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Identidade
Preciso ser um outro
para ser eu mesmo
Sou grão de rocha
Sou o vento que a desgasta
Sou pólen sem insecto
Sou areia sustentando
o sexo das árvores
Existo onde me desconheço
aguardando pelo meu passado
ansiando a esperança do futuro
No mundo que combato morro
no mundo por que luto nasço

Setembro 1977

Mia Couto
In Raiz de Orvalho e Outros Poemas, Editorial Caminho, 4ª edição p.13.
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RESUMO
O aumento expressivo do número de estrangeiros residentes em Portugal,
sobretudo a partir da década de 90 do século XX, acentuou a preocupação governamental
em criar uma estrutura que se ocupasse do acompanhamento da integração dos imigrantes
na sociedade portuguesa. A expansão da atividade do ACIME (atual ACM) no início do
novo século refletiu-se na criação dos CNAI (atuais CNAIM) nos principais centros
urbanos do país e na descentralização desses mesmos serviços, através dos CLAII (atuais
CLAIM), permitindo uma maior proximidade das populações imigrantes e uma resposta
mais eficaz às suas necessidades.
Desde aí, Portugal tem vindo a destacar-se como um dos países com melhores
políticas de integração de imigrantes. Neste estudo de caso no Concelho da Lourinhã
procurámos contribuir para aprofundar o conhecimento sobre diferentes padrões de
integração de imigrantes e sobre como as políticas de integração se traduzem em práticas
locais de apoio aos imigrantes. A principal metodologia utilizada foi a realização de
entrevistas a representantes e técnicos institucionais, e um inquérito por questionário a
imigrantes.
A principal conclusão foi a de que, embora o CLAIM se destaque positivamente
na prestação de informações úteis para a resolução de questões burocráticas, as políticas
locais de apoio aos imigrantes residentes no Município continuam a ter um impacto
limitado na melhoria das suas condições de vida.
Palavras-chave: Imigrantes; Integração; Padrões de Integração; Políticas Locais;
CLAIM.
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ABSTRACT
The significant increase in the number of foreigners living in Portugal since the
1990s accentuated the government's concern to create an entity that would be responsible
for monitoring the integration of immigrants into Portuguese society. The creation of
CNAI (current CNAIM) in the main urban centers of the country and the decentralization
of these services, through the CLAII (current CLAIM), allowed a greater proximity to
immigrant populations, enabling more effective response to their needs.
Since then, Portugal has been considered one of the countries with the best
immigrant integration policies. In this case study in the Municipality of Lourinhã, we seek
to contribute to deepening knowledge about different integration patterns of immigrants
and how integration policies translate into local practices to support immigrants. The
main methodology used was interviews with institutional representatives and technicians,
and a survey of immigrants.
The main conclusion was that, although CLAIM stands out positively in providing
useful information for resolving bureaucratic issues, local policies to support immigrants
residing in the Municipality continue to have a limited impact on improving their living
conditions.
Keywords: Immigrants; Integration; Integration Patterns; Local Policies;
CLAIM.
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INTRODUÇÃO
Entre 1996 e 2009 foram dados passos importantes que permitiram a Portugal ganhar
visibilidade internacional pelas suas práticas de integração de imigrantes, contando,
atualmente, com uma experiência de vários anos no desenvolvimento de políticas locais
de apoio aos imigrantes (Fonseca & Goracci, 2007; Huddleston et al., 2015).
Neste contexto, a motivação para a presente dissertação deveu-se ao interesse em
explorar as políticas locais de integração de imigrantes, uma vertente da imigração, na
nossa opinião, ainda pouco abordada no meio académico, comparativamente aos fluxos
imigratórios, às teorias da integração e às políticas nacionais de imigração. Por este
motivo, através de uma abordagem metodológica centrada num estudo de caso no
Município da Lourinhã, sentimo-nos desafiados a questionar sobre como são colocadas
em prática as políticas locais de integração de imigrantes e qual o seu verdadeiro impacto
na integração dos mesmos na sociedade portuguesa.
O tema é atual e ganhou especial visibilidade na comunicação social, depois dos
relatos que nos chegaram de Odemira e da Região Oeste sobre exploração de
trabalhadores agrícolas imigrantes a viverem em condições indignas (armazéns, antigas
pecuárias, sobrelotação de espaços alugadas), um problema que a pandemia de COVID19 trouxe à superfície (Sic Notícias, 2021; Rádio Renascença, 2021; Jornal de Mafra,
2021; Esquerda.net, 2021).
Para ir ao encontro da nossa questão de investigação: “Quais são os padrões de
integração e as políticas locais de apoio aos imigrantes no Município da Lourinhã?”,
seguimos uma metodologia mista (Creswell & Clark, 2011). No âmbito da pesquisa
qualitativa foram implementados os seguintes instrumentos de recolha de informação: i)
pesquisa bibliográfica nacional e internacional; ii) análise de legislação nacional e
comunitária; iii) análise de conteúdo na imprensa e iv) entrevistas exploratórias
semiestruturadas a interlocutores privilegiados. No âmbito da pesquisa quantitativa foram
adotadas as seguintes técnicas: i) recolha e análise de dados disponibilizados por fontes
estatísticas oficiais; ii) análise de relatórios estatísticos e iii) inquérito por questionário a
imigrantes.
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O presente trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. Após esta
introdução, no primeiro capítulo definimos as principais noções que suportam a
componente empírica do trabalho. Primeiro explicamos o movimento de migração
internacional e diferenciamos os principais tipos de imigrantes. De seguida identificamos
os diferentes intervenientes no processo multidimensional da integração de um imigrante
nas várias esferas da sociedade de acolhimento.
No segundo capítulo relacionamos os fluxos imigratórios em direção aos países
europeus, durante o século XX, com o surgimento da governação multinível no quadro
da União Europeia (UE). De seguida identificamos os principais passos da UE nas duas
vertentes da política de imigração: por um lado, uma estratégia comum a todos os estadosmembros em matéria de asilo, por outro lado, práticas de integração promovidas pelos
poderes locais (Caponio & Jones-Correa, 2018).
No terceiro capítulo, subdividido em dois, focamos o contexto nacional. Primeiro
estudamos o perfil dos imigrantes em Portugal e os fatores internos e externos que
explicam a sua evolução. De seguida descrevemos os avanços do país na criação de
políticas e de estruturas de apoio aos imigrantes, e analisamos o desempenho de Portugal
nas diferentes áreas de integração de acordo com o Migrant Integration Policy Index
(MIPEX).
No quarto capítulo, descrevemos os métodos de recolha e de tratamento de dados
utilizados na pesquisa.
O quinto capítulo, subdividido em quatro, é dedicado ao estudo de caso no
Município da Lourinhã. Primeiramente, fazemos um enquadramento geográfico do
Concelho, da sua população imigrante e dos fatores socioeconómicos que explicam a sua
evolução. Seguidamente, abordamos o funcionamento dos serviços de apoio aos
imigrantes e as iniciativas desenvolvidas pelo Centro Local de Apoio à Integração de
Migrantes (CLAIM). Posteriormente, caracterizamos a amostra do estudo e apresentamos
os resultados relativamente à inclusão dos inquiridos nas diferentes áreas de integração.
Por fim, expomos as principais conclusões deste estudo e as limitações
encontradas no decorrer do mesmo.
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1. CONCEITOS E FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1. Tipos de Imigrantes
Ainda que não exista uma definição jurídica universalmente aceite, segundo a
Organização Internacional para as Migrações (OIM), o termo “migrante internacional”
diz respeito ao universo de indivíduos que muda ou se desloca para um país diferente do
da sua nacionalidade ou residência habitual, independentemente da duração da estadia,
do movimento ser voluntário ou involuntário, do estatuto legal da pessoa, ou dos motivos
que desencadeiam essa ação (OIM, 2019).
Com o intuito de realizar uma migração de longa duração, o “imigrante
permanente” apresenta-se como um indivíduo que procura uma mudança espacial por um
período de, pelo menos, um ano, de modo que o país de destino se torne efetivamente o
seu novo país de residência habitual” (OIM, 2019; Oliveira, 2020). Estas pessoas
procuram, muitas vezes, melhores condições de vida, um trabalho e salário melhores,
estabilidade e satisfação profissional que permitam, num futuro próximo, reunir os
restantes membros da família no país de acolhimento (Sousa & Gonçalves, 2015).
Num outro lado do espectro, a migração temporária está frequentemente associada
a movimentações laborais temporárias (Sert, 2018). O “trabalhador migrante”,
qualificado, semiqualificado ou não qualificado, é autorizado a entrar e a permanecer num
país diferente do da sua residência habitual por um período de curta ou média duração,
geralmente, inferior a um ano. A sua permanência nesse país limita-se, habitualmente, à
duração de uma atividade laboral, sendo que o seu término determina o regresso dos
“imigrantes laborais” ao seu país habitual de residência (Fontes, 2010). No grupo dos
imigrantes temporários, podemos também incluir o “estudante internacional”, que cruza
uma fronteira internacional com o propósito de realizar um programa de estudos num
estabelecimento de ensino superior de um país que não é o da sua residência habitual
(Sert, 2018).
Com um cariz económico menos evidente, o “refugiado” e o “requerente de asilo”
são migrantes cuja deslocação deixou de ser voluntária para assumir a configuração de
um ato forçado por necessidade de sobrevivência (fuga a guerras, a catástrofes naturais,
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a conflitos civis e/ou perseguições, e cuja aspiração teria sido ficarem no seu país de
residência habitual) (Sousa & Gonçalves, 2015; Geddes & Scholten, 2016). De acordo
com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados:
[É um “refugiado reconhecido” a] pessoa que receando com razão ser perseguida em virtude da
sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões políticas, se
encontre fora do país de que tem a nacionalidade [ou no qual tinha a sua residência habitual] e não
possa ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país.

In Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), p. 2.
Assim sendo, todo o refugiado é, inicialmente, um requerente de asilo que
pretende ser admitido num país “(…) e que aguarda uma decisão relativamente ao seu
requerimento para obter o estatuto de refugiado (…)” (OIM, 2019). Contudo, nem todos
os requerentes de asilo veem os seus motivos reconhecidos, sendo-lhes, nesse caso,
indeferido o estatuto pretendido. Milhares de requerentes de asilo acabam por se ver
forçados a recorrer a rotas de imigração ilegais, sujeitando-se a perder as suas vidas
durante a travessia ou a sofrer abusos nas mãos de traficantes de seres humanos (Weinar
et al., 2019).
Para além das categorias jurídicas bem definidas de migrantes, há ainda a
considerar o caso particular dos migrantes que se encontram em situação irregular nos
países recetores. Nesta categoria, Castro (2008) faz uma distinção entre o “imigrante
ilegal”, cujo visto ou autorização de residência se encontra fora do prazo de validade,
(designados de overstayers); e o “imigrante clandestino”, que entra ilegalmente no país
de destino sem qualquer documento. Devido ao facto de desrespeitarem o estatuto legal
de permanência num país, ambos os tipos de migrantes têm dificuldade em aceder aos
direitos económicos, sociais e políticos no país de chegada (Mügge & Haar, 2016).
Por último, neste subcapítulo, salienta-se que não há um estatuto migratório fixo
(Fontes, 2010). Ou seja, um migrante que se desloque temporariamente para um país para
exercer uma atividade laboral, pode vir a instalar-se de maneira permanente nesse mesmo
país; um imigrante ilegal, através da regularização da sua situação, pode tornar-se num
imigrante temporário ou permanente, dependendo dos motivos da sua deslocação; um
imigrante clandestino pode vir a ser reconhecido pelo Direito Internacional como um
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refugiado, que não pode ser penalizado por entrar sem documentação num país anfitrião.
Da mesma forma que um requerente a quem seja recusado o asilo, e não abandone o país
de destino, irá incorrer numa situação irregular (Haas, Castles & Miller, 2020).
1.2. O Processo de Integração
A chegada ao país recetor assinala o início da integração que, de acordo com
Penninx & Garcés-Mascareñas (2016), corresponde ao processo através do qual um
indivíduo imigrante se torna parte aceite da sociedade de acolhimento. Na mesma linha
de pensamento, Heckmann (2005) definiu a integração como um longo “processo de
inclusão e aceitação dos migrantes nas instituições centrais, nas relações, e no status da
sociedade recetora”.
Do lado dos recém-chegados, este processo de adaptação mútua, mais ou menos
longo, inicia-se, muitas vezes, com a aprendizagem de uma nova língua, o contacto com
novos hábitos culturais e, possivelmente, com uma religião predominante diferente da do
seu país de origem (Fontes, 2010). Numa fase intermédia, os indivíduos começam a
construir relações pessoais com os membros da sociedade anfitriã e a desenvolver a sua
identidade social; e, numa fase mais avançada, começam a formar sentimentos de
pertença e de identificação com aquela sociedade (Heckmann, 2005).
Do lado da sociedade recetora, Heckmann considera que este é, essencialmente,
um processo de desenvolvimento de novas formas de receber e acolher os recémchegados e adaptar as instituições às necessidades daqueles. A sociedade recetora tem
influência na integração dos imigrantes a três níveis: macro, de grupos e dos indivíduos
(Entzinger & Biezeveld, 2003; Heckmann, 2005; Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016).
Vista de uma perspetiva macro, a integração refere-se à forma como as instituições, tanto
para a população em geral, como as criadas por e para imigrantes, procuram equiparar as
oportunidades dos imigrantes no acesso aos serviços públicos e aos recursos em geral.
Este nível está relacionado com os fatores estruturais de uma sociedade, nomeadamente,
os económicos (e.g. mercado de trabalho), os políticos (e.g. leis e práticas não escritas),
os jurídicos (e.g. procedimento de naturalização) e os sociais (e.g. sistema educacional) e
é considerado pelos autores como o nível mais determinante na integração dos imigrantes
numa sociedade.
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A perspetiva de grupos, também designada por nível meso, diz respeito ao grau
de abertura das organizações da sociedade civil 1 perante os indivíduos imigrantes e o
modo como procuram integrá-los socialmente. Por último, na perspetiva dos indivíduos
(nível micro), considera-se a forma como os indivíduos nativos percecionam, aceitam e
interagem com os indivíduos imigrantes.
O processo de integração pode seguir um de dois modelos de atuação distintos,
nomeadamente o modelo da acomodação, também designado de multiculturalismo, ou o
modelo da assimilação (Entzinger & Biezeveld, 2003; Regout, 2011; King & Lulle, 2016;
Penninx & Garcés-Mascareñas, 2016). O modelo de acomodação é considerado por
vários autores o caminho ideal a seguir, uma vez que privilegia a heterogeneidade étnicocultural, a tolerância pelas diferenças religiosas e o respeito pela identidade e valores das
comunidades imigrantes. Já o modelo de assimilação, exige a adaptação dos imigrantes
às normas, valores e práticas culturais e sociais da sociedade maioritária, para que estes
sejam aceites e integrados na sociedade anfitriã. Por outras palavras, este modelo exige
que o imigrante adote a cultura praticada no país de acolhimento, abdicando da sua
herança cultural para ser aceite na comunidade (Regout, 2011; Penninx & GarcésMascareñas, 2016).
A imposição cultural subjacente à ideologia da assimilação vai contra a própria
noção de integração. Por esse motivo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
contempla uma série de direitos básicos que correspondem genericamente a três
dimensões de integração: a socioeconómica, a político-legal e a cultural-religiosa
(Entzinger & Biezeveld, 2003; Regout, 2011; Pennix et al., 2014; Penninx & GarcésMascareñas, 2016). Para estes autores, a dimensão socioeconómica está relacionada com
o acesso à habitação, à segurança social, à educação, ao emprego, à saúde e aos demais
serviços. A dimensão político-legal diz respeito à concessão de direitos tais como os de
residência, de voto, de ser eleito e de ter acesso a empregos públicos. No sistema jus soli,
baseado no princípio da territorialidade, todas as pessoas que residem num território têm
os mesmos direitos, independentemente da sua ascendência ou duração de residência

1

Organizações não governamentais (ONG), sindicatos, associações de e para imigrantes, organizações

religiosas, instituições de desenvolvimento local, entre outras.
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(Entzinger & Biezeveld, 2003). No sistema jus sanguinis, regido pelo princípio de
descendência, a plena cidadania e os direitos relacionados com esse status são
transmitidos de uma geração para a outra, significando que os imigrantes ou os seus
descendentes podem ter direitos e obrigações diferentes da maioria da população.
Por último, a dimensão cultural-religiosa relaciona-se, como o nome indica, com
a aceitação dos imigrantes nas suas especificidades culturais e religiosas. Esta dimensão
tem um caráter mais subjetivo, comparativamente às anteriores, que se relacionam
essencialmente com direitos objetivamente adquiridos. Esta está associada à existência
ou não de estereótipos, à perceção dos indivíduos relativamente a atitudes
discriminatórias e preconceituosas e a ocorrência de manifestações de racismo e/ou de
xenofobia (Fontes, 2010). A transversalidade desta dimensão explica-se, por exemplo,
pelo facto de um imigrante poder ter direitos socioeconómicos legalmente reconhecidos,
mas, se for discriminado ou alvo de preconceitos terá dificuldades acrescidas para
encontrar um emprego ou uma habitação. Desta forma, um indivíduo imigrante que não
se sinta aceite e integrado, tenderá a sentir-se desencorajado a participar cívica e
politicamente na sociedade.
Para concluir este subcapítulo, consideramos pertinente destacar um olhar crítico
sobre a abordagem mainstream da noção de “integração de imigrantes”. Segundo o
sociólogo Schinkel (2018), este conceito utilizado pelas sociedades ocidentais, perpetua
a ideia discriminadora de que há determinados grupos étnicos que não fazem parte da
"sociedade" e que necessitam, por isso, de ser integrados nela. O autor destaca que este
mesmo raciocínio transforma os filhos de imigrantes em “imigrantes de segunda geração”
que ainda estão “a caminho de fazer parte da sociedade". Na perspetiva do autor, este
“velho pensamento europeu” faz com que o conceito de "integração de imigrantes" não
seja, como deveria ser, um conceito teórico neutro, indo, portanto, contra o próprio
significado de “sociedade”.
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2. GOVERNAÇÃO MULTINÍVEL NO CONTEXTO DA
UNIÃO EUROPEIA
No pós- Segunda Guerra Mundial, os países industrializados do noroeste da Europa
recebem uma primeira onda de imigrantes. Estes são, maioritariamente, “trabalhadores
convidados”, principalmente, provenientes do sul da Europa, dos Balcãs, da Turquia e do
norte de África (Doomernik & Bruquetas-Callejo, 2016; Penninx, 2018; Weinar et al.,
2019). Contrariamente ao esperado, uma parte significativa destes trabalhadores
temporários estabelecia-se definitivamente nessas cidades europeias ("mito do retorno")
(Alexander, 2007). Muitas vezes, a fixação destes migrantes era encarada pelas
populações locais como uma “invasão de estranhos”. Começaram, então, a manifestar-se
reações hostis, expressas através do apoio dado a partidos anti-imigração, por exemplo, e
atos de xenofobia e de violência, como na Polónia e na Hungria (Weinar et al., 2019). A
este propósito Ferreira (2011) afirmou:
(…) a diferenciação do eu e do outro, do nacional e do estrangeiro, é sempre pautada pela
inimizade, pela ideia do perigo, ameaça. Creio ser a (…) a cultura da muralha (…). Ela representa,
simbólica e praticamente, o paradigma da Soberania e, portanto, o paradigma político da separação
negativa entre o “eu” e o “outro”, entre “nós” e “eles”.

