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2.1 Capítulo II - Imigração/Migrantes e Associativismo 

 

2.1 A cidadania num mundo global 

Ao falarmos de cidadania podemos começar por referir algumas das principais teorias 

que gravitam em torno deste conceito. Uma das mais importantes é a preconizada 

pelo autor T.H. Marshal. O conceito proposto por este autor tem um vínculo a um 

status que é concedido aos membros de pleno direito de uma sociedade. Na sua obra 

Cidadania, Classe Social e Status Marshal diz-nos “a cidadania é um status concedido 

àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem 

o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” 

(Marshal, 1967:76). Um imigrante que não tivesse esse status não poderia ter uma 

participação ativa como cidadão, no país aonde se encontrasse inserido. Para este 

autor, o conceito de cidadania só se efetivava se existissem em simultâneo três tipos 

de direitos, os cívicos, os políticos e os sociais “(…)pretendo dividir o conceito de 

cidadania em três partes (…) “Chamarei a estas três partes, ou elementos, de civil, 

política e social” (Marshall, 1967:63). Como se pode verificar esta conceção põe a 

tónica essencialmente nos direitos, preterindo as obrigações.  

São basicamente duas, as grandes linhas críticas a esta conceção. A primeira crítica 

alerta-nos para o fato de não existir uma complementação dos direitos, com o 

exercício ativo dos deveres e virtudes do cidadão, tais como a participação política, a 

autossuficiência económica ou a civilidade. A segunda confronta este modelo, com a 

necessidade de nele existir uma integração da diferença e das múltiplas identidades, 

que decorrem de um pluralismo social e cultural, em crescimento nas sociedades 

atuais. (Kymlicka e Wayne, 1997 citados Oliveira, 2010:13). 

Ana Paula Beja Horta constatou que em alguma literatura recente, (nomeadamente 

em autores como Ireland (1994) ou Soysal (1994)) sobre os temas da cidadania e da 

participação política dos imigrantes, uma das condições que era determinante no 

processo de incorporação dos imigrantes na comunidade de acolhimento eram as 

características das estruturas institucionais dessa comunidade. Essas caraterísticas 

eram importantes para a estruturação do desenvolvimento do ativismo coletivo dos 

imigrantes (Horta, 2004 citada em Dionísio, 2007:47). 

Para os autores supramencionados (Ireland e Soysal) são “as dinâmicas institucionais 

– políticas e canais institucionais – criadas pela sociedade de acolhimento e colocados 

(efetivamente) á disposição dos imigrantes, as premissas que fornecem determinados 

modelos e recursos organizativos, configurando a participação política dos imigrantes 

e a expressão das suas identidades, nomeadamente através da constituição, 

desenvolvimento e manutenção do associativismo migrante” (Dionísio, 2007:49) 

Quanto à definição do termo cidadania, existem várias aceções. Para Hans-Jurgen 

Puhle existem duas, uma mais ampla e uma mais restrita. Numa aceção mais ampla 

cidadania significa que existe alguém que é titular de uma passaporte de um Estado, 

sendo por isso “nacional” desse estado e possuindo aquilo que se designava na velha 

linguagem jurídica germânica, pertença a um estado, “o que também poderá significar 

que o indivíduo é apenas um súbdito do Estado, independentemente de possuir um 

certo número de direitos em vários domínios” (Puhle, 2000:25). Numa aceção mais 
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restrita, o termo cidadania refere-se a direitos, especialmente aos direitos humanos e 

civis. (Puhle,2000) Nas democracias modernas, desde a declaração da independência 

americana e da atribuição de determinados poderes ao cidadão na revolução 

francesa, a cidadania foi concebida como residindo no “povo” ou na “nação”, definida 

como o conjunto dos seus cidadãos. Se pensarmos nesta ultima aceção, não pode 

existir cidadania fora da democracia. A cidadania de um indivíduo implica a existência 

de vários direitos inalienáveis à participação, providência e proteção que vão mais 

para além de uma mera pertença a um estado (Puhle, 2000). 

