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Entrevista à Associação Luso Caboverdiana de Sintra (realizada em dois 

momentos, abril de 2012 e Março de 2013) 

I – Caraterização Institucional da associação 

1. Como se denomina a associação? 

Associação Luso CaboVerdiana de Sintra. 

2. Em que data foi fundada? 

A fundação oficial teve lugar em 20 de Março de 2003, mas foi criada 

informalmente em 2002. 

3. Como e aonde foi fundada a associação? 

Uma ideia foi criar uma associação de moradores, que falhou porque a 

população não se revia nela. Finalmente, um grupo de jovens contatou-me e a 

associação concretizou-se.  

4. Quem foram os seus fundadores? 

Foram sócios fundadores Rosa Moniz (imigrante), José Reis (português), Maria 

Timas (naturalizada), Margarida Spencer (naturalizada), Conceição Silva 

(imigrante), Euclides Moniz (imigrante), Gil Moreno (imigrante) e António Rosa 

(imigrante). 

5. Os fundadores da associação ainda fazem parte da mesma? 

Não, mais de metade das pessoas saíram, umas porque emigraram outras 

porque deixaram de se rever no novo paradigma da associação, quando em 

2007 voltamos totalmente para uma intervenção social e comunitária, deixando 

de ser uma entidade focada em questões culturais e de recreio. 

6. A associação é reconhecida pelo ACIDI? Se sim, em que data foi 

feito o reconhecimento? 

Foi reconhecida no ano de 2003, o reconhecimento foi publicado no D.R., n.º 

261, de 11 de Novembro, II série. 

7. A associação está filiada na PERCIP? 

A associação não está filiada na PERCIP porque não se sente aí 

representada.Na PERCIP todos os processos são demasiado politizados. 

II – Caraterização dos recursos humanos 

1. Quais os recursos humanos de que a associação dispõe? 

(remunerados e não remunerados) 

5 funcionários a tempo inteiro, 1 a tempo parcial (25 horas por semana), 1 a 

contrato (inserção social, a tempo inteiro),2 estagiários, 2 monitores pontuais 

(prestação de serviços), 1 monitor voluntário, 1 jurista(prestação de serviços 

uma vez por semana) e 1 técnico oficial de contas (prestação de serviços 

quando necessário). 

2. Qual a composição dos corpos sociais? 

Conselho diretivo (5 membros), assembleia geral (3 membros) e o conselho 

fiscal (3 membros). 
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3. Qual a duração dos mandatos? 

O limite de cada mandato é de 3 anos, sendo possível exercer 2 mandatos. No 

entanto, existe a hipótese da permanência da pessoa, para além desses dois 

mandatos, desde que isso seja reconhecido como benéfico. 

4. Quando foram efetuadas as últimas eleições? 

25 de fevereiro, de 2012 tendo a tomada de posse sido efetuada a 5 de maio. 

5. Quem pode votar 

Podem votar os sócios que tenham as quotas em dia. Existem sócios que 

pagam as quotas com trabalho voluntário, nomeadamente na Festa de 

setembro.  

III – Caraterização dos associados 

1. Com quantos sócios começou a associação? 

A comissão instaladora era se não me engano 17 pessoas, contudo havia mais 

sócios. Não me lembro em concreto, mas creio que éramos uns 25 ou 30. 

2. Qual o número atual de sócios da mesma? 

A associação tem cerca de 1000 associados. 

3. Como são recrutados esses sócios? 

Muitas vezes convidamos as pessoas que vêm para o atendimento a se 

associarem, existindo também a tentativa de angariação durante os eventos 

comunitários. 

4. Qual o perfil dos seus associados? 

Penso, que existam mais mulheres do que homens sendo a faixa etária 

predominante entre os vinte e os quarenta anos. Profissionalmente, existem 

jovens à procura do primeiro emprego, desempregados a receberem subsídio e 

trabalhadores da limpeza, comércio ou restauração. Existe, ainda um pequeno 

grupo de técnicos qualificados. 

