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Capítulo I – Introdução 

1.1 Apresentação do Tema 

Portugal foi nas últimas décadas palco de uma crescente movimento de imigração, 

com importantes consequências para a sociedade nacional.  

Segundo os dados estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no 

início da década de oitenta a população residente não nacional que tinha a sua 

situação regularizada totalizava 50.750 indivíduos. Este aumento populacional deve-se 

a diversos fatores, quer seja à Revolução de Abril de 1974 ou à adesão de Portugal, 

em 1986, à Comunidade Económica Europeia. A situação político-económica 

resultante da independência das antigas colónias portuguesas fez com que em 

meados da década de setenta, início dos anos oitenta começassem a chegar a 

Portugal imigrantes na sua maioria dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP). Com a adesão de Portugal à CEE, o país teve um maior desenvolvimento 

económico e social devido em parte aos fundos daí advindos, bem como ao 

investimento estrangeiro. Neste período os PALOP continuavam a ser um grande fluxo 

de proveniência de imigrantes aos quais se juntaram, por exemplo, o Brasil. 

Os imigrantes dos países da Europa de Leste, com destaque para a Ucrânia, Rússia 

ou Roménia, chegaram a Portugal no princípio do ano 2000 sendo, por isso 

considerado um fenómeno de imigração relativamente recente. 

Nos últimos anos (principalmente a partir de 2010) a tendência tem sido no sentido de 

um declínio dos fluxos migratórios para Portugal, quer devido à conjuntura económica 

que se tem vivido no país, quer devido a conjuntura de outros países como, por 

exemplo do Brasil, para onde muitos imigrantes têm estado a regressar. 

O concelho de Sintra, onde eu vou focar parte do meu trabalho, não é exceção ao 

panorama geral. No final do ano de 2009 a população estrangeira a residir em 

Portugal totalizava 454.19 indivíduos (SEF, 2009), sendo que no concelho de Sintra 

residiam 39.897 cidadãos estrangeiros (SEF, 2009), facto que colocava este concelho 

em segundo lugar na lista da população estrangeira residente. A partir de 2010 e tal 

como no resto do país, a população estrangeira residente no concelho começou a 

diminuir, tendo, por exemplo, os imigrantes brasileiros tido alguma contribuição para 

esse facto. 

O meu trabalho contextualiza-se nesta alteração do fenómeno imigratório em Portugal, 

procurando conhecer o movimento imigratório do país e principalmente do concelho de 

Sintra. 

Com o aumento dos fluxos migratórios para Portugal, começam a surgir associações 

de imigrantes que ao longo dos tempos vão alterando as suas funções e públicos-alvo. 

Numa fase inicial têm geralmente por base os imigrantes com a mesma origem étnica 

e destinam-se a apoiar a comunidade. Numa fase seguinte, as associações de 

imigrantes desempenham funções de representação ou de interlocução, tendo como 

objetivo a integração e a preservação da identidade. Mas, para além disto, elas são 
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muitas vezes atores coletivos capazes de mobilização política. Ultimamente temos 

constatado outras funções, como são o caso de novas associações que em vez de 

ajudarem na integração, ajudam no retorno. 

O associativismo imigrante é assim uma peça fundamental na representação das 

comunidades imigrantes junto do poder na comunidade recetora. O reconhecimento 

da importância destas associações pode ser expresso no fato destas serem 

reconhecidas e terem assento, por exemplo, no COCAI.  

Devido ao papel que estas organizações têm desempenhado em vários espaços, o 

presente trabalho analisa a evolução do associativismo imigrante em Portugal 

(principalmente em termos de funções) com particular enfoque no associativismo do 

concelho de Sintra e no associativismo cabo-verdiano (sobre o qual vou fazer um 

estudo de caso). Existem diversos trabalhos quer sobre a evolução do movimento 

associativo imigrante, em Portugal, quer sobre o associativismo cabo-verdiano, mas 

sobre o associativismo e sobre a demografia imigrante no concelho de Sintra, os 

trabalhos não abundam. Importa, por isso, salientar os trabalhos de Ana Paula Beja 

Horta (coord. Científica) (2011) ou de Maria Isabel Tomás (2011). 

O carácter inovador da pesquisa deste trabalho prende-se com o meu estudo de caso 

sobre a Associação Luso Caboverdiana de Sintra e com o papel que esta tem 

desempenhado ao longo da sua existência junto da comunidade imigrante do 

concelho. 

Tendo em conta os objetivos deste trabalho, a pergunta de partida que orientou a 

pesquisa aqui apresentada é a seguinte: 

Qual a evolução do papel desempenhado pelas associações de imigrantes no 

processo de integração na sociedade de acolhimento? 

Esta pergunta de partida levanta algumas questões complementares: 

A primeira relaciona-se com o papel desempenhado quer pelos fluxos migratórios, 

quer pela conjuntura económica e política de Portugal e de alguns países de origem 

da comunidade imigrante na evolução das funções das associações de imigrantes. A 

segunda prende-se com a natureza da sua participação cívica e política na sociedade 

portuguesa. Temos, ainda a questão relativa ao seguimento ou não por parte do 

concelho de Sintra do padrão do país, no que concerne aos fluxos migratórios, à 

evolução das funções associativas e às relações destas com o poder local e central. E 

finalmente a questão de sabermos se o associativismo imigrante cabo-verdiano 

português (principalmente do concelho de Sintra – estudo de caso) segue os mesmos 

padrões do restante movimento associativo imigrante. 

1.2 Metodologia 

No presente trabalho, a estratégica metodológica passou por um conjunto diversificado 

de técnicas de pesquisa que a seguir se descrevem. 

Num primeiro momento, a investigação concentrou-se no levantamento bibliográfico 

sobre diversos temas tais como: modelos de incorporação dos imigrantes, integração 



IInnttrroodduuççããoo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

4 
 

social e exclusão social, transnacionalismo, capital social, funções das associações, 

entre outros. Nesta etapa foram analisadas obras publicadas a nível nacional e 

internacional, privilegiando, maioritariamente abordagens centradas no âmbito da 

sociologia ou da ciência política.  

Foi feita, então uma pesquisa em diversas bibliotecas de algumas faculdades a nível 

nacional, tais como a biblioteca do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa (ISCTE), a biblioteca do Instituto de Ciências Sociais (ICS) e a biblioteca da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Para além dessas, consultou-se 

também, as Bibliotecas Municipais de Lisboa e Sintra. 

Ainda nesta fase, procedeu-se a uma primeira recolha documental, nomeadamente de 

estatísticas publicadas por diversos organismos, sobre o concelho de Sintra, 

designadamente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) que tiveram um papel importante na realização do IV capítulo. Não se 

pode comparar completamente os dados destas duas fontes, embora eles possam por 

vezes coincidir. Os resultados do INE têm um caracter censitário, o que pode por em 

causa a sua fiabilidade devido ao fato de muitas vezes as respostas que são dadas 

não corresponderem completamente à verdade. Os dados do SEF referem-se aos 

estrangeiros em situação juridicamente legalizada.  

Numa segunda fase foi ainda importante o recurso a outras fontes documentais como, 

atas de reuniões, termos de posse ou propostas de reunião de câmara, bem como, a 

efetuação de três entrevistas, uma à Divisão de Saúde e Ação Social da Câmara 

Municipal de Sintra, outra ao Gabinete de Apoio Técnico ao Associativismo Imigrante 

(GATAI) e ainda a um elemento da Associação Luso Caboverdiana de Sintra (ACAS) 

entre o ano 2012 e o ano de 2013.  

As entrevistas foram efetuadas presencialmente quer devido à extensão destas, quer 

devido ao se achar mais útil a presença para que se fosse necessário esclarecer 

dúvidas em alguma questão, elas serem prontamente esclarecidas, havendo assim um 

melhor rendimento temporal. O testemunho dado nestas entrevistas contribuiu para 

uma melhor compreensão do associativismo imigrante (principalmente do localizado 

no concelho de Sintra), principalmente no que diz respeito à tomada de consciência da 

realidade que subjaz à laboração destas associações, o seu dinamismo ou até 

carências em determinadas áreas. 

A delimitação da Área de Sintra para o desenvolvimento deste estudo prendeu-se com 

vários fatores. O primeiro fator relaciona-se com o fato de o concelho de Sintra ser 

neste momento, o segundo concelho do país com mais estrangeiros residentes, no 

entanto, as associações de imigrantes existentes no mesmo não são muito divulgadas. 

O segundo fator relaciona-se com a própria investigadora, que ao viver no concelho de 

Sintra e trabalhar de alguma forma ligada a esta área teve alguma facilidade na 

recolha de alguns dados. 

1.3  Estrutura da Dissertação 

O primeiro capítulo corresponde à introdução, onde se faz a apresentação do tema, se 

explicita o objeto, os objetivos do trabalho, a pergunta de partida e a metodologia. 



IInnttrroodduuççããoo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

5 
 

No segundo capítulo irão ser focados diversos conceitos e teorias que servirão para 

enquadrar os temas da dissertação. Este capítulo será dividido em quatro blocos: No 

primeiro será abordada a cidadania num mundo global. No segundo, os modelos de 

incorporação dos imigrantes, neste bloco será problematizada a integração social dos 

imigrantes, bem como as modalidades de integração dos mesmos na sociedade de 

acolhimento (enfatizando teorias como a assimilacionista, a integracionista ou a 

interculturalista) e ainda o transnacionalismo. O terceiro relaciona-se com a 

problemática do associativismo imigrante, destacam-se aqui os fatores que 

conduziram à sua emergência, as suas funções e estratégias de intervenção (quer na 

comunidade imigrante, quer na comunidade recetora) e o conceito de capital social 

(aproximando-o ao contexto da análise efetuada neste trabalho) e finalmente no último 

bloco será enfatizado o papel das lideranças no movimento associativo imigrante. 

O terceiro capítulo centra-se nos direitos, deveres, constituição e reconhecimento das 

associações, bem como, dos tipos de apoio (logístico ou financeiro). Procedeu-se 

ainda, ao tratamento da evolução do associativismo imigrante em Portugal, em termos 

de n.º de associações, funções das mesmas, capital social ou participação política. 

Analisou-se igualmente as políticas de imigração e o seu impacto na integração das 

comunidades imigrantes. Por último será feita menção ao associativismo cabo-

verdiano e à sua evolução. 

No quarto capítulo, analisaram-se diversos assuntos relativos ao associativismo 

imigrante no concelho de Sintra. O primeiro assunto prende-se com a demografia 

imigrante do concelho será abordada a sua evolução em termos estatísticos, a sua 

composição ou ainda a distribuição geográfica imigrante. As associações de 

imigrantes do concelho também serão analisadas, sendo feito um resumo sobre cada 

uma delas. As Instituições Particulares de Solidariedade Social que trabalham para 

imigrantes também serão referidas. Serão, ainda, mencionadas as relações entre o 

movimento associativo do concelho e a administração local e o poder central. 

No quinto capítulo irá ser feito um estudo de caso (Associação Luso Caboverdiana de 

Sintra). Neste sentido, analisar-se-á o historial da associação (que incluirá assuntos 

como a sua fundação ou a sua evolução estatutária), a organização interna da mesma 

(recursos humanos, materiais e económicos), redes organizacionais (relações com 

outras associações imigrantes ou não e com instituições) e a sua participação cívica e 

política (ações de protesto, manifestações, envolvimento em campanhas eleitorais, 

etc.) 

No último capítulo serão apresentadas as considerações finais deste trabalho, sendo 

realçadas as conclusões que permitiram responder à pergunta de partida. 

 