A definição de Estado-nação e mais concretamente o entendimento de “nação” varia 

entre dois polos, o europeu ocidental e norte-americano e o germânico e leste 

europeu. Depois de o Estado já existir e quando começou a democratizar-se em 

países como a França ou os Estados Unidos, a nação definia-se apenas como o 

conjunto de cidadãos do Estado. Não havia a exigência de uma homogeneidade 

cultural ou “étnica”, embora a existência desta ajudasse em casos, nos quais 

houvesse uma coincidência entre as fronteiras étnicas e as do Estado (o que 

acontecia em países como Portugal ou a Suécia). Na França ou na Grã-Bretanha, 

países menos homogéneos, a construção da nação foi um longo processo, iniciado a 

partir de cima ou seja pelo estado e posteriormente impulsionado quer a partir de 

cima, quer de baixo. (Puhle, 2000). 

Relativamente ao outro entendimento, encontramos movimentos nacionais e 

nacionalismos sem um Estado próprio pré-existente, exemplos deste entendimento 

são, a Alemanha ou a Itália, aonde a ideia de “nação” ou de “povo”, como sede 

soberania máxima, eram concebidos em termos de língua, cultura e religião e ainda, 

outro critérios de natureza histórica ou étnica que apresentavam frequentemente 

conotações racistas e insinuações fundamentalistas. Nestes países o Estado-nação foi 

um projeto dos nacionalistas no qual a construção do Estado coincidiu com a da 

nação. Neste Estado-nação seriam, em princípio, cidadãos apenas os étnicos 

nacionais (Puhle, 2000). 

Como consequência, temos também, duas conceções básicas de cidadania. No 

primeiro exemplo e no caso dos Estados Unidos: 

 “a nação de imigrantes foi construída em primeiro lugar, por uma cidadania igual (embora alguns 

grupos fossem excluídos) e por uma obediência comum às instituições e à constituição; em 

segundo lugar, pela integração económica no mercado de trabalho em expansão e, em terceiro 

lugar, pelas ideologias e os símbolos da “americaneidade”, que também se centravam em torno 

das instituições e realizações da política americana” (Puhle, 2000:27) 

A cidadania já fazia, então, parte da edificação do Estado. No segundo exemplo, era 

mais importante o conceito de súbdito ou de “nacional” do que o próprio conceito de 

cidadania, o que dava origem a que houvesse uma maior exclusão. Estes exemplos 

representam os “tipos” principais, no entanto, podemos encontrar em França desde a 

era Napoleónica, alguma referências a conotações linguísticas e culturais a respeito 

da “identidade francesa” (Puhle, 2000). Relativamente à Alemanha e depois de 1945 , 

ela tem tentado apresentar um conceito mais aberto e inclusivo de cidadania, 

(Puhle,2000). 

Para Isabel Carvalhais, no moderno estado europeu a atribuição da cidadania em 

termos de direitos e deveres, sempre esteve dependente de dois elementos, por um 
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lado da vontade do estado, a quem cabe a gestão da sua atribuição, por outro do “ser-

se nacional” (Carvalhais, 2006:112). 

O estado tem sido, no seu formato de estado-nação, “o guardião da sacralidade de 

que reveste a própria ideia de identidade nacional” (o acesso à cidadania seria um 

privilégio (quase) exclusivo para os nacionais) (Carvalhais,2006:112) e ainda, quem 

determina os critérios de inclusão ou exclusão da sociedade (Carvalhais, 2006:112).  

Durante o Sec. XIX vai existindo uma aparente democratização da cidadania através 

da abertura das suas portas primeiro às classes trabalhadoras e depois às mulheres, 

mas vai também ocorrendo em simultâneo a sua “elitização geocultural” (Carvalhais, 

2006:112) que ocorre, como já foi supramencionado, em função da ideia de 

nacionalidade preconizada por cada estado (Carvalhais, 2006:112). 

Até ao início do Sec. XX, as sociedades de alguns estados foram submetidas a um 

“colonialismo interno” (Hechter, 1975 citado em Carvalhais, 2006:112) que serviu de 

estratégia para consolidação do poder estatal na esfera cultural, juntamente com a 

aversão que existia ao diferente (Carvalhais, 2006:112).No entanto, a crescente 

exposição ao “outro”, não só no exterior das velhas metrópoles, mas também no seu 

interior caba por contribuir para a erosão deste poder estatal, no que se refere à esfera 

cultural. Mas, ainda mais importante do que isto foi o fato de diversas sociedades 

democráticas terem incorporado/tomado consciência no seu perfil identitário da 

condição recetora, acompanhada pelo deslocamento da legitimidade da ação do 

estado para uma ideia ligada aos direitos humanos (Carvalhais, 2006:112). O Estado 

legítimo passa então a ser aquele que os promove e os respeita, o que provoca um 

desafiar dos termos e das expetativas decorrentes das relações tradicionais entre o 

Estado e o indivíduo (Carvalhais, 2006:113). É devido a estes acontecimentos que no 

século passado, diversos estados europeus que recebiam comunidades não-nacionais 

se viram na contingência de terem uma outra atitude perante a cidadania e o seu 

acesso, tornando-a um conceito dependente da condição humana de cada indivíduo e 

já não da nacionalidade (Carvalhais,2006:113) 

 Atualmente, a ligação entre o conceito de cidadania e Estado-Nação é muito 

discutida. Esta ligação está a ser posta em causa quer pelas migrações internacionais, 

quer pela globalização, quer pelo multiculturalismo presente nas sociedades atuais. 

Tudo isto provoca a existência de diversas formas de pertença à sociedade. 

(Albuquerque, 2008:70). 

 A pertença a uma determinada sociedade depende então das regras que determinam 

quem pode ou não aceder à mesma, mas não só, ela é também sensível à maneira 

como se encontram interligados os aspetos jurídico-legais que definam o estatuto de 

cidadania e questões como as de género, classe, ou pertença étnica. Na cidadania 

existe uma relação entre os indivíduos e a sociedade à qual se encontram interligados 

quer por condições de natureza social, política ou simbólica. (Albuquerque, 2008:71).  

Relativamente ao papel que cabe a cada indivíduo como cidadão temos basicamente 

duas correntes, uma ligada ao republicanismo que sublinha que a pertença a uma 

determinada sociedade advém “do exercício dos direitos políticos de participação 

mediante os quais os indivíduos se tornam agentes ativos da sociedade” (Habermas, 

1994:24-25 citado em Albuquerque, 2008:72), a outra ao liberalismo, na qual a ligação 
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do indivíduo á sociedade é decorrente de um estatuto legal que é definidor da 

pertença à mesma (Habermas,1994:24-25 citado em Albuquerque, 2008:72). 

Existem diversos fatores que influenciam a capacidade de assunção de uma cidadania 

ativa, bem como, o tomar parte na vida pública. Esses fatores são, por exemplo, as 

desigualdades de estatuto socioeconómico entre os indivíduos, o nível de iliteracia ou 

o domínio da informação. As desigualdades e as discriminações entre os indivíduos 

são influenciadas por premissas tais como, o sexo, a idade, a existência ou não de um 

grau de deficiência, a orientação sexual ou a pertença étnica. Para Stoer Rodrigues 

 “os direitos de cidadania dependem não só dos direitos sociais garantidos pelo Estado, como 

também de direitos cívicos ganhos contra o Estado. A afirmação da cidadania ocupa, pois, um 

espaço de permanente confronto entre as concessões estatais estabelecidas e o processo das 

mais extensas conquistas. Tal faz salientar quer a importância dos processos de participação 

social, mas também o papel dos estado que se liga indissociavelmente com a proteção dos 

direitos de cidadania” (Rodrigues, 1994:185 citado em Albuquerque, 2008:74).  

Quando se fala em direitos de imigrantes o fator “participação” é importante (Favell, 

1997 citado em Albuquerque, 2008:75). Ao longo do tempo os Estados foram sendo 

confrontados com cada vez mais imigrantes que não pretendiam regressar ao seu país 

de origem, assim, tiveram de adotar políticas que correspondessem ao modelo de 

sociedade que cada um desejava construir (Albuquerque 2008:75). 

A assinatura do acordo de Schengen entre vários Estados europeus veio introduzir um 

novo conceito, o de cidadania europeia (Dionísio,2007:29). Segundo o tratado de Nice, 

artigo 17º, da II parte, n.º1 (..) “É cidadão da União qualquer pessoa que tenha a 

nacionalidade de um Estado-Membro (EM). A cidadania da União é complementar da 

nacional, e não a substitui”. No n.º 2 do mesmo tratado está explicito “Os cidadãos da 

União gozam de direitos e estão sujeitos aos deveres previstos no presente Tratado” 

(Dionísio,2007:31). Na prática isto significou uma igualdade de tratamento entre 

nacionais e não-nacionais dos Estados-membros. No entanto, a imigração advinda de 

países terceiros, a regulação dos fluxos e a sua incorporação nas sociedades 

recetoras europeias continuam muito dependentes dos Estados-Nação (Dionísio, 

2007:29). 

Atualmente e devido à incapacidade de um único Estado enfrentar os problemas 

globais, o poder detido pelos estados encontra-se enfraquecido face às necessidades 

das populações (Albuquerque 2008:75). Os Estados têm, pois, transferido alguns dos 

seus poderes para organismos supranacionais, tendo como consequência a perda de 

soberania. Ao mesmo tempo que esta evolução ocorre surgem novas autoridades, 

tendo muitas delas origem em organizações da sociedade civil (Moreira, 2006:2 citado 

em Albuquerque, 2008:76). O Conselho da Europa e a Conferência das Autoridades 

Locais e Regionais da Europa têm incentivado os Estados-membros a promover a 

concertação de estratégias que visem um maior envolvimento, nomeadamente dos 

imigrantes, em questões que envolvam a consulta e tomada de decisões em termos 

locais e no que diz respeito a dimensões jurídico-legais, culturais ou socioeconómicas  

“ (…) which contais a section of policy recommendations under the deading “Effective 

participation by immigrants in local political life”. This include proposals that: 

Immigrants must be involve in public enquires and consulttation (…)(Vertovec, 199:97).  
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O conceito de cidadania tem dependido, pois, da evolução dos estados e do seu 

processo de constituição, bem como, da definição de cidadão entendida por estes e da 

regência no que concerne á atribuição de direitos e deveres aos indivíduos incluídos 

na categoria de cidadãos (Albuquerque, 2008:70). 

Tom Burns teoriza que estamos a assistir a uma crescente diversificação de formas de 

governação que estão a produzir mudanças na estrutura organizacional e funcional, do 

sistema democrático. Estas mudanças advêm do facto de atualmente existirem 

múltiplos agentes envolvidos no processo de governação das sociedades atuais 

(Burns, 2004 citado em Albuquerque, 2008:76). 

 “A diversidade dessas formas é baseada sobretudo na (e envolve agentes da) sociedade civil. 

Em muitos casos, estas interagem com as instituições estatais e penetram no seu interior. Os 

agentes da sociedade civil não são apenas agentes de mercado e de grupos de interesses 

económicos, mas também grupos de interesses públicos, movimentos sociais, organizações de 

autoajuda, agentes religiosos e associações de diversos tipos” (Burns, 2004:125-126 citado em 

Albuquerque, 2008:77). 

Como consequência destas novas formas de participação existe um repensar da 

democracia representativa, constituindo-se formas de governação que articulam as 

esferas do poder e os vários intervenientes com o objetivo de enfrentar os problemas 

das sociedades de forma integrada e coerente (Burns, 2004:157-158 citado em 

Albuquerque, 2008:77). Estes novos movimentos já não estão adstritos à mobilização 

ligada à pertença de classes (Almeida, 1995:150 citado em Albuquerque, 2008:77) 

mas são constituídos por cidadãos que expressam a vontade de defender direitos que 

se encontram ameaçados ou que precisam de ser reforçados (como por exemplo, os 

direitos dos imigrantes), ou seja, não estão só ligados ao mundo laboral (Touraine, 

1999:77 citado em Albuquerque, 2008:77). Eles desempenham um papel relevante no 

evoluir do sistema de cidadania, porque capacitam os indivíduos relativamente a 

formas de participação que lhes permitem conquistar direitos que anteriormente não 

seria possível fazê-lo (Almeida, 1995:152 citado em Albuquerque, 2008:78). 

Portugal tem evoluído tanto socialmente como politicamente, em termos de prática de 

cidadania. Desde 1990, que existe uma maior produção legislativa no que diz respeito 

a direitos e também uma maior mobilização das organizações representativas dos 

imigrantes no espaço público. A produção legislativa relativamente à gestão de fluxos 

e à integração dos imigrantes tem sido influenciada pela pertença de Portugal à União 

Europeia, por esta exigir uma uniformização de políticas de imigração (Albuquerque, 

2008:68). O movimento associativo imigrante tem usufruído do espaço político da 

União Europeia, quer no que concerne às possibilidades inseridas nos quadros 

comunitários de apoio, quer no que diz respeito ao desenvolvimento de metodologias 

de trabalho ligadas ao estabelecimento de parcerias entre as organizações não-

governamentais (com vista à coesão social),às quais pertencem as associações de 

imigrantes, e o Estado (Rodrigues Stoer,1998:96 citado em Albuquerque, 2008:79). 

Estes novos métodos de trabalho assentes no diálogo têm possibilitado um aprofundar 

do exercício da cidadania, visto que a participação dos grupos alvo “pode ser 

entendida como um fator de inclusão e de empowerment de grupos desfavorecidos 

socialmente” (Carmo, 1999:159-162 citado em Albuquerque, 2008:79). 
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Podemos dizer que a intervenção associativa é transnacional face aos problemas 

comuns que os migrantes dos diversos países da União Europeia enfrentam. Esta 

intervenção associativa beneficia, pois, de oportunidades de intercâmbio e mobilidade 

proporcionada pelos programas supramencionados, bem como de redes integradas 

por grupos de imigrantes que se dispersaram geograficamente, “mas que preservaram 

ou constituíram redes de contactos, também facilitadas pelas possibilidades de 

comunicação no ciberespaço” (Albuquerque, 2008:79). 

A imigração acarreta no seio de uma sociedade nacional, novos padrões de 

desigualdade social e novas formas de diferenciação social, que comportam lacunas 

que podem ser colmatadas pela cidadania e pelo seu acesso (Heisler,1992 citado em 

Pires, 2004:2). 

As associações de imigrantes, as organizações não-governamentais e as 

organizações de índole religiosa são, pois, espaços de cidadania que permitem criar e 

consolidar quer grupos distintos de imigrantes, quer direitos que são vedados pela 

prática social (Vertovec, 1999 citado em Pires, 2004:2).  

Rosana Albuquerque diz-nos que atualmente a intervenção social e política se 

glocalizou ou seja “decorre num espaço local bem definido mas reflete as mudanças 

sociais, económicas e políticas que decorrem à escala global, assim como as 

iniciativas desenvolvidas localmente influenciam a ação coletiva global” (Albuquerque, 

2008:79). 

2.2 Modelos de incorporação de imigrantes 

2.2.1 Integração social e exclusão social 

Inerente ao estatuto de cidadania encontra-se a dicotomia de inclusão/exclusão. Nos 

estados europeus têm-se facilitado o acesso aos direitos sociais e civis por parte dos 

estrangeiros tendo-se, contudo, restringido o acesso aos direitos políticos (Entzinger, 

1997:4 citado em Albuquerque, 2008:71). É na sequência desta diferenciação que é 

apresentado o conceito de “denizens” em oposição ao de citizens. O conceito de 

denizens define os imigrantes residentes de longa duração que não têm acesso à 

globalidade dos direitos, que são atribuídos aos citizens (cidadãos) (Hammar, 1990 

citado em Albuquerque, 2008:71).  

Segundo Breuer o facto de existir uma desigualdade de direitos faz com que os 

imigrantes estejam mais desprotegidos e sejam mais explorados, quer em termos de 

mercado laboral, quer no que diz respeito aos serviços sociais (Breuer et al, 1995:380 

citado em Albuquerque, 2008:71). Castels, é um dos autores que defende que o facto 

de os imigrantes não terem acesso à globalidade dos direitos pertencentes aos 

cidadãos, os coloca numa condição de “subclasse” assinalada pela exclusão, sendo 

que esta situação põe em causa os valores básicos das sociedades democráticas 

(Castels, 2000 citado em Albuquerque, 2008:71). 

Podemos, pois, definir o conceito de integração social de duas maneiras. Na primeira 

podemos falar sobre os propósitos da integração, na segunda podemos defini-lo 

através do conceito de exclusão social (Barreiros,2010:14). 
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Segundo Rui Pena Pires “o termo integração é correntemente usado na literatura 

sociológica para designar, no plano micro, o modo como os atores são incorporados 

num espaço social comum, e, no plano macro, o modo como são compatibilizados 

diferentes subsistemas sociais” (Pires,1999:9). 

Partindo desta afirmação, o autor define o conceito, postulando-o, quer no plano 

social, quer no plano sistémico. Remete-nos, assim para a distinção entre a integração 

social e integração sistémica, relacionando a primeira com “as relações entre atores” e 

a segunda com as “articulações entre os subsistemas institucionais de uma qualquer 

ordem social” (Pires, 2003:47). 

O autor sustenta que no caso da integração social o que está em destaque são o 

“ator” e a “interação, no caso da integração sistémica temos os “domínios da 

institucionalização e da dominação” (Pena Pires, 1999:16). A integração social é 

apresentada como “os modos de incorporação dos atores individuais em novos 

quadros de interação, em consequência de episódios de mudança social e de 

deslocamentos intra-sistema de ordem (ciclos geracionais ou mobilidade social), ou 

inter-sistemas de ordem (migrações) ” (Pena Pires, 1999:35). 

Os atores tomam, assim, parte nesses processos de forma ativa e motivada. Estes 

transportam consigo historias variadas mas, mais do que isso, “poderes desiguais”, 

que são condicionantes da ação, em termos de reprodução ou transformação dos 

“sistemas de regras sociais estruturadores da interação (gramáticas sociais), de forma 

a reparametrizarem a sua inclusão na ordem interativa” (Pena Pires, 1999:35). 

Na perspetiva de Pena Pires a “reparametrização” é uma característica geral da 

interação e dos processos de socialização, embora seja de destacar nos “momentos 

decisivos”, quando os “quadros da interação são profundamente desrotinizados”. O 

autor sublinha que nesta circunstância, a “reparametrização” poderá ser: 

 
 “(…)parcialmente induzida” pela intervenção da “ação estratégica de macro atores” que sejam 

capazes de traduzir os “problemas de integração social dos vários microatores num problema 

coletivo através de procedimentos de delegação e representação”. Nesta circunstância, haverá 

lugar a formação de grupos e também de “novas hierarquias (…) e as consequências dos 

processos de integração social poderão manifestar-se como acréscimos de variabilidade 

sistémica” (Pena Pires, 1999:35). 

 

Neste contexto, o autor salienta que o problema da integração sistémica e o da “ (…) 

integração destes acréscimos de variabilidade, sempre que surjam situações de 

incoerência, incompatibilidade, ou dijunção sistémicas (…) essas situações envolvem 

incoerências socioculturais no plano simbólico, incompatibilidades funcionais no plano 

organizacional e disjunções entre aqueles dois planos” (Pires, 2003 citado em Pereira, 

2007:43) 

 

 Perotti (2003:49) advoga que integração implica a capacidade de permuta, numa 

posição de igualdade e de participação, de valores, normas e modelos de 

comportamento entre os grupos migrantes e a sociedade onde se inserem 

(Perotti,2003 citado em Pereira, 2007:43). 
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Na mesma linha do pensamento, Albuquerque, Ferreira e Viegas, definem a 

integração social como “um processo gradual através do qual os sujeitos e os grupos 

migrantes se tornam participantes ativos na vida económica, sindical, cívica, política, 

cultural e espiritual do país recetor, o que conduz ao exercício de cidadania” 

(Albuquerque, Ferreira e Viegas 2000:21). 

 

A possibilidade da integração passa pela interação dos sistemas político – jurídico 

(integração política e cívica), de proteção social (realiza a integração social), 

económico e territorial (integração socioeconómica num determinado território) e ainda 

o familiar, comunitário e simbólico (realização da integração familiar na comunidade 

mais abrangente) (Rodrigues et al, 1999:78). 

Para Serge Paugam, numa sociedade aonde impere a lógica produtivista, a integração 

alicerça-se, em certa medida, sobre a atividade profissional, favorecendo esta a 

segurança material e financeira, as relações sociais, a organização do tempo e do 

espaço e a identidade no trabalho (Paugam, 1991 citado em Rodrigues et al, 1999:79). 

As políticas de combate à exclusão social estão ligadas à noção de integração social 

que designa “ o processo que caracteriza a passagem das pessoas, famílias, ou 

grupos das situações de exclusão para as de participação social e cidadania” 

(CIES/CESO I&D, 1998:9 citado em Rodrigues, 1999:79). 

 A noção de integração social remete, assim, para um: 

“duplo movimento que leva, por um lado, famílias e grupos em situação de exclusão 

social a iniciar processos que lhes permitam o acesso aos direitos de cidadania e de 

participação social e, por outro lado as instituições a oferecerem a essas pessoas, 

famílias e grupos, reais oportunidades de iniciarem esses processos disponibilizando-

lhes os meios, dando-lhes apoio” (CIES/CESO I&D, 1998; Capucha, 1998 citados em 

Rodrigues et al, 1999:79).  

Os processos supramencionados são acionados em diversos momentos da vida 

humana, tais como, na interação social e familiar, no acesso a instituições, na 

qualificação, no acesso ao emprego, à participação cívica, etc. (Rodrigues et al, 

1999:79). 

Para Roque Amaro, a integração é um processo constituído pela interação positiva 

entre os indivíduos excluídos e a sociedade aonde se encontram integrados, existindo 

neste processo duas vias, a dos indivíduos que se tornam cidadãos plenos e o da 

sociedade que permite e acolhe a cidadania (Roque Amaro,2000). 

A este processo, o autor chama de integração (na sociedade) não no sentido de 

“assimilação” (“Como em geral é entendido o conceito de integração pelos cientistas 

sociais em Portugal, o que os tem conduzido a rejeitá-lo e a substituí-lo, conforme as 

origens disciplinares, por conceitos como “inserção” e “inclusão”) (Roque Amaro,2000) 

mas no sentido que permite considerar a integração como “um processo de interação 

entre uma das partes e outras partes de um todo e com este todo, assumindo essa 

interação episódios de interdependência positiva (solidariedade), mas também de 

tensão e confronto (conflitualidade) ” (Roque Amaro,2000)  

Nesse sentido, a integração (social) é o processo que torna viável o acesso às 

oportunidades oferecidas pela sociedade, a quem dele estava excluído, permitindo 
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que se retome a relação interativa entre uma célula (que pode ser o indivíduo ou a 

família), que estava excluída, e o organismo (a sociedade) a que essa célula pertence, 

trazendo-lhe algo de próprio, de específico e de diferente, enriquecendo-o, e 

mantendo o seu individualismo e a sua especificidade que a torna diferente das outras 

células que compõem o organismo (Roque Amaro,2000). 

 Ao duplo processo a integração associa duas lógicas, a do indivíduo que passa a 

poder aceder às oportunidades da sociedade, podendo também escolher se as utiliza 

ou não (a este processo chamou-o o autor de inserção na sociedade, se a opção for 

feita pela positiva), a da sociedade que se organiza para que de alguma maneira haja 

um abrir das suas oportunidades para todos, tornando-as equitativas e reforçando-as 

(a este processo chamou-o o autor de inclusão). Inserção e inclusão são assim, as 

duas faces do processo integração (Roque Amaro, 2000). 

Relativamente aos fatores de exclusão social (associados às dimensões da exclusão 

social, o “não ser”, o “não estar”, o “não fazer”, o “não criar”, o “não saber” e/ou o “não 

ter”), isto implica:  

- Fazer a remoção ou a minimização dos fatores macro1 e meso2 e, ainda, o reforço e 

a maximização das oportunidades permitidas pela sociedade, o que remete para o 

conceito de “inclusão” e de “sociedade inclusiva”; (Roque Amaro, 2000). 

- Fazer a remoção ou a minimização dos fatores micro3 e, sobretudo, a promoção das 

capacidades e competências individuais e familiares, isto faz apelo ao conceito de 

“inserção” e de “empowerment” (para Roque Amaro o conceito de empowerment está 

ligado à promoção das capacidades e competências individuais e familiares, o que faz 

apelo ao conceito de inserção na sociedade) (Roque Amaro, 2000). 

Os fatores macro e meso referem-se às oportunidades oferecidas (ou negadas) pela 

sociedade, enquanto os fatores micro se centram nas capacidades e competências 

individuais e familiares (Roque Amaro, 2000). 

                                                             
1 Os factores de ordem macro são de natureza estrutural, na sua grande maioria, estando relacionados 

com o funcionamento global das sociedades (sistema económico, regras e imposições do sistema 

financeiro, modelo de desenvolvimento, estrutura e características das relações económicas 

internacionais, estratégias transnacionais, valores e princípios sociais e ambientais dominantes, 

paradigmas culturais, condicionantes do sistema político, atitudes e comportamentos face à Natureza, 

modelos de comunicação e de informação, processos de globalização, etc. 

2
Os factores de ordem meso são muitas de natureza estrutural, podendo, também resultar de 

incidências conjunturais. São por norma de âmbito mais local e situam-se no quadro das relações e das 
condições de proximidade que regulam e interferem no quotidiano dos indivíduos. Podem ser originários 
de áreas tão diversas como: políticas autárquicas (se discriminatórias, no sentido negativo), 
características do mercado local de trabalho, modelos de funcionamento localizado dos organismos 
desconcentrados da Administração Pública, preconceitos sociais e culturais, normas e comportamentos 
locais, estratégias de exclusão de actores locais (incluindo as associações e outras organizações), etc.  

3
 Os factores de ordem micro encontram-se ao nível individual e familiar dependendo de lacunas e 

fragilidades experimentadas nos percursos pessoais, de capacidