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RESUMO 

A presente dissertação insere-se no domínio temático do associativismo imigrante, em 

particular do localizado no concelho de Sintra e tem como objetivo principal analisar o 

papel das associações na integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento 

entre os anos setenta e a atualidade.  

Para que esse objetivo pudesse ser cumprido, analisámos a evolução do 

associativismo em Portugal e em particular no concelho de Sintra (com enfoque no 

associativismo Cabo-Verdiano), considerando um conjunto de indicadores, tais como: 

a evolução dos fluxos migratórios, as diversas associações existentes (associações de 

imigrantes, IPSS’S, ONG’S), a natureza das suas atividades ou ainda, as suas 

relações com o poder. O estudo de caso implicou a análise da estrutura organizacional 

da Associação Luso Caboverdiana de Sintra (historial, natureza das suas atividades e 

recursos humanos, materiais e económicos), bem como da densidade da sua rede 

organizacional (relação com organizações e instituições não imigrantes). Por último 

analisámos a sua participação cívica e política, privilegiando o envolvimento em 

campanhas eleitorais ou o relacionamento com o poder político. 

Tendo em vista o objeto e os objetivos a analisar, alicerçámos este estudo quer numa 

pesquisa bibliográfica e documental, quer em entrevistas a elementos de várias 

entidades. 

Os resultados do estudo dão uma resposta positiva à pergunta de partida ou seja, 

existe uma evolução do papel das associações de imigrantes, estas desempenham 

atualmente funções diferentes daquelas que desempenhavam há alguns anos atrás. 

Inicialmente as associações tinham basicamente funções ao nível da preservação 

cultural, da assistência (apoio ao nível da habitação, em termos, por exemplo de 

saneamento básico ou na regularização jurídica), ou ainda, na resolução de conflitos 

com a sociedade de acolhimento. Atualmente estas associações desempenham, 

ainda, papéis relacionados com solicitações na área de apoio alimentar ou vestuário, 

bem como ao nível da procura de emprego. Existe também uma influência dos fluxos 

migratórios na evolução dessas funções. O movimento associativo diversificou-se de 

acordo com a densidade dos fluxos migratórios e os múltiplos países de origem. Hoje 

em dia segundo dados do SEF, os fluxos migratórios estão com tendência a diminuir, 

existindo muitos imigrantes a regressar aos seus países de origem como é, por 

exemplo, o caso dos brasileiros (devido à melhoria da conjuntura económica do seu 

país). A conjuntura política e económica tem, também, um papel determinante na 

evolução das funções das associações de imigrantes. A atual conjuntura do país tem 

originado um empobrecimento de muitas famílias, fazendo com que estas recorram às 

associações para que estas as possam ajudar de alguma maneira, como já foi 

supramencionado, ao nível da procura de emprego ou ainda, ao nível de uma ajuda 

alimentar. Comparando o caso de Sintra ao nível de fluxos migratórios e das 

mudanças no papel desempenhado pelas associações chega-se igualmente à 

conclusão que a situação não é muito diferente do resto do padrão do país. 

Palavras-Chave – Funções; Associações de Imigrantes; Fluxos Migratórios; 

Imigrantes; Conjuntura Política e Económica 

 



viii 
 

ABSTRACT 

The present dissertation belongs in the thematic domain of the immigrant associations, 

particularly the one located in Sintra’s municipality; its main objective is to analyze the 

association’s role in the immigrants’ integration on the welcome society between the 

seventies and today. 

To achieve that objective, we have analyzed the associations evolution in Portugal, 

particularly the one of Sintra’s municipality (emphasizing the immigrant associations of 

Cabo Verde), considering a set of indicators, such as the evolution of migratory flows, 

different immigrant associations, IPSS, ONGS, the nature of their activities or their 

relations with the power.  

This case study involved the analyses of the organizational structure of Associação 

Luso Caboverdiana de Sintra (its nature activities, human, material and economical 

resources and association’s historical), as well as the density of its organizational net 

(relations with organizations and non immigrant associations). Lastly we have analyzed 

its capacity of mobilization, civic and political participation, privileging the involvement 

in electoral campaigns or the relation with the political power. 

Reflecting the object and the objectives to analyze, we substantiated this study both in 

a bibliographic and documental research, as well as in interviews to elements 

belonging to several entities. The study results give a positive answer to the starting 

question, meaning, there is an evolution in the role of the immigrant associations: 

today, they play different functions from those from a few years ago. Initially the 

associations had basically functions related to cultural preservation, assistance 

(support at habitation level in terms of basic sanitation or legal regularization), or in 

resolving conflicts with the welcome society. Today the associations still play roles 

related with requests in the food and clothing areas, as well as job search. There is 

also an influence of the migratory flows in the evolution of those functions. The 

association movement has diversified according with the density of the migratory flows 

and the multiple origin countries. Nowadays, according with SEF data, the migratory 

flows have a tendency to diminish, with many immigrants returning to their own 

countries, as it is the case of Brazilians (due to the improvement of the economic 

environment in their country). The political and the economical environment have also 

a determinant role in the evolution of immigrant associations’ functions. The current 

conjuncture of Portugal has originated an impoverishment of many families, prompting 

them to resort to those associations for some kind of help, as mentioned before, in job 

search or food aid. Comparing Sintra’s case to migratory flows level and role changes 

performed by the associations, we can also conclude that the situation is not very 

different from the remnant country’s pattern. 

Keywords: Functions; Immigrant Associations; Migratory flows; Immigrants; political 

and the economical environment. 