5. Qual o nível de participação dos sócios na vida da associação? 

Existem nesta associação 3 níveis de participação, os que nunca mais 

aparecem depois de se inscreverem, os que são utentes e vêm quando 

precisam e pessoas que articulam as férias com o calendário de eventos da 

associação. No entanto, no evento comunitário de setembro todos são 100% 

da associação. 

6. Quais os problemas mais prementes dos sócios? 

Os problemas mais prementes são entre outros, a dificuldade de renovação 

dos títulos de residência, não terem dinheiro para renovar esses títulos quando 

os deixam caducar, não terem trabalho (logo não têm descontos para a 

segurança social) e trabalharem na economia informal (vendas), não tendo 

muitas vezes como prová-lo. 

7. Quais os motivos que levam as pessoas a associarem-se? 

Bem, no início as pessoas associavam-se por simpatia e por se deixar se 

arrastar pelo nosso entusiasmo. Depois, começamos a angariar sócios para 

poder atingir os 600 e 1000 para poder obter os plafons de financiamento do 

ACIDI que era 15.000 euros para 100 sócios, 22.500euros para 600 sócios e 
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35000 euros para 1000 sócios. Quando atingimos os mil sócios, passaram a 

atribuir o valor único, 22.500 euros.  

8. E a não o fazerem? 

Uma das razões para recusarem a ser sócios é o pagamento da quota. Mas 

contornamos isso dizendo que não é obrigatório e que, o mais importante é 

dar-nos a permissão para falarmos em nome deles. Que ao falar em nome de 

1000, a voz ecoa-se mais longe que em nome de 100. 

9. A associação dá assistência apenas a imigrantes cabo-verdianos 

ou também de outras nacionalidades? 

A associação dá assistência a imigrantes de diversas nacionalidades e também 

a naturalizados, trabalhamos de porta aberta. Não é preciso ser sócio para que 

seja prestada ajuda. 

IV – Instalações e equipamentos 

1. A associação tem sede própria? 

A associação tem sede própria. 

2. A sede sempre foi no mesmo local? 

Não, não foi sempre no mesmo local. No início a sede estava localizada na 

minha morada, era aí que estava o escritório. 

3. Em que regime foi adquirida a sede (arrendamento, propriedade, 

etc.)? 

Temos um contrato de comodato já antigo, sendo esta também, uma maneira 

da CMS ajudar a associação, pois não pagamos renda. 

4. Que equipamentos possui a associação para proveito dos seus 

sócios? 

Associação não possui nenhum equipamento em proveito dos sócios, todos os 

serviços que dispões são para utentes.  

5. A associação possui algum transporte próprio? Se sim há quanto 

tempo? 

Possui uma carrinha 9 lugares que adquiriu em 2005, em segunda mão. Foi 

financiada pelo governo civil de Lisboa. 

V – Financiamentos e necessidades 

1. Quais são as fontes de financiamento da associação? 

Quotas dos sócios, doações de pessoas da associação e de fora, contribuições 

de eventos comunitários, subsídios da câmara (PAFI) e da junta, contribuições 

da embaixada de Cabo Verde, projeto europeu (programa para a juventude), 

protocolos com o ACIDI (normalmente anuais) e programa Escolhas. 

2. Têm sido sempre as mesmas? 

As regulares têm sido a Câmara Municipal de Sintra, o Alto Comissariado para 

Imigração e Diálogo Intercultural, o Programa Escolhas, o Instituto de Emprego 

e Formação Profissional e a Junta de Freguesia de Rio de Mouro. As não 

regulares têm sido o Instituto da Droga e Toxicodependência, a Junta de 

Freguesia de Algueirão Mem Martins, a Embaixada de Cabo Verde, o POPH, o 

Programa Europeu Juventude em Ação, o Governo de Cabo Verde, a SIC 

Esperança e a Sociedade Ponto Verde. 
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3. Para aonde são canalizados os financiamentos? 

Recursos Humanos, despesas com atividades. Nos casos pontuais vão para 

obras. 

4. Qual o valor da quota? 

1 euro por mês 

5. Quando foi a atualizada pela última vez? 

A quota nunca foi atualizada. 

6. Considera suficientes os recursos que a associação coloca á 

disposição dos seus associados? 

Os recursos são insuficientes, muitas vezes não conseguimos responder a 

todos os pedidos que nos fazem. 

7. Quais as principais dificuldades de funcionamento da associação? 

Recursos financeiros e gestão da relação de proximidade com a população do 

bairro. 

8. Que necessidades sente ao nível de ações de formação?  

Para equipa, torna-se cada vez mais necessário formação na área de 

desenvolvimento pessoal, liderança e motivação. Para os utentes, é 

fundamental haver formação na área de capacitação profissional para 

integração no mercado de trabalho. Formação parental é imprescindível para 

ajudar os pais a melhorarem a sua prestação no acompanhamento do percurso 

escolar e social dos seus educandos. 

9. Na sua opinião, as associações que existem no concelho são 

suficientes para a população imigrante existente? 

Tendo em conta que existe associações não imigrantes a trabalhar com os 

imigrantes, sim. Precisamos é de ter mais recursos para fazerem melhores 

intervenções e não propriamente de mais associações. 

VI – Caraterização das relações locais e interinstitucionais 

1. Como considera o relacionamento com as outras 
associações? Formal ou Informal, Bom ou Muito bom e 
Porque é que o considera assim? 
Com as outras associações no concelho que habitualmente nos 

relacionamos, existe uma relação de parceria e proximidade que confere 

uma certa informalidade à relação, isto porque existem dialogos entre os 

técnicos para a resolução de problemas comuns ou respostas articuladas. 

Entre as direções, a situação é igual, o que se precisa está a distância de 

um telefonema. 

2. Como considera o relacionamento da associação com a CMS? 
Acha que ela é formal ou informal? Porquê? 

A Câmara tem sido uma grande incentivadora das associações. Os seus 

técnicos têm mantido, pelo menos com a ACAS uma relação de proximidade 

que nos permite resolver os problemas no dia-a-dia com maior alívio. 

3. E com o poder central? 

Temos tido uma relação aceitavel com o sistema, verdade seja dita, tem vindo 

a melhorar. Se os malandros não existissem todos nós seriamos honestos. 

Como os malandros existem, todos nós somos suspeitos. Não concordo com a 

forma como eles tratam as associações, mas não hostilizo, digo as coisas de 
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forma assertiva. Esta entidade precisava de ter uma equipa de consultores que 

não fosse gerida por ela e que fosse ao terreno apoiar as fragilidades das 

associações. 

4. Alguma vez teve algum tipo de conflito com alguma entidade? 

A Associação nunca teve conflitos com nenhuma entidade. 

5. Em algum momento foi posta em causa a representatividade da 

associação? 

Nunca foi posta em causa a representatividade desta, os dirigentes sempre 

tiveram carisma dentro e fora do grupo. 

6. Alguma vez a associação foi consultada pelo poder local para 

prestação de pareceres técnicos? 

Esta associação já foi consultada pelo poder local sobre as comemorações do 

dia do imigrante. 

VII – Divulgação da Associação 

1. A associação tem alguma publicação própria? 

A associação não tem nenhuma publicação própria. 

2. Que meios de divulgação externa dispõe a associação? 

A associação dispõe de site na internet e facebook. 

3. Alguma vez fez uso de direito de antena? 

A associação nunca fez uso de direito de antena.  

4. A associação costuma fazer declarações à imprensa?  

Apenas por altura da festa de Setembro ou quando são somos visitados por 

alguma personalidade. 

VIII – Parcerias, Cooperações e Intercâmbios 

1. A associação já alguma vez estabeleceu parcerias com entidades 

não estatais? 

A associação já estabeleceu parcerias com a fundação AgaKhan (programa 

k’cidade – programa que visa o combate à pobreza e exclusão social em meios 

urbanos). 

2. E intercâmbios? 

A associação já fez um intercâmbio com uma associação sediada em frança, 

ao nível da participação em eventos (um grupo da associação francesa veio á 

associação para participar num evento, depois a associação francesa convidou 

o grupo de dança da ACAS para ir a França). 

3. No último ano teve alguma reunião, ou cooperou com 
associações de imigrantes ou outras associações que 
trabalham para imigrantes? Se houve cooperação, de que 
maneira se processou? 
Ná área de apoio a regularização e naturalização de imigrantes. 

também há na área de apoio juridico. Houve também na realização 

de uma seminário sobre a imigração e na realização evento 

comunitário e multicultural com participação de grupos culturais 
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 IX – Funções e Contribuições 

1. Quais pensa que são atualmente as funções das associações de 

imigrantes e em particular da ACAS?  

A ACAS teve inicialmente um missão voltada apenas para a integração de 
imigrantes. Atualmente tem um missão voltada para intervenção comunitária 
com vista ao desenvolvimento global da localidade, tendo em conta que a 
integração é feita apenas na forma bidereccional. Pode haver necessidades 
especificas, pois as asociações devem ter o papel de mediadores culturais e 
de referencias culturais. Devem exercer funções de "advocaters" no sentido 
de necessidades específicas, mas não deve negligenciar 
a carência envolvente de toda a comunidade local. A ACAS tem presente 
estas necessidades e papeis. 
 

2. Na sua opinião as associações de imigrantes contribuem de alguma 

maneira para o desenvolvimento? Se sim, de que forma? 

Prefiro responder o caso da ACAS. Contribuimos apresentando respostas 
gratuitas a pessoas carenciadas, que possam apoia-las no seu 
desenvolvimento pessoal e social, no seu projeto de vida, afastando jovens 
da marginalização e famílias de dependência financeira do Estado, 
apoiando no processo de automatização, sobre tudo no ingresso no 
mercado de trabalho. 
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Entrevista à Divisão de Saúde e Ação Social – Núcleo de Apoio aos 

Imigrantes e Minorias Étnicas (entrevista realizada em março de 2013) 

I – Tipos de apoio 

1. Que tipos de apoio concede atualmente a Câmara Municipal de 

Sintra às associações de imigrantes? 

 Apoios logísticos (fornecimento de transportes para determinadas atividades – 

sejam transportes da câmara ou de juntas de freguesia - ou ainda, a 

disponibilização de espaços para determinados eventos), Programa “Escolhas” 

(tutelado pela Presidencia do Conselho de Ministros e gerido pelo ACIDI, é 

direcionado para a inclusão de crianças e jovens descendentes, 

particularmente de imigrantes e minorias étnicas, que estejam enquadrados 

num contexto socioeconómico vulnerável) e ainda o PAFI (Programa de Apoio 

Financeiro às Instituições de Desenvolvimento Social e de Saúde do Concelho 

de Sintra – instituído em 2001, que visa estimular e valorizar a intervenção das 

entidades sem fins lucrativos, que procuram dar resposta a todo um conjunto 

de problemas sociais e de saúde). 

2. Esses apoios têm variado ao longo do tempo? 

Quando, ainda não existia o Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Minorias Étnicas 

dentro da Divisão de Saúde e Ação Social, existia apenas um grupo de 

trabalho que era constituído por membros da CMS e de instituições que faziam 

intervenções em bairros de alojamento - Casa Seis, Centro Comunitário da 

Paróquia de Algueirão – Mem Martins e a Associação Juvenil Ponte (que não 

estava ligada aos bairros de alojamento mas que sempre se interessou por 

questões relacionadas coma diversidade cultural). Mas se quisermos ser mais 

precisos, quem começou por responder a situações de emergência social 

foram as paróquias (houve algumas que chegaram, durante algum tempo, a 

pagar o alojamento a alguns imigrantes). 

3. Quais os motivos levam a CMS a apoiar as associações de 

imigrantes?  

O Estado português, quer a nível central quer local, conta com o apoio das 

organizações da sociedade civil, na criação de respostas às necessidades das 

populações nas diversas áreas de intervenção (infância, juventude, idosos, 

deficiência, imigração, ação social, emprego e formação, saúde, desporto, 

cultura, entre outras). A nível local, esta forma de atuação está consignada na 

Lei das Autarquias Locais. Em consonância com a maior visibilidade que o 

fenómeno da imigração adquiriu no país a partir de meados dos anos 90 e com 

as orientações da Comunidade Europeia, o Estado português criou a figura do 

Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME). A partir desta 

altura, também as câmaras municipais passaram a integrar esta questão no 

leque das suas preocupações, o que se traduziu na criação de serviços e/ou 

projetos locais específicos e no apoio às associações de imigrantes 

emergentes.  

 

 



146 
 

4. Já aconteceu a retirada de algum apoio, devido à ocorrência de 

algum acontecimento? 

Os incumprimentos são tratados de acordo com o definido em cada um dos 

regulamentos municipais. 

5. Quais as associações de imigrantes que são apoiadas pela CMS 

atualmente, existe algum critério de escolha das associações? 

O acompanhamento técnico é assegurado pela CMS às organizações que o 

solicitem. As regras para a atribuição de apoio financeiro estão definidas no 

Regulamento Municipal do Programa de Apoio Financeiro às instituições sem 

fins lucrativos promotoras do desenvolvimento social e de saúde do concelho 

de Sintra (PAFI), disponível no site da CMS. 

6. Tendo em conta as dívidas das autarquias em geral e a redução do 

montante afeto aos apoios dados às autarquias por parte do poder 

central, que tipos de apoios poderão vir a ser dados no futuro às 

associações de imigrantes? 

Apesar de tudo, a CMS pensa que é possível dar continuidade a algum apoio 

técnico, independentemente de onde o núcleo de apoio venha a ser inserido. 

Relativamente ao apoio financeiro em princípio ele será concedido enquanto 

houver o PAFI, poderá é diminuir ou não a concessão do montante. 

7. A CMS já alguma vez promoveu cursos para dirigentes das 

associações de imigrantes? 

Até 2000 não houve formação para dirigentes. Entre 2000 e 2006 realizaram-

se algumas sessões de esclarecimento ao nível legislativo, que foram, na ótica 

da CMS, muito úteis porque fizeram com que os dirigentes pudessem dar 

respostas aos associados com mais conhecimento sobre a lei. 

II – Caraterização das relações 

1. Como define o relacionamento entre a CMS e a ACAS (Associação 

Luso Cabo-verdiana de Sintra), tem sido um relacionamento formal 

ou informal? 

A ACAS tem tido uma boa relação com o poder local, apesar da CMS nem 

sempre estar de acordo com a associação mas, no entanto, podemos dizer que 

em termos globais, tem sido estabelecida uma boa parceria. 

2. E com as outras associações de imigrantes? 

Nunca houve situações de conflito, apesar de algumas associações 

protestarem (umas mais do que outras) por considerarem que a verba que a 

câmara lhes atribui não ser suficiente para o trabalho que desenvolvem. 

3. Como carateriza os diferentes períodos políticos locais (daqueles 

que tem conhecimento), relativamente às associações de 

imigrantes do concelho (apoios financeiros e relações 

institucionais)? 

A constituição das associações de imigrantes está mais diretamente ligada ao 

trabalho desenvolvido pelo ACIME, designadamente com a criação do estatuto 

de associação de imigrantes, do que propriamente com os diferentes 

momentos da vida local. O que se passou foi que, após os passos dados pelo 

Estado, através do ACIME, na valorização do papel das associações, estas 



147 
 

começaram a surgir a nível local, com propósitos de intervenção em territórios 

específicos. Até então as associações de imigrantes tinham maioritariamente 

um cunho nacional (Casa do Brasil, Associação Cabo-verdiana, …) As 

câmaras municipais, como a de Sintra, procuraram apoiar as associações 

recém-criadas, na lógica suprarreferida. 

4. O poder central tem vindo a reduzir o seu papel no que concerne às 

políticas sociais. Que alterações considera que têm existido nessa 

área e nomeadamente, no que diz respeito às associações de 

imigrantes? 

O trabalho desenvolvido pelo ACIDI, I.P. tem sido repetidamente reconhecido a 

nível nacional e internacional. Por enquanto, não registamos sinais de uma 

redução do apoio do ACIDI, I.P. às associações de imigrantes. 

5. Qual considera que deve ser o papel das associações de imigrantes 

atualmente? Acha importante esse papel?  

Poderemos falar antes do papel das associações de imigrantes em Sintra na 

atualidade. Como todos os tipos de organização e devido a motivos diversos, 

como a liderança, antiguidade, capacidade para estabelecer parcerias, entre 

outros fatores, existem associações que atingiram maior desenvolvimento quer 

interno, quer da capacidade de criar respostas para a comunidade do que 

outras. Mas apraz-nos registar que as que conseguiram alcançar maior 

dinamismo estão a assegurar respostas que são usufruídas pelas populações 

dos respetivos territórios de intervenção no seu todo e não apenas pelos 

cidadãos imigrantes. 

III – Funcionamento das associações 

 

1. No geral, qual a sua opinião relativamente ao funcionamento das 

associações imigrantes do concelho de Sintra? 

No geral, pensamos que funcionam bem, elas fazem aquilo que lhes é possível 

com os meios de que dispõe. 

2. Quais são no seu entender as principais dificuldades que as 

associações de imigrantes sentem em termos de funcionamento? 

Em termos de funcionamento as associações lutam com problemas a nível de 

recursos humanos, porque dependem muitas vezes do voluntariado. Também 

existem os problemas financeiros, as associações dependem muito de 

financiamentos do Estado, quer seja das autarquias locais ou não, porque os 

financiamentos internos não chegam para cobrir as despesas. 

3. Considera suficiente o número de associações existentes no 

concelho de Sintra face à população imigrante existente? 

O número de associações é suficiente, o problema que se coloca é de outra 

ordem. Existem, por falta de verba, poucos protocolos celebrados com essas 

associações, por isso, as instituições debatem-se com grandes problemas para 

dar resposta às necessidades. 
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Entrevista no GATAI (entrevista realizada em maio de 2013)  

I – Caraterização da Instituição 

1. O que é o GATAI (Gabinete de Apoio Técnico às Associações de 

Imigrantes)? 

O GATAI é um gabinete dirigido especialmente às associações de imigrantes 

ou a particulares que as queiram constituir. 

2. Em que data foi criado? 

Em 2004 foi criado um gabinete com as mesmas funções do atual, mas tinha o 

nome de GATAIME. O GATAI foi criado em 2007, o nome foi mudado devido à 

mudança de nome de ACIME para ACIDI. A atual equipe é constituída por 4 

pessoas, a primeira entrou para o gabinete em abril de 2008, a segunda em 

outubro do mesmo ano, a terceira em janeiro de 2009 e a quarta em outubro de 

2010.  

3. Quais os seus objetivos? 

Apoiar as Associações de Imigrantes e Minorias na organização e execução 

das suas iniciativas, bem como, prestar a colaboração técnica no que diz 

respeito ao controlo da gestão dos apoios financeiros. Os técnicos do GATAI 

fazem visitas ao terreno com o fim de acompanharem as atividades das 

associações, se estão a decorrer conforme o previsto ou não. Também, 

tentamos perceber quais são as suas dificuldades e partilhamos sugestões de 

outros projetos. Fazemos ainda, sessões de explicação do programa de apoio 

via plataforma eletrónica, porque as candidaturas ao programa são feitas 

através desta plataforma. 

II – Tipos de Apoio 

1. Que tipos de apoio têm sido prestados pelo GATAI às associações 

de imigrantes e em especial às do concelho de Sintra? 

Damos basicamente dois tipos de apoio às associações, o apoio técnico e o 

apoio financeiro. Dentro destes dois tipos de apoio podemos destacar a 

realização de sessões de capacitação, a ponte que fazemos entre as 

associações e outras entidades no sentido de haver uma aproximação para 

que essas entidades possam divulgar as iniciativas das associações ou até 

eventualmente apoia-las financeiramente, por exemplo, a Gulbenkian que tem 

o programa Cidadania Ativa, a cedência gratuita de salas ou até do nosso 

auditório, cedência de um computador para poderem consultar algo (embora a 

sua utilização seja cada vez mais escassa, visto que as associações também 

se foram equipando), Programa Nós que divulga informação junto da 

sociedade civil sobre o contributo que os imigrantes têm dado e o apoio 

financeiro anual ou pontual. 



149 
 

O apoio financeiro é feito através do PAAI (Programa de Apoio Financeiro ao 

Associativismo Imigrante que tem 4 eixos, o primeiro eixo diz respeito à 

Integração e Plena Igualdade de Oportunidades, o segundo está ligado à 

Valorização da Diversidade e à Interculturalidade, o terceiro às Práticas de 

Reconhecido Mérito e o quarto ao Apoio à Capacitação Associativa, este é um 

apoio mais estrutural. A associação candidata-se com uma ou mais atividades 

sendo que cada atividade deve referenciar o eixo e a alínea á qual concorre. 

Existe depois um grelha com oito critérios que é aplicada a cada atividade e 

para cada um dos critérios existe uma pontuação de um a cinco, sendo a 

pontuação 1 a mais baixa e a pontuação cinco a mais alta. 

 

As associações do concelho de Sintra têm tido apoio. A Associação Luso 

Caboverdiana de Sintra, há 10 anos que é reconhecida e tem obtido apoio 

regular, tem recebido sempre apoio financeiro. A Associação Comunidade 

Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins, foi reconhecida em 2011, 

tendo obtido apoio em 2012 e tem a candidatura aprovada para 2013. A Casa 

da Guiné teve o último apoio em 2009, havendo no ano seguinte um 

incumprimento, porque o relatório de atividades não estava conforme. A 

Afrunido teve também o seu último apoio em 2009 porque não houve entrega 

do último relatório de atividades. A Associação Kizomba está desativada, a 

Associação Balodiren foi reconhecida em 2011 mas não tem recebido qualquer 

apoio financeiro. 

2. Qual ou quais os motivos que levam o GATAI a prestar apoio às 

associações?  

O ACIDI não pode estar em todo o lado, por isso têm de haver as associações 

para prestarem apoio. Outro motivo pelo qual nós achamos importante apoiar 

essas associações é o fato de elas criam novos hábitos na comunidade. 

3. Na sua opinião esses apoios são suficientes? Se não, que outro 

tipo de apoios deveriam de existir? 

Os apoios nunca são suficientes para as associações, mas as associações não 

devem depender exclusivamente do ACIDI, não é saudável, por isso e como já 

foi referido tentamos aproximar as associações de outras entidades que 

também as possam ajudar. As associações devem arranjar outras fontes de 

financiamento para manterem ao máximo a sua sustentabilidade.  

4. Num momento de crise financeira como é aquela que o país está a 

atravessar, que tipo de apoios pensa que poderão continuar a ser 

prestados às associações de imigrantes? 

Pensamos que todo o apoio técnico pode continuar a ser mantido, para além 

daquele que já foi referido existe também a ajuda que nós damos quando uma 

associação quer candidatar-se a um fundo europeu, essa associação é 

ajudada a completar a sua candidatura. O apoio financeiro será dado dentro do 

possível, atualmente é de 70% mas poderá passar para 60% ou para 50%. 

 

 

 

 



150 
 

III – Recursos 

1. Considera suficientes os recursos humanos e materiais de que o 

GATAI dispõe para servir as associações de imigrantes? Se não, 

que outros recursos deveriam de existir? 

Os recursos materiais consideramos que são suficientes quanto aos recursos 

humanos, talvez uma equipe de 6 pessoas fosse o ideal. A maior parte do 

nosso tempo é despendida nos projetos de financiamento mas o trabalho no 

terreno também é muito importante e o fato de sermos só quatro impede que 

hajam mais visitas por ano às associações, neste momento estamos a fazer 

uma média de duas. Sentimos necessidades ao nível da formação, o nosso 

trabalho não é fácil porque envolve pessoas de diferentes origens. 

2. Que imagem têm as associações de imigrantes, no geral, e em 

particular as de Sintra desses recursos? 

Nós pensamos que as associações têm uma imagem positiva, a imagem de 

um gabinete que faz o que está ao seu alcance para responder às solicitações. 

Pensamos que as associações percebem que se às vezes as coisas não são 

conseguidas não é por falta de esforço do gabinete, elas têm-nos como 

aliados. As associações ouvem-nos e tentam melhorar o que não está correto, 

existe uma relação de confiança em parceria. 

IV – Relações Institucionais 

1. Como considera o relacionamento do GATAI com as associações 

de imigrantes no concelho de Sintra? 

Em geral é uma boa relação. Temos uma relação de proximidade e confiança 

com a ACAS e a Associação Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês em 

Mem Martins. Com a Balodiren vamos mantendo algum contato. Existe, 

também, uma boa relação com a Casa da Guiné, mas não temos um contato 

tão permanente como por exemplo com a ACAS ou a Associação da Tapada 

das Mercês. 

2. Com que frequência procuram o GATAI essas associações? 

Normalmente se estão a ser financiadas contatam pelo menos uma vez por 

mês, senão os contatos são mais espaçados em média 3 vezes por ano. 

3. Existe alguma(s) associação(ões) que procurem o GATAI com mais 

frequência? 

As que procuram o gabinete com mais frequência são aquelas que estão a ser 

apoiadas financeiramente. 

4. Quais os principais problemas que essas associações trazem até 

ao GATAI? 

Dificuldades de financiamento. Os sócios são cada vez menos e contribuem 

também cada vez menos. Aqueles que sentem necessidade de ir para outro 

país, também fragilizam as associações porque deixam de dar o seu 

contributo.  
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5. Que papel desempenham as associações de imigrantes 

atualmente? Acha importante esse papel?  

Pela localização e proximidade com a comunidade as associações têm um 

papel muito importante ao conseguirem influenciar as pessoas, tornando-as 

mais ativas e promovendo novos hábitos. Têm também tido um papel 

participativo em termos de construção da “Lei da Imigração” que tem sido 

positivo, porque quem está no terreno sabe melhor se a lei se adapta e se faz 

sentido. As associações também têm respondido a pedidos de apoio alimentar 

ou de vestuário entrando em contato com entidades que possam satisfazer 

esses pedidos. Projetos na área do emprego também têm tido muita procura 

nas associações. 

6. Na sua opinião é preferível serem as associações de imigrantes a 

desempenharem esse papel e não o Estado?  

É o que faz sentido, o estado não tem condições para estar em todo o lado ao 

mesmo tempo. As pessoas sentem-se mais á vontade para ir á associação, 

alguém de um gabinete será tomado como um estranho, alguém que é da 

comunidade não é assim, muitas vezes essa pessoa que é da comunidade e 

pertence à associação passou pelos mesmos problemas. Estamos a falar de 

uma relação de comunidade para comunidade. 

7. Pensa que as associações de imigrantes, atualmente, estão a 

desempenhar mais ou menos funções? São as associações que 

têm pretendido de algum modo, desempenhar essas funções ou 

tem sido o Estado a delega-las? 

A questão que se põe não é a de haver mais ou menos funções, mas sim 

funções mais diversificadas e diferentes. Há alguns anos atrás falava-se 

apenas em legalização e habitação social, agora desempenham funções com 

crianças e jovens principalmente em termos de integração social e dentro 

dessa integração a escolar. Existem, como também já referimos, as questões 

socias ao nível alimentar ou de vestuário. Houve associações que se 

adaptaram aos novos problemas e outras não. Associações que se dediquem 

muito à vertente da legalização ou se adaptam, ou têm tendência para 

estagnar. O Estado não tem delegado essas funções, as próprias associações 

têm executado essas funções devido à proximidade que têm com a 

comunidade.  

 

 


