

regional

7

Associação dos Naturais do Pelundo Residentes em Portugal

local

8

Liáfrica – Liga dos Africanos e Amigos de África

local

9

Novager – Associação dos Angolanos Residentes em Portugal

10

Associação Juvenil Luso-Africana Pontos nos IS

nacional
local

11

Aguipa – Associação Guineense e Povos Amigos

local

12

Associação Angolana de Solidariedade em Portugal – ASAP

local

13

Associação Guineense de Solidariedade Social – Aguinenso

nacional

14

Associação Unidos de Cabo Verde

regional

15

Associação Cabo-Verdiana do Seixal

local

16

Associação dos Filhos e Amigos da ilha de Jeta – núcleo de Portugal
(AFAIJE)

local

17

ASSOMADA – Associação de Solidariedade Social

local

18

ACBBA, Associação Coligativa Bissau Biombo e Amigos

local

19

Associação Geração Nova (AGENOVA)

20

Associação da Comunidade de S. Tomé e Príncipe em Portugal (ACOSP)

regional

21

Associação Espaço da Comunidade Cabo-Verdiana (ECC-CO)

regional

22

Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo-Verde

regional

23

Centro Cultural Africano

regional

24

Associação Mãos Unidas Casa da Alegria, AMUCA

local

25

Associação de Amizade dos PALOP no Algarve – APALGAR

local

26

Casa de Angola

local

27

Associação Amigos do Príncipe

local

28

Clube Filipino

29

Associação dos filhos e amigos do concelho de S. Miguel de Cabo Verde

30

Cabás Garandi – Associação de Filhos e Amigos da Ilha de Bolama

local

31

Associação Espaço Jovem

local

local

local
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N.º registo

Associação

Âmbito de atuação

32

Liga dos Chineses de Portugal

local

33

Associação Unida e Cultural da Quinta do Mocho

local

34

Sanitae – Associação para a Informação e Defesa da Saúde dos
Africanos

35

Associação Cabo-verdiana de Sines e Santiago do Cacém (ACSSC)

local

36

Soyuz – Associação dos Emigrantes Eslavos

local

37

Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude

local

38

Associação dos Filhos de Calequisse Residentes em Portugal (AFICAP)

local

39

Associação dos Emigrantes de Tame

local

40

Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável (AJPAS)

local

41

Associação Clube Desportivo Alto da Cova da Moura

local

42

Solidariedade Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos dos
Imigrantes

nacional

43

Cloçon-Betú - Associação Humanitária de Auxílio aos Santomenses

local

44

Associação dos Residentes Angolanos no Concelho de Odivelas –
ARACODI

local

45

Associação Cultural dos Romenos Mercia Eliade – Lisboa

local

46

Associação dos Imigrantes do Leste Europeu

local

47

ADIME – Associação para a Defesa e Inserção das Minorias Étnicas

local

48

Associação Romena e Povos Amigos

local

49

Associação de Estudantes Angolanos em Portugal

nacional

50

SOS – Associação de Defesa dos Angolanos

regional
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