In Ferreira (2011), p. 254.
Nestas cidades, percebeu-se que a presença de imigrantes se tornaria permanente.
Assim, os governantes locais começaram a desenvolver as suas próprias políticas de
integração. Por este motivo, a politização da imigração ocorreu muito mais cedo nos
países do noroeste da Europa.
Na década de 80, uma segunda onda de imigrantes chegou aos países da Europa do
Sul, até então exportadores de mão de obra (Geddes, 2012; Martinelli, 2014: Doomernik
& Bruquetas-Callejo, 2016). Tal deveu-se ao crescimento económico impulsionado pela
entrada na CEE e à estabilidade trazida pelo fim das ditaduras em Itália, em Portugal, na
Grécia e em Espanha. Na década de 90, surge um novo fluxo dentro da Europa, vindo da
Europa Oriental, devido à implosão da União Soviética, à desintegração do bloco de Leste
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e à consequente instabilidade política, social e económica sentida nesses países (Ostaijen
& Scholten, 2018; Penninx, 2018; Sert, 2018).
Em 1985, o Acordo de Schengen e, em 1990, a Convenção de Schengen visaram
suprir gradualmente o controlo das fronteiras internas e instaurar a livre circulação para
os nacionais dos países signatários (Ostaijen & Scholten, 2018). Paralelamente, as
políticas migratórias com o objetivo de fazer uma gestão adequada dos fluxos
imigratórios em direção à Europa e de controlar as fronteiras externas começaram a
ganhar destaque com a consolidação da União Europeia (antiga CEE) pós-Maastricht
(1991) (Martinelli, 2014).
Mais tarde, a assinatura do Tratado de Amesterdão (1997) e o Conselho Europeu de
Tampere (1999) criaram as bases jurídicas para o estabelecimento de uma harmonização
da legislação entre Estados-membros, em matéria de asilo, controlo da imigração
clandestina e tráfico de seres humanos (Garcés-Mascareñas & Penninx, 2016; Valente &
Guia, 2016).
Após o 11 de setembro de 2001, a islamofobia aumentou nas sociedades ocidentais e
a migração passou a ser amplamente politizada como uma questão de segurança o que,
de acordo com Joppke (2007), prejudicou os avanços nas políticas de acolhimento. A
radicalização do contexto político, com a ascensão de partidos e movimentos antiimigração e populistas de extrema-direita, foi alimentando um círculo vicioso de
obstáculos à integração de imigrantes que se vai sentindo em toda a Europa (Martinelli,
2014; Schmidtke & Zaslove, 2014; Schinkel, 2018). Ao mesmo tempo, nos países de
acolhimento tradicionais, os EUA e a Austrália, assistiu-se à adoção de uma política
restritiva à entrada de imigrantes.
Posteriormente, as sociedades europeias começaram a tomar consciência de que se o
fluxo de imigrantes fosse bem gerido, a imigração seria algo desejável para os paísesmembros, por razões económicas e demográficas (Joppke, 2007). Esta nova mentalidade
levou a que a atenção pública e política elevasse a questão da integração a um desafio
central da sociedade (Bommes, 2012).
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Em 2003, foram criados os Pontos de Contacto Nacionais com o objetivo de trocar
informações e práticas de integração entre os Estados-membros. Nesse mesmo ano, o
Conselho Europeu de Salónica reconheceu a importância de realizar relatórios anuais
sobre migrações e integração na Europa (Valente & Guia, 2016). Acresce ainda destacar
a Diretiva 2003/109/CE relativa ao estatuto de cidadãos de países terceiros que são
residentes de longo prazo, e a Diretiva 2003/86/CE relativa ao direito ao reagrupamento
familiar.
No ano seguinte, o Programa de Haia (2004-2009) aprovou onze Princípios Básicos
Comuns (PBC) para uma política de integração de imigrantes na União Europeia, que
foram posteriormente desenvolvidos na Comunicação da Comissão Europeia sobre a
Agenda Comum para a Integração (2005), onde foram propostas medidas concretas que
serviriam como ponto de referência para implementar e avaliar as futuras políticas de
integração (Fontes, 2010; Penninx, 2015; Comissão Europeia, 2016; King & Lulle, 2016;
Zentai, 2020). Já em julho de 2011, destacou-se a adoção da Agenda Europeia para a
Integração dos Nacionais de Países Terceiros (Schmid-Drüner, 2021).
Mais recentemente, em novembro de 2020, a Comissão apresentou um plano de
ação sobre a integração e a inclusão, destinado a ajudar os Estados-Membros a integrar
os nacionais de países terceiros na sociedade. Entre os instrumentos em vigor, figuram
o Fórum Europeu sobre Migração, o Portal Europeu sobre a Integração e a Rede Europeia
de Integração. Cabe ainda destacar que as políticas nacionais de integração são apoiadas
pelos Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e Fundo Social Europeu
(FSE+) (Schmid-Drüner, 2021) .
Ao nível subnacional, a fixação de comunidades de imigrantes de países terceiros fez
com que, independentemente da existência ou não de políticas de integração nacionais,
os poderes locais começassem a desenvolver estratégias para melhor integrar os
imigrantes, muitas vezes, em conjunto com empresas locais e os demais atores da
sociedade civil (Caponio & Borkert, 2010; Schmidtke, 2014; OCDE, 2018; BuckenKnapp et al., 2018).
Neste sentido, o papel da União Europeia tem sido o de conferir mais
competências e recursos que permitam uma maior autonomia local, ao mesmo tempo que
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promove a partilha de práticas locais de integração de imigrantes, por meio de fóruns de
intercâmbio de experiências entre cidades europeias (Bommes, 2008; Schmidtke &
Zaslove, 2014; Martinelli, 2014; Pires, 2016; Caponio & Jones-Correa, 2018; Curry,
2018; Ilke & Caponio, 2019). Disso são exemplos a Rede Europeia de Cidades
Interculturais (RECI), a Rede Europeia de Cities for Local Intregation Policies (CLIP), o
projeto Integrating Cities e o programa Intercultural Cities (ICC).
Para sintetizar, em matéria de controlo e asilo, vemos que ainda não se pode falar de
uma política de imigração europeia comum, clara e consistente. Por um lado, a
necessidade de um controlo mais rigoroso das fronteiras tem impossibilitado uma
resposta célere aos milhares de pedidos de asilo de pessoas que tentam entrar na Europa,
maioritariamente oriundas de países do Médio Oriente e de África. Por outro lado,
verifica-se que os direitos de proteção internacional e de asilo ainda ficam sujeitos à
vontade de cada Estado-membro em acolher ou não refugiados (Weinar et al., 2019; Zaun,
2019). Em matéria de integração de imigrantes, as políticas locais continuam a variar
consideravelmente de país para país, consoante as relações entre os poderes central e local
(Bak Jørgensen, 2012; Entzinger & Scholten, 2014; Scholten & Penninx, 2016; ZapataBarrero et al., 2017).

3. A REALIDADE PORTUGUESA
3.1. Evolução da Imigração em Portugal
Portugal era essencialmente um país de emigração até à década de 60 do século XX.
(Rodrigues et al., 2013). Essa situação modificou-se significativamente com a Revolução
do 25 de Abril de 1974 e a independência das colónias, que viriam a transformar Portugal,
simultaneamente, num país de emigração e de imigração (Seabra & Santos, 2004;
Peixoto, 2004; Geddes, 2012). A população estrangeira em Portugal começou a crescer
continuamente desde 1976, embora com ritmos de crescimento diferenciados ao longo
dos anos. Observou-se um retorno massivo de cidadãos provenientes dos territórios
ultramarinos, quer cidadãos nascidos em Portugal, quer cidadãos nascidos nos territórios
que formam atualmente a comunidade de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP) (Borrego, 2016; Cantante, 2020).
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Durante a década de 90 do século XX e, prolongando-se até ao ano de 2009, assistiuse a um aumento expressivo do número de estrangeiros 2 residentes em Portugal, em
consequência de uma combinação de fatores internos e internacionais (Rodrigues et al.,
2013). Os dados revelam que em 1990 se encontravam em Portugal 107 767 estrangeiros;
em 2000 este valor aumentou para 207 587 e, em 2009, este valor mais do que duplicou,
de tal forma que nesse ano havia 454 191 estrangeiros a residir em Portugal (Figura 1).

Figura 1 - Evolução da população estrangeira com estatuto legal de residente, Portugal, 1990 – 2020.
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Pordata [atualizados a 2021-06-28]. Nota: A população
estrangeira com estatuto legal de residente não inclui os cidadãos estrangeiros com prorrogação de
autorização de permanência ou prorrogação de visto de longa duração.

A entrada para a CEE (1986) e o desenvolvimento e a reestruturação da economia
portuguesa, paralelamente à queda do regime soviético (1991) e a formação de quinze
novos estados independentes, contribuíram para a vinda de imigrantes provenientes da
Europa Central e de Leste (Fonseca, 2008; Geddes, 2012; Cantante, 2020). Deste modo,
a melhoria das condições económicas e sociais, a estabilidade política e o investimento
em infraestruturas públicas conduziram a uma maior atratividade do país para quem
procurava melhores condições de vida, essencialmente para trabalhadores que vinham
executar trabalhos não qualificados (Martins, 2015).

2

Um estrangeiro é um indivíduo que não possui a nacionalidade do Estado em cujo território se encontra

(OIM, 2019).
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O número de estrangeiros residentes em Portugal começou a decrescer no ano de
2010, refletindo, não só os impactos da crise económica e financeira de 2008 (desemprego
e austeridade), mas também a alteração da Lei da Nacionalidade, que retirou da condição
de “estrangeiros” muitos indivíduos que tiveram acesso à nacionalidade portuguesa
(Rodrigues, et al., 2013). Finalmente, a partir de 2016, os efeitos da conjuntura económica
favorável, particularmente o crescimento do emprego, potenciaram o novo crescimento
da população estrangeira com estatuto legal de residente nos últimos anos, totalizando
661 607 estrangeiros em 2020, o maior número alguma vez registado no país. Ainda
assim, vale a pena salientar que a população de nacionalidade estrangeira a residir em
Portugal, em 2020, equivalia apenas a 6,4% da população residente em Portugal, sem
contabilizar aqueles que se encontram em situação irregular (Oliveira, 2020; Pordata,
2021).
Ao longo destes anos, também as nacionalidades de origem (Figura 2) e os perfis
sociodemográficos se alteraram substancialmente, refletindo uma maior diversidade de
população imigrante em Portugal (Gomes, 2004; Baganha & Marques, 2001, citado em
Valente & Guia, 2016).

Figura 2 - Nacionalidades mais representativas, Portugal, 2010 e 2020. Fonte: Elaboração própria a partir
de dados do Pordata [atualizados a 2021-06-28].

A nacionalidade brasileira manteve-se como a principal comunidade estrangeira,
representando, em 2010, 34,8% dos estrangeiros residentes. As comunidades de Cabo
Verde e da Roménia continuam a destacar-se como sendo das mais representativas. O
aumento significativo de residentes do Reino Unido, mas também de Itália e de França
indica que Portugal é, cada vez mais, considerado um destino atrativo para cidadãos
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estrangeiros oriundos de outros países europeus (SEF, 2020). Verificou-se, também, o
crescimento da população asiática, nomeadamente, a chinesa e a indiana. Paralelamente,
observou-se um decréscimo da imigração da Europa de Leste, especificamente ucraniana
e moldava, e do continente africano, nomeadamente, angolana, guineense e santomense.
Há ainda a destacar, o aumento significativo da comunidade nepalesa, comparativamente
ao ano de 2010. Por último, em menor número, está representada a população
moçambicana (0,7%).
Uma grande maioria da população estrangeira imigra para Portugal em idade
ativa, para desenvolver em Portugal a sua vida profissional/laboral e, mais recentemente,
por motivos de reagrupamento familiar e para estudar (Góis & Marques, 2018; Oliveira,
2020). Os indivíduos do sexo masculino originários dos diversos países africanos, do
Brasil e da Europa de Leste destacam-se especialmente nos setores da construção e da
indústria transformadora. No caso das mulheres, predomina a atividade em serviços de
limpeza, no apoio a idosos e no trabalho doméstico. No caso dos imigrantes provenientes
da Ásia, os chineses e os indianos, em particular, destacam-se na criação de pequenos
negócios e empresas familiares nos setores da restauração e do comércio por grosso e a
retalho (Cabral & Duarte, 2011; Rodrigues, et al., 2013). O aumento da população do
Nepal nos últimos anos encontra-se associado à sua crescente presença em trabalhos não
qualificados do setor da agricultura.
Relativamente aos cidadãos originários de países da União Europeia (UE), estes
apresentam os níveis de qualificação mais elevados, ocupando, principalmente, cargos
superiores em empresas e noutras atividades do setor de serviços. Há também um número
crescente de pessoas que após a aposentação escolhem Portugal como país de residência
permanente (Oliveira, 2020).
Por fim, destaca-se o caso dos imigrantes provenientes da Europa de Leste. Muitos
trazem um nível de instrução superior, mas enfrentam dificuldades no pedido de
equivalências das suas habilitações, acabando por desempenhar tarefas abaixo das suas
qualificações com salários, consequentemente, mais baixos (Peixoto, 2008).
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3.2. Políticas de Integração de Imigrantes em Portugal
Face a uma nova realidade e diversificação dos fluxos imigratórios, o país teve de
criar e adaptar as suas políticas, estruturas e serviços para o acolhimento e apoio à
integração dos imigrantes que procuram Portugal para viver e trabalhar e que, muitas
vezes, têm poucas afinidades culturais e linguísticas com o país (Casas, 2016). No
desempenho dessa tarefa, assume uma relevância particular a criação do Alto
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), pelo Decreto-lei 3-A/96, de
26 de janeiro de 1996 (Fonseca & Goracci, 2007).
Com o objetivo de promover uma integração de proximidade, foi criada em 2003
a Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) – agora Centros
Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – para apoiar o processo de
acolhimento e integração de imigrantes nas suas diversas vertentes, articulando autarquias
e entidades da sociedade civil que desenvolvam trabalho na área das migrações.
Atualmente existem mais de 130 CLAIM distribuídos por todo o país. Em 2004, após a
constatação das várias dificuldades enfrentadas pelos imigrantes no seu processo de
integração, o ACIME cria também dois Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI)
– atuais Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM): o CNAIM
Lisboa e o CNAIM Norte, na cidade do Porto. Desde 2009, há também o CNAIM
Algarve, na cidade de Faro.
Não obstante o trabalho desenvolvido até então, o ano de 2007 marca o surgimento
da primeira estratégia nacional integrada e estruturada de forma a mobilizar os vários
ministérios, instituições e sociedade civil, no geral, em torno do propósito de acolher e
integrar corretamente os imigrantes (Casas, 2016). O primeiro Plano para a Integração
dos Imigrantes - Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de maio,
doravante designado PII I, era, assim, constituído por um conjunto de 122 medidas de
política, distribuídas por 20 áreas de intervenção (e.g. trabalho, emprego e formação
profissional, habitação, saúde, solidariedade e segurança social, cultura e língua, justiça,
educação, desporto, igualdade de género) e que assentavam numa listagem de medidas,
indicadores e metas a alcançar no período de 2007-2009 (ACIDI, 2007).
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A par da construção do PII I, 2007 fica também marcado pela entrada da alteração
da Lei da Nacionalidade (Lei Orgânica nº 2/2006, de 17 de abril), e da Lei da Imigração
(Lei nº 23/2007, de 4 de julho), que assinalam importantes alterações legislativas para
definir, nomeadamente, as condições e procedimentos de entrada, permanência, saída e
afastamento de estrangeiros de território nacional e para facilitar a aquisição da
nacionalidade portuguesa (Martins, 2015; Casas, 2016). Ainda neste ano, o Decreto-lei
167/2007, de 3 de maio substitui o ACIME que passa a designar-se Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI). Deste modo, Portugal constitui-se
como uma referência europeia e internacional nas boas políticas públicas de integração
dos imigrantes, sendo reconhecido, em 2009, pelo Relatório de Desenvolvimento
Humano das Nações Unidas (Oliveira, 2016).
No II Plano para a Integração dos Imigrantes (2010-2013), aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2010, de 12 de agosto, procedeu-se a uma
reorganização das áreas de intervenção, o que resultou na fusão de algumas delas e na
criação de duas novas áreas: a dos Idosos imigrantes e a da Promoção da diversidade e
interculturalidade. Este Plano teve como ponto de partida 90 medidas, distribuídas por
17 áreas de intervenção (ACIDI, 2010; Casas, 2016).
Decorrida a implementação dos dois Planos, a Lei Orgânica, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 31/2014, de 27 de fevereiro, dá origem à atual designação do AltoComissariado para as Migrações I.P. (ACM, I.P.). Em 2015, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 12-B/2015, de 20 de março, iniciou o desenvolvimento de uma nova
estratégia de atuação nas políticas migratórias do país, dando origem ao denominado
Plano Estratégico para as Migrações (PEM). Contrariamente aos anteriores planos de
ação, que eram para triénios, o PEM, constituído por 106 medidas, distribuídas por cinco
eixos prioritários - políticas de integração de imigrantes; políticas de promoção e
integração de novos nacionais; políticas de coordenação de fluxos migratórios; políticas
de reforço da legalidade migratória e da qualidade dos serviços migratório e políticas de
incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso dos cidadãos nacionais emigrantes -teve
a sua implementação para um período de seis anos (2015-2020) (ACM, 2018).
Em 2014, o ACM, I.P. lançou o desafio às Câmaras Municipais do país para a
criação de Planos Municipais para a Integração de Imigrantes (PMII). Estes Planos foram
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cofinanciados ao abrigo do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países
Terceiros (FEINPT). Da 1ª edição dos PMII resultaram 19 PMII, envolvendo 21
municípios, a saber: Alcanena, Amadora, Braga, Cascais, Figueira da Foz, Lisboa, Loulé,
Loures, Lousã, Montijo, Odemira, Oeiras, Portimão, São Brás de Alportel, Seixal, Sintra,
Torres Vedras/Lourinhã/Óbidos (plano intermunicipal), Viana do Castelo e Vila Nova de
Gaia (ACM, 2015; Pires, 2016).
Atualmente, há cada vez mais municípios 3 a desenvolver os seus planos de
integração de imigrantes e a criar gabinetes de atendimento, órgãos consultivos de
imigrantes e/ou equipas de mediação intercultural.
O desempenho de Portugal tem sido internacionalmente reconhecido, conforme
comprova o Migrant Integration Policy Index (MIPEX)4. No MIPEX 2007, Portugal era
o segundo país com melhores níveis globais para a integração de imigrantes, seguindo a
Suécia, que é, desde a primeira edição, o país com melhores políticas para a integração
de imigrantes (Niessen et al., 2007). No MIPEX 2015, embora com menor pontuação,
Portugal ocupou novamente a segunda posição, abrangendo, a partir desse ano, os
indicadores da educação e da saúde (Huddleston et al., 2015). Mais recentemente, no
MIPEX 2020, Portugal destacou-se entre os 10 países com políticas de acolhimento e
integração de migrantes mais inclusivas (com 81/100 pontos), apenas atrás da Suécia e
da Finlândia (Solano & Huddleston, 2020).

3

Alfândega da Fé, Almada, Arganil, Aveiro, Beja, Carrazeda de Ansiães, Castelo Branco, Coimbra, Faro,

Ferreira do Alentejo, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, Guimarães, Macedo de Cavaleiros,
Matosinhos, Mirandela, Moita, Valongo, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Oliveira do Bairro, Santarém,
Setúbal e Porto.
4

O MIPEX resulta de uma parceira entre o Migration Policy Group (MPG) e o Barcelona Centre of

International Affairs (CIDOB) e é cofinanciado pela Comissão Europeia. Este é um instrumento que
monitoriza e avalia as políticas migratórias em 52 países, incluindo todos os estados-membros da UE, e é
baseado nas melhores práticas respeitantes a oito áreas: “mercado de trabalho”, “reunificação familiar”,
“educação”, “saúde”, “participação política”, residência permanente”, “acesso à nacionalidade” e
“antidiscriminação” (Fonseca & Goracci, 2007; Solano & Huddleston, 2020).
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Tabela I
PONTUAÇÃO DE PORTUGAL NOS INDICADORES DO MIPEX (0-100)

MIPEX 2015
Indicadores

MIPEX 2020

MIPEX 2007
Pontos

Posição

Pontos

Posição

Classificação Geral

79

75

2.º

81

3.º

Mercado de Trabalho

90

91

2.º

94

1.º

Reunificação Familiar

84

88

2.º

87

3.º

Educação

-

62

6.º

69

10.º

Saúde

-

43

22.º

65

17.º

Participação Política

79

74

4.º

80

7.º

Residência Permanente

67

68

8.º

71

14.º

Acesso à Nacionalidade

69

86

1.º

86

6.º

Antidiscriminação

87

88

4.º

100

1º

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MIPEX 2007, 2015, 2020.

Na Tabela I observa-se que em 2020, no “acesso ao mercado de trabalho”, Portugal
ocupava a 1ª posição com uma pontuação superior à de 2007 e à de 2015, ano em que
tinha ficado atrás da Suécia (Huddleston et.al, 2015). No processo de “reunificação
familiar”, Portugal teve, em 2020, uma prestação ligeiramente inferior à de 2015. Ainda
assim, manteve-se entre os três países, a par do Canadá e do Brasil, com as políticas mais
favoráveis à reunificação familiar (Solano & Huddleston, 2020). No domínio da
“participação política”, Portugal desceu da 4ª posição, em 2015, para a 7ª posição, em
2020. Para esta descida contribuiu o facto de os direitos eleitorais dos imigrantes (extra
UE) permanecerem desiguais e limitados (Solano & Huddleston, 2020).
Já na área referente à “residência permanente”, vemos que Portugal apresenta um dos
seus piores resultados. Para isso, contribui o facto de os imigrantes provenientes de países
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terceiros (extra-UE) terem dificuldade na aquisição de autorização de residência a longo
prazo, uma vez que para tal é exigido um teste linguístico (Solano & Huddleston, 2020).
No “acesso à nacionalidade”, em 2020, Portugal manteve a mesma pontuação que tinha
tido em 2015. Contudo, desceu da 1ª para a 6ª posição.
Ao nível das medidas anti- discriminatórias, Portugal obteve, em 2020, o máximo de
100 pontos, subindo do 4.º lugar, em 2015, para o 1.º lugar. Mesmo assim, de acordo com
Góis (2019), ainda há um longo caminho a percorrer, nomeadamente, no mercado de
trabalho, em que permanece a exploração laboral e as condições precárias e informais contratos de trabalho inexistentes e horas de trabalho excessivas, sobretudo em atividades
intensivas em mão de obra, com baixos salários e pouco atrativas para os trabalhadores
nacionais, especialmente, no setor agrícola.
Os piores desempenhos de Portugal estão relacionados com as áreas da “saúde” e da
“educação”, nas quais o país ocupa a 17ª e a 11ª posições, respetivamente. Apesar de no
Serviço Nacional de Saúde (SNS) continuar a existir um acesso desigual aos cuidados
sanitários, dependendo do estatuto migratório, da regularidade da situação de residência
e da inscrição no sistema de segurança social, o acesso à informação e aos cuidados estão
mais facilitados (Góis, 2019); também nas escolas assistimos a uma maior
consciencialização para a diversidade cultural. Isso tem-se refletido no aumento das
pontuações nestas duas áreas.
Concluindo, as classificações obtidas a partir de 2007 indicam que as políticas de
integração portuguesas têm vindo a melhorar nos últimos anos, apresentando resultados
comparativamente acima da média em quase todas as dimensões. De acordo com o
MIPEX, a forma como os líderes políticos integram os imigrantes influencia a forma
como a sociedade os perceciona e trata. Ainda assim, em entrevista ao Jornal Público, o
sociólogo Pedro Góis relembra que o MIPEX avalia as políticas e não o seu resultado no
quotidiano dos indivíduos, relembrando que “o impacto da legislação na vida das pessoas
não está tão bem colocado e esse é o nosso desafio: subir nas práticas.” (Público, 2019).
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4. METODOLOGIA
Esta pesquisa foi traçada seguindo uma abordagem multimétodo, agregando
instrumentos de índole qualitativa e quantitativa (Quivy, 1998). A recolha de dados
qualitativos incluiu uma revisão de literatura sobre os conceitos teóricos que
fundamentam este estudo. A pesquisa foi realizada com base em termos-chave, tais como
“migrant integration”, “multi-level governance”, “migrant integration policies”, “local
integration of immigrants”, “imigração em Portugal” e “políticas de integração em
Portugal”. As bases de dados bibliográficas utilizadas foram, essencialmente, as da ISMU
– Foundation for Iniziative e Studi sulla Multietnicità, da IMISCOE Research –
Amsterdam University Press, da SpringerLink, da Routledge -Taylor & Francis Group,
da SAGE Publications, da OpenEdition Journals, da ResearchGate, da UCDigitalis, da
SOCIUS/CSG (ISEG/ULisboa), da JSTOR e do Ercomer.
A

análise de documentos oficiais incluiu, nomeadamente, legislação nacional e

comunitária, Planos de Integração de Imigrantes (PII) do Alto Comissariado para as
Migrações (ACM) e relatórios do Observatório das Migrações, bem como outras
publicações e conteúdo de imprensa considerados relevantes e a realização de entrevistas
exploratórias.
Para a recolha de dados quantitativos recorremos às bases de dados do SEFSTAT e
do PORDATA, a relatórios estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e
do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) da Lourinhã e,
simultaneamente, à aplicação de inquéritos por questionário.
Na elaboração das entrevistas selecionámos profissionais que têm contacto direto com
a população-alvo deste estudo. Procurámos obter informações sobre o funcionamento de
serviços especificamente direcionados para a comunidade imigrante e a experiência de
quem contribui, no terreno, para a concretização das iniciativas de integração.
Num primeiro momento, contactámos via e-mail a Coordenadora do Centro Qualifica
do Agrupamento de Escolas da Lourinhã (AEL) e o Vereador da Educação, Intervenção
Social e Cultural da Câmara Municipal da Lourinhã, que reencaminhou o nosso pedido
para a divisão sociocultural e saúde, que integra a área das migrações. Paralelamente,
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não tendo conhecimento da existência de associações de imigrantes no Concelho,
contactámos a Associação de Migrantes de Torres Vedras (AMTV) e a Solidariedade
Imigrante, Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, em Lisboa. No entanto,
desta última não obtivemos resposta.
Na sequência destes contactos foram realizadas quatro entrevistas: a primeira, à
Coordenadora do Centro Qualifica do AEL no âmbito do curso de formação de
“Português Língua de Acolhimento” (PLA/PFOL); a segunda, foi à Chefe de Divisão
Sociocultural e Saúde da Câmara Municipal da Lourinhã, que contribuiu particularmente
para a génese da política local de integração e para a criação do então CLAII; a terceira
entrevista, coube à Técnica Superior de Cooperação e Desenvolvimento do CLAIM da
Lourinhã, o que permitiu conhecer a experiência de quem presta apoio permanente aos
imigrantes; e, na última entrevista, à Presidente da AMTV, ficámos a compreender as
dificuldades de consolidação de uma associação de imigrantes na sua fase inicial.
As entrevistas tiveram lugar entre abril e junho de 2021. O método de recolha da
informação escolhido foi a transcrição manuscrita das respostas, em detrimento da
gravação da conversa. Esta escolha permitiu estabelecer confiança com as pessoas
entrevistadas para partilharem a informação da forma mais expontânea possível, o que
poderia ficar comprometido se a entrevista fosse gravada (Quivy, 1998).
Paralelamente, foi aplicado um inquérito por questionário a imigrantes, que incluiu
um total de 29 questões, distribuídas por seis partes, nomeadamente: “caracterização do
inquirido”, “mercado de trabalho”, “habitação”, “saúde”, “serviços locais de integração
de imigrantes” e “cidadania e participação política”. O formulário foi estruturado tendo
por base as principais áreas de integração das dimensões socioeconómica, político-legal
e cultural abordadas na literatura e em investigações similares.
A população-alvo inicialmente definida para a realização do inquérito por
questionário foi a dos indivíduos imigrantes a residir no Concelho da Lourinhã. Contudo,
optou-se por incluir a participação de imigrantes residentes em concelhos limítrofes,
tendo em consideração as semelhanças dos fatores socioeconómicos/ geográficos entre
concelhos da mesma região.
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Os questionários foram aplicados entre abril e maio de 2021. Optámos pelo formato
de papel pré-elaborado em Microsoft Word, em detrimento do formato digital, devido à
falta de equipamento informático (computador/ telemóvel) por parte de muitos dos
indivíduos, o que os impediria de ter os meios necessários para responder ao mesmo.
Tendo em consideração as características desta população, a utilização deste instrumento
de recolha de informação apresenta vantagens, nomeadamente, a capacidade de acesso a
pessoas que seriam difíceis ou mesmo impossíveis de alcançar a partir de outros métodos
(como a entrevista), devido à sua falta de disponibilidade e, para muitos, devido às
dificuldades de comunicação numa língua diferente da sua língua materna. Uma das
principais desvantagens deste método prende-se com a sua estrutura rígida, a qual impede
que haja uma total liberdade na expressão das suas opinião e emoções (Goldenberg,
2004).
Neste contexto, foram obtidas 58 respostas, a maioria das quais de alunos
frequentadores do curso de Português Língua de Acolhimento (PLA) no Agrupamento de
Escolas da Lourinhã, que aceitaram dar o seu contributo para o estudo, por intermédio
das docentes do Centro Qualifica; e, ainda, estudantes na Escola Secundária Dr. João
Manuel da Costa Delgado e os respetivos pais. As docentes foram particularmente
importantes para tirar dúvidas a nível linguístico durante o preenchimento do inquérito,
garantindo uma maior fiabilidade das respostas.
Os resultados obtidos dizem apenas respeito a esta amostra, na medida em que a
mesma não é representativa do universo de 1 578 imigrantes residentes no Concelho. Por
esse motivo não é possível extrapolar para a população. Há, por exemplo, um número
pouco significativo de imigrantes falantes nativos de português (PALOP e Brasil) e de
imigrantes que vivem há vários anos em Portugal. Ainda assim, considera-se que esta
amostra por conveniência traduz uma leitura indicativa dos recentes fluxos de entrada no
município.
Ao nível do tratamento dos dados, a análise estatística dos questionários foi efetuada
com o auxílio do Microsoft Excel e a técnica utilizada para o tratamento dos dados
qualitativos obtidos nas entrevistas foi a análise interpretativa do conteúdo.
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Importa, por fim, referir que a informação recolhida permitiu traçar um
enquadramento da evolução do fenómeno da integração de imigrantes em Portugal e, em
particular, no Concelho da Lourinhã. Os anexos metodológicos disponibilizam
informação sobre os instrumentos de recolha de informação utilizados, designadamente
os guiões das entrevistas (anexo 2) e a estrutura do inquérito por questionário (anexo 3).

5. ESTUDO DE CASO
5.1. População Imigrante no Concelho da Lourinhã
Localizado no distrito de Lisboa, o Concelho da Lourinhã encontra-se na Região
do Oeste (NUTS III), da qual também fazem parte os concelhos limítrofes do Bombarral,
do Cadaval, de Óbidos, de Peniche e de Torres Vedras. Em 2020, o município tinha uma
população residente de 26 183 indivíduos, distribuídos pelas freguesias de Lourinhã e
Atalaia, Miragaia e Marteleira, Moita dos Ferreiros, Reguengo Grande, Ribamar, Santa
Bárbara, São Bartolomeu dos Galegos e Moledo, e Vimeiro.
A população estrangeira com residência inscrita no Concelho da Lourinhã tem
vindo a crescer de forma gradual, sendo que, em 2020, era de 1 578 indivíduos - 6,1% da
população residente (Figura 3).
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FIGURA 3 - População estrangeira com estatuto legal de residente, Lourinhã, 2010 e 2020. Fonte:
Elaboração própria a partir de dados do SEFSTAT [dados atualizados a 2021-06-23].

À semelhança do resto do país, nas décadas seguintes à Revolução do 25 de abril de
1974, assistiu-se ao regresso de muitos portugueses que se encontravam nas ex-colónias.
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Na década seguinte, com a adesão de Portugal à CEE (1986), as regiões rurais
começaram a desenvolver-se devido a fatores como a melhoria das acessibilidades, a
construção de infraestruturas e a criação de novas atividades e de novos negócios. Assim,
no final do século XX e início do século XXI, quando muitas pessoas do leste europeu
fugiram da instabilidade social, política e económica ainda vivida nos seus países no pósGuerra Fria, a Lourinhã recebeu sobretudo imigrantes provenientes da Moldávia,
Roménia e Ucrânia. Proveniente de outra latitude, a imigração brasileira tem sido
contínua, principalmente, devido aos diversos acordos bilaterais entre o Brasil e Portugal
(CML, 2020).
Ao longo da última década, a diversidade de imigrantes a residir no Concelho tem
sido cada vez maior. Em 2020, havia estrangeiros provenientes de 62 nacionalidades,
sendo as comunidades do Brasil, da Ucrânia e do Reino Unido, as mais representativas.
Na Figura 3, destacamos que a maior subida se verifica entre os imigrantes da União
Europeia, que passaram de 29,1%, em 2010, para 40,0%, em 2020. Esta subida deveu-se
ao aumento das populações migrantes vindas de França, da Alemanha e de Itália e, ainda
que em menor número, da Bélgica, dos Países Baixos, da Polónia, de Espanha e da Suécia.
A comunidade da Roménia deixou de ser a mais representativa, comparativamente a
2010, mas continua a estar entre as três nacionalidades predominantes (anexo 1) (SEF,
2020). Fora da UE, outras nacionalidades do continente europeu representavam, em 2010,
41% dos imigrantes, passando a representar apenas 13%, em 2020, tudo indica, devido
ao decréscimo das comunidades ucraniana e moldava no Concelho.
Os imigrantes provenientes do continente africano representam uma porção
relativamente baixa da população imigrante, destacando-se os provenientes de Marrocos
e, dentro dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), os de Angola. No
continente americano, destaca-se que os indivíduos provenientes do Canadá e dos EUA
passaram de 0,6%, em 2010, para 2,5%, em 2020; da América Central e do Sul, o Brasil
mantém-se com o principal fluxo de entrada no Concelho (27,1%). De 2010 para 2020,
verificou-se um aumento significativo do número de imigrantes do continente asiático,
respetivamente de 2,4% para 12,5%, já não apenas oriundos da China, mas também de
países como o Nepal, a Índia, o Paquistão, a Tailândia e a Indonésia.

24

MARIANA LOPES

PADRÕES DE INTEGRAÇÃO E POLÍTICAS LOCAIS DE APOIO AOS IMIGRANTES: UM
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

_______________________________________________________________________________________________

Considerando a distribuição por sexo, verifica-se, na Tabela II, uma amenização da
predominância dos indivíduos do sexo masculino.
TABELA II
POPULAÇÃO ESTRANGEIRA RESIDENTE POR SEXO, 2010 E 2020
Ano

2010

2020

Feminino

47,8%

48,4%

Masculino

52,2%

51,6%

Sexo

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SEFSTAT

A maioria dos indivíduos em idade ativa tem um contrato de trabalho estável ou
negócio próprio nos setores secundário - construção civil, transporte de mercadorias,
indústria alimentar (produção avícola) – e terciário, nomeadamente, na restauração,
comércio a retalho, alojamento turístico, serviços de limpeza, de estética/beleza, serviços
sociais/ apoio geriátrico, entre outros (CML, 2020).
No que concerne ao associativismo imigrante, não temos conhecimento da existência
de associações de imigrantes no Concelho da Lourinhã. Sabemos apenas que alguns
indivíduos, em particular, da comunidade marroquina, se queixaram, junto do CLAIM,
da inexistência de espaços de culto muçulmano (CML, 2020). No concelho vizinho, a
Associação de Migrantes de Torres Vedras (AMTV) surge em 2018 precisamente como
um exemplo da necessidade do associativismo na integração sociocultural dos imigrantes.
Segundo a sua Presidente, esta Associação surgiu da vontade de um grupo de imigrantes
em colaborar com o CLAIM de Torres Vedras na integração dos seus pares a residir no
Concelho. Este grupo assim criado tem como objetivo expandir as suas iniciativas aos
concelhos vizinhos, como é o caso do Concelho da Lourinhã, e, idealmente, a toda a
região Oeste.
Por fim, de acordo com o CLAIM, os principais obstáculos à fixação de imigrantes
no Concelho da Lourinhã prendem-se com os valores elevados de aquisição de habitação
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e com a escassa e dispendiosa oferta de arrendamento, maioritariamente, de baixa
qualidade; bem como uma rede interna de transporte rodoviário deficitária, que não se
compatibiliza com as necessidades de mobilidade interna para efeitos de trabalho e de
lazer de quem não dispõe de transporte próprio.
5.2. Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes
As políticas locais de apoio aos imigrantes no Município da Lourinhã são uma
responsabilidade do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). Este,
anteriormente designado Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII), foi
criado a 5 de novembro de 2004, após a assinatura de um protocolo entre o Alto
Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) e a Câmara Municipal da
Lourinhã (CML). À semelhança de outros concelhos do país, a criação desta estrutura foi,
em parte, motivada pelo crescente fluxo de imigrantes do leste europeu que se fixou no
Concelho. Segundo a chefe de divisão da área das migrações da CML, muitos destes
imigrantes não conseguiam encontrar trabalho, ficando a viver em situações precárias e
sem condições financeiras para regressar ao seu país. As primeiras ações estruturadas de
integração de imigrantes no município remontam, assim, a esta situação, a qual foi
resolvida através do programa do Retorno Voluntário.
Inicialmente, os técnicos do CLAIM procuraram mitigar a desconfiança da população
das aldeias do Concelho, sensibilizando-a para os diferentes hábitos socioculturais dos
imigrantes; paralelamente, procuraram consciencializar os funcionários dos demais
serviços locais, em particular os do Centro de Saúde, para os direitos dos imigrantes.
Atualmente, o atendimento é disponibilizado via telefone, por e-mail, ou
presencialmente, às terças e quintas-feiras (CML, 2020). Localizado no edifício dos Paços
do Município, o CLAIM da Lourinhã é essencialmente um serviço informativo que presta
orientação aos cidadãos estrangeiros no sentido de renovarem a sua autorização de
residência, regularizarem a sua situação migratória, tratarem de processos de
nacionalidade e de reagrupamento familiar, e agendarem atendimento no Serviço de
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Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 5 . Quando necessitam de apoio jurídico, de registar
menores, de renovar passaportes ou de obter reconhecimento de habilitações/equivalência
de cursos, os imigrantes são reencaminhados para o CNAIM.
Nos últimos dez anos, os atendimentos do CLAIM da Lourinhã mais do que
duplicaram. Em 2020, registou-se o maior número de atendimentos alguma vez realizado
(727), numa média de 60/mês (CML, 2020). Tal resultou da maior divulgação dos
serviços prestados, do aumento de residentes no Concelho e de utentes de concelhos
vizinhos que não dispõem deste serviço, mas também do aumento de contactos por parte
de entidades patronais no sentido de ajudarem os seus funcionários imigrantes. Para além
disso, no atual contexto da pandemia de COVID-19, o CLAIM registou um maior número
de pedidos de informação referentes a apoios sociais.
Durante o ano de 2020, acorreram ao Centro utentes provenientes do Brasil, da
Ucrânia, da Geórgia, de Marrocos, de Angola, da Rússia, do Paquistão e da Moldávia.
Apesar desta variedade de nacionalidades, o número de Nacionais de Países Terceiros
(NPT) residentes no Concelho que recorreu ao serviço é relativamente baixo, tendo em
consideração que muitas das pessoas já atendidas residem noutros concelhos (Peniche,
Torres Vedras, Odivelas, Oeiras, Lousada, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Tomar,
Leiria). Salienta-se que o Município não recebe refugiados desde 2018. As faixas etárias
dos 26-35 anos e dos 36-45 anos representam 45% dos atendimentos e há uma
predominância de utentes do sexo feminino (59%), comparativamente aos do sexo
masculino (41%).
Entre 2015 e 2017, a Lourinhã fez parte dos 21 municípios pioneiros na elaboração
dos Planos Municipais para a Integração de Imigrantes (PMII) cofinanciados pelo Fundo
Europeu de Integração de Nacionais de Países Terceiros (FENPT), tendo, desde então,

5

A morte do cidadão ucraniano, Ihor Homeniuk, nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, em março

de 2020 levou a que, a 9 de julho de 2021 fosse aprovada no Parlamento a proposta do governo que define
a passagem das competências policiais do SEF para a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de
Segurança Pública (PSP) e a Polícia Judiciária (PJ). O novo SEA – Serviço de Estrangeiros e Asilo deverá
ficar responsável pelos serviços administrativos relativos à documentação e à regularização de imigrantes
em Portugal (República Portuguesa, 2021).
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posto em prática um plano intermunicipal em conjunto com os concelhos vizinhos de
Torres Vedras e de Óbidos e outros parceiros locais e nacionais.
Observando algumas das iniciativas de integração realizadas pelo CLAIM, na área do
“Mercado de Trabalho e Empreendedorismo”, destaca-se que, entre abril e maio de 2017,
foi desenvolvida uma ação de formação subordinada ao tema do empreendedorismo
imigrante, em parceria com os municípios de Torres Vedras e de Óbidos e em colaboração
com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Nesse ano, foram também
realizadas uma ação de informação, com o apoio do SEF, sobre a “Lei da Imigração e
Trabalhadores Imigrantes” direcionada às entidades patronais dos três concelhos, e uma
ação de sensibilização sobre Condições no Trabalho, com o apoio da Autoridade para as
Condições do Trabalho (ACT).
Na área do “Urbanismo e Habitação”, o CLAIM realizou uma campanha de
sensibilização, através da divulgação de folhetos informativos - “SUPERLOTAÇÃO na
habitação NÃO”. Esta foi uma tentativa de obviar situações de trabalhadores a morar no
centro histórico da vila da Lourinhã em habitações antigas com rendas mais baixas, ou
nas aldeias do Concelho em espaços devolutos, alugados ou cedidos pelas entidades
patronais ou por empresas de trabalho temporário criadas por outros indivíduos
estrangeiros.
Na área da “Cultura” têm sido dinamizadas campanhas contra a discriminação e
atividades interculturais, tais como a celebração do Dia Municipal para a Igualdade (24
de outubro) e a criação da Semana da Harmonia entre as religiões e do Prémio
Intermunicipal Diversidade Cultural 6 (CLAIM, 2020). Recentemente, nos dias 1 e 2 de
outubro, o CLAIM associou-se às Jornadas Europeias do Património 2021 e, em parceria
com o Europe Direct Oeste, Lezíria e Médio Tejo, dinamizou a iniciativa “Na Lourinhã
Cabe o Mundo/Pessoas são Património7”.

6

Este prémio, cofinanciado pelo FAMI, foi criado em 2018 para premiar iniciativas nas áreas da “Educação

e Cultura”, do “Desporto e Lazer “e das “Artes”.
7
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União

https://lourinhaatalaia.pt/na-lourinha-cabe-o-mundo/.
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Na área da “Educação e Língua”, o parceiro local é o Centro Qualifica do
Agrupamento de Escolas da Lourinhã que oferece há mais de dez anos, o curso de
Português Língua de Acolhimento (PLA), anteriormente designado Português para
Falantes de Outras Línguas (PFOL). De acordo com a professora coordenadora do Centro
Qualifica, os cursos funcionam em regime pós-laboral e têm a duração de 75 horas. No
ano letivo 2020/2021, houve um total de 73 alunos, distribuídos por quatro turmas, com
alunos maioritariamente oriundos do Nepal, mas também da Alemanha, da Holanda, da
França, da Suécia, da Roménia, da Bielorrússia, da Geórgia, da Rússia, da Ucrânia, da
China, do Paquistão, da Índia, da Tailândia, de Marrocos, do Senegal e da Guiné-Bissau,
residentes neste ou noutro concelho vizinho. Em 2020, 85% dos alunos eram do sexo
masculino.
Como se pode constatar, este serviço procura abranger as várias dimensões da
integração dos imigrantes, mas acaba por se focar sobretudo no apoio em questões legais,
ao mesmo tempo que procura promover a participação da comunidade imigrante nos
eventos culturais do município. No que toca à dimensão socioeconómica, os indivíduos
são encaminhados para os demais serviços, nomeadamente, para o Centro de Emprego, o
Gabinete de Apoio ao Empresário (GAE), o Centro de Saúde, a Segurança Social, a
Câmara Municipal/Ação Social e o Centro Qualifica. Assim, não tendo capacidade para
alterar a dinâmica do mercado de trabalho e as condições de habitação, as políticas
revelam ter um impacto positivo relativamente limitado nas condições de vida dos
imigrantes deste Concelho.
5.3. Caracterização da Amostra
A residência dos 58 inquiridos encontra-se distribuída por todas as freguesias do
Concelho da Lourinhã. Há, ainda, inquiridos residentes em duas freguesias do Concelho
de Torres Vedras, nomeadamente, a de A-dos-Cunhados e Maceira e a de Campelos e
Outeiro da Cabeça; e na freguesia de Atouguia da Baleia do Concelho de Peniche. Na
Figura 4 pode observar-se que há uma predominância de inquiridos residentes nas
freguesias de Lourinhã e Atalaia (27,6%), de Miragaia e Marteleira (20,7%) e na freguesia
do Concelho de Torres Vedras, de A-dos-Cunhados e Maceira (15,5%).
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Figura 4 - Freguesias de residência dos inquiridos. Fonte: Elaboração própria

A maioria dos inquiridos pertence ao sexo masculino (75,9%) (Figura 5) e encontra-se na faixa etária compreendida entre os 25 e os 35 anos (Figura 6).

Nº 14
24,1%

Nº 44
75,9%
Nº=58

Feminino

Masculino

Figura 5 – Sexo dos inquiridos.

Figura 6 – Idade dos inquiridos

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Uma grande parte dos inquiridos (89,7%) encontra-se em Portugal há menos de cinco
anos. Relativamente às nacionalidades, a maioria é nepalesa (43,1%) (Figura 7).
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FIGURA 7 - Nacionalidade dos inquiridos. Fonte: Elaboração própria

Quanto ao nível de escolaridade, 32,8% dos inquiridos revelou ter frequentado o
equivalente ao 9º ano e 31% o ensino secundário (Figura 8).
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FIGURA 8 - Escolaridade dos inquiridos. Fonte: Elaboração própria

Os níveis de escolaridade mais elevados estão entre a população reformada,
proveniente dos países da União Europeia, e da Ucrânia. Por sua vez, a população
nepalesa apresenta a maior percentagem de indivíduos com apenas a escolaridade básica.
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Quando inquirida sobre a sua situação perante o emprego, a nossa amostra é composta
por população ativa empregada (74,1%), população reformada (20,7%) e estudantes
(5,2%) (Figura 9).

Nº 12
20,7%
Empregado

Nº 3
5,2%

Estudante

Nº 43
74,1%
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Nº=58

Figura 9 – Situação dos inquiridos perante o emprego. Fonte: Elaboração própria

A maioria dos indivíduos da nossa amostra (74,1%) fixou-se no Concelho da Lourinhã
devido a uma oportunidade de trabalho. Ainda assim, atendendo à proximidade do mar e
da natureza, o Concelho atrai também muitos imigrantes como local de residência na
reforma (22,4%) (Figura 10).
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familiar
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Figura 10- Motivo de fixação dos inquiridos. Fonte: Elaboração própria

Relativamente aos motivos que levaram os inquiridos a deslocarem-se para
Portugal, a maioria dos indivíduos (43) indicou que imigrou para o país para ter melhores
condições de vida (Figura 11). No que concerne à sua situação nos próximos cinco anos,
84,5% dos indivíduos (49) perspetiva continuar em Portugal, enquanto oito inquiridos
(13,8%) gostariam de emigrar para outro país da União Europeia e um indivíduo, de
nacionalidade nepalesa, desejaria regressar ao país onde nasceu.
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Figura 11 - Motivo da imigração dos inquiridos. Fonte: Elaboração própria

Concluindo, os resultados obtidos no inquérito elaborado revelam a tendência atual
dos fluxos de entrada no Concelho da Lourinhã. Desde 2018, aumentou
consideravelmente o número de indivíduos imigrantes, sobretudo do Nepal, em idade
ativa para trabalhar temporariamente no setor da agricultura. Neste mesmo período,
verifica-se que a fixação de casais de imigrantes reformados dos países mais ricos da
União Europeia tem sido cada vez mais frequente nesta zona costeira. Alguns dos
imigrantes em idade ativa que se encontram há mais tempo no Concelho, acabaram por
se estabelecer e reunir cá as respetivas famílias (esposas e filhos).
5.4. Apresentação de Resultados
Os inquiridos foram questionados relativamente a alguns indicadores sobre aquelas
que consideramos serem as principais áreas de integração das dimensões socioeconómica,
político-legal e cultural.
Quanto à dimensão socioeconómica, na área do “mercado de trabalho”, os indivíduos
foram inquiridos sobre a sua atividade profissional, sendo que a totalidade da nossa
amostra em idade ativa (43) está empregada no setor primário, nomeadamente, na
agricultura (67,4%), e na pecuária (32,6%). A maioria dos indivíduos empregados tem
um contrato a termo certo (36 – 83,7% dos inquiridos), enquanto os restantes 16,3% (7)
têm um contrato de trabalho a termo incerto.
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Quanto ao rendimento líquido mensal, 74,4% da amostra (32) recebe entre 601 e 900
euros (Figura 12). Quase metade da amostra (48,8%) indicou estar pouco satisfeita com
o rendimento auferido (Figura 13).
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Figura 12 - Rendimento mensal líquido.

Figura 13 -Satisfação face ao rendimento

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria.

Ainda que 51,2% dos inquiridos indique estar satisfeito com o seu rendimento
mensal, a realidade de 90,7% destes indivíduos é trabalhar mais de 40 horas semanais
para conseguir obter um rendimento/mês o mais elevado possível (Figura 14).
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Figura 14 – Horas de Trabalho.
Fonte: Elaboração própria
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Na área da “Habitação”, a maioria dos inquiridos vive em habitação arrendada
(77,6%) (Figura 15). Do ponto de vista da composição da unidade doméstica, a maioria
dos nossos inquiridos mora com colegas de trabalho (62,1%) (Figura 16).
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Figura 15 – Tipo de habitação

Figura 16 – Composição da unidade doméstica

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Na Figura 17 observamos o número de coabitantes dos inquiridos. As suas respostas
indicam que a média de coabitantes é mais elevada nas habitações das duas freguesias do
Concelho de Torres Vedras, a de A-dos-Cunhados e Maceira e a de Campelos e Outeiro
da Cabeça, e nas freguesias no Concelho da Lourinhã, do Vimeiro, de São Bartolomeu
dos Galegos e de Miragaia e Marteleira.
33

14
8
2
2-3 pessoas 4-5 pessoas 6-7 pessoas 8-9 pessoas

Número de coabitantes

1
10-11
pessoas

Nº=58

Figura 17 – Número de Coabitantes. Fonte: Elaboração própria

Relativamente à satisfação com as condições de habitabilidade, os imigrantes
reformados, que residem em habitação própria com os respetivos cônjuges, bem como
algumas famílias que moram com os cônjuges/filhos, em habitação própria ou arrendada,
dizem-se satisfeitos ou muito satisfeitos com as condições da sua habitação. Em sentido
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oposto, os trabalhadores imigrantes que residem em habitação arrendada com colegas de
trabalho, revelando casos evidentes de sobrelotação, são os mais insatisfeitos com as
condições da sua habitação. Estes indivíduos pagam 250 euros/ mês ou menos pela
habitação.
Na área da “Saúde”, apenas 20,7% dos indivíduos da amostra indicou já ter recorrido
a cuidados sanitários no Centro de Saúde da sua área de residência (Figura 18), cinco do
sexo feminino e seis do sexo masculino. Destes, 83,3% dizem estar satisfeito ou muito
satisfeito com o serviço/atendimento prestado (Figura 19). Os dois indivíduos pouco
satisfeitos são naturais da Índia e de Marrocos, respetivamente, do sexo feminino e do
sexo masculino.
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Figura 18 – Recurso ao Centro de

3

Figura 19 – Nível de satisfação dos inquiridos com o Centro

…..Saúde. Fonte: Elaboração própria

de Saúde. Fonte: Elaboração própria

Na dimensão político-legal, na área da “Cidadania e Participação Cívica”, destaca-se
que a maioria da nossa amostra não tem cidadania portuguesa (55). Das três pessoas que
já a adquiriram, apenas uma (natural de Marrocos, mas residente em Portugal há mais de
13 anos) costuma votar nas eleições portuguesas. Os outros dois indivíduos, ainda
estudantes, de 18 e 19 anos, indicaram não votar por desconhecimento dos
políticos/partidos portugueses.
Na dimensão cultural, 25,9% da amostra (15) disse já se ter sentido discriminada.
Indivíduos naturais da Geórgia (1), da Guiné (1), do Nepal (5), da Roménia (1) e da
Ucrânia dizem já ter sido alvo de discriminação no local de trabalho (Figura 20). Os
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jovens que dizem já se ter sentido discriminados na escola são provenientes do Brasil (2)
e de França (1). Aqueles que dizem ter sido discriminados na rua são naturais do Brasil
(1), da Índia (2), da Ucrânia (1) e do Paquistão (1).
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Trabalho

Rua

Supermercado

Locais
Figura 20 – Locais de discriminação. Fonte: Elaboração própria

Por último, 75,9% dos inquiridos disse já ter recorrido ao CLAIM (Figura 21), mas
a maioria indicou estar pouco satisfeita relativamente ao serviço prestado (Figura 22).
Este fraco nível de satisfação está, em parte, relacionado com o facto de o CLAIM não
prestar um apoio direto à integração socioeconómica dos imigrantes, nomeadamente nas
áreas do emprego, da habitação e do apoio social, uma vez que, para tratar destas questões,
os indivíduos são, como já mencionado, encaminhados para outros serviços públicos
direcionados para a população em geral, como o Centro de Emprego, o GAE, a Segurança
Social e a Ação Social da Câmara Municipal.
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Figura 21 – Recurso ao CLAIM.

Figura 22 – Nível de satisfação dos inquiridos com

Fonte: Elaboração própria

os serviços de acolhimento e integração. Fonte:
Elaboração própria

37

MARIANA LOPES

PADRÕES DE INTEGRAÇÃO E POLÍTICAS LOCAIS DE APOIO AOS IMIGRANTES: UM
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

_______________________________________________________________________________________________

CONCLUSÃO
No primeiro capítulo deste trabalho vimos, através da perspetiva crítica do sociólogo
Schinkel (2018), que as abordagens tradicionais ao conceito de integração de imigrantes
parecem ter vindo a distorcer aquele que é o verdadeiro significado de uma “sociedade”.
Cada indivíduo, só por si, é parte da sociedade, sem que para isso tenha de ser reconhecido
como tal por nenhum outro indivíduo. Não obstante, no segundo capítulo reconhecemos
a importância do desenvolvimento de políticas de integração de imigrantes considerando
que as leis de um país são o primeiro passo para que, na prática, as instituições públicas
e privadas não discriminem ou dificultem o acesso aos direitos socioeconómicos, políticolegais, culturais e religiosos a alguém, em função da sua nacionalidade, classe social,
religião, raça, etnia ou género.
No terceiro capítulo mostrámos que Portugal conheceu, nas últimas décadas, uma
nova realidade de fluxos regulares e relativamente intensos de imigrantes que possuem
características diferenciadas e que se deslocam para o país por motivações diversas.
Após a apresentação da metodologia deste estudo, no quinto capítulo demonstrámos
que, no Concelho da Lourinhã, predominantemente agrícola, se podem distinguir três
principais tipos de imigração. Um dos mais recentes diz respeito a trabalhadores não
qualificados, maioritariamente homens, na faixa etária entre os 25 e os 35 anos, que têm
chegado em maior número nos últimos três anos, essencialmente do Nepal, mas também
de outros países do sul asiático, como a Índia, o Bangladesh e a Tailândia, para trabalhar
na agricultura. Em torno de uma motivação exclusivamente económica, com o fim dessa
atividade laboral, geralmente sazonal, muitos destes indivíduos regressam ao seu país de
origem. Outros optam por se fixar permanentemente.
O aumento de imigrantes oriundos de países da União Europeia evidencia que o
Concelho atrai também um fluxo crescente de imigrantes europeus com mais recursos
financeiros e não relacionados com motivações de cariz laboral. Muitos imigrantes
europeus, sobretudo, do Reino Unido, da França, da Alemanha e de Itália, escolhem a
região como destino para gozarem a sua aposentação, não só devido à proximidade ao
mar e à natureza, mas também pelo clima ameno que aqui encontram (CML, 2020).
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Um terceiro tipo de imigração, mais constante ao longo dos anos, está relacionado
com uma motivação de reunificação familiar de indivíduos provenientes da China, do
Brasil, mas também de países da Europa de Leste, como a Ucrânia e a Moldávia. Em
muitos casos, os homens deslocam-se sozinhos à procura de condições de trabalho
estáveis que permitam a vinda das suas famílias e que garantam melhores oportunidades
de educação para os seus filhos. Como referimos, estes indivíduos trabalham na
agricultura, mas também noutras atividades do setor secundário ou abrem negócios no
setor do comércio e da restauração.
Como pudemos constatar neste estudo, o padrão de integração dos imigrantes é,
em parte, determinado pela sua região de origem e pelos motivos que desencadeiam a sua
deslocação. Os trabalhadores imigrantes na agricultura, principalmente oriundos do sul
asiático, são os que apresentam maior dificuldade de integração, associada a situações de
habitação precária e a duras condições de trabalho (esforço físico e horas excessivas), e
mais sujeitos à discriminação laboral.
Vimos ainda que as políticas locais de apoio aos imigrantes do município da
Lourinhã são implementadas pelo CLAIM. Este serviço foca-se principalmente em
auxiliar na resolução de questões burocráticas e em promover a participação da
comunidade imigrante nas atividades interculturais do município. Contudo, a falta de
autonomia e de meios explicam que a resposta aos problemas de natureza socioeconómica
dos imigrantes seja limitada. Os utentes acabam por ser encaminhados para serviços
direcionados para a população em geral, o que provoca, por vezes, a sua insatisfação
relativamente a um organismo que foi criado com o objetivo de apoiar todo o seu processo
de integração.
Finalmente, como principal limitação deste trabalho destacamos a reduzida dimensão
e diversificação socioeconómica e de nacionalidades da amostra do nosso estudo de caso.
Ainda assim, o conjunto de informação e de dados estatísticos obtidos junto das
instituições, permitiu-nos traçar um retrato, o mais objetivo possível, da realidade
migratória do Concelho.
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ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

ANEXOS

Anexo 1: Evolução da população estrangeira com estatuto legal de residente no

Concelho da Lourinhã, total e por principais nacionalidades, 2008-2020
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Anexo 2: Guiões das entrevistas
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Anexo 3: Estrutura do inquérito por questionário aplicado a imigrantes
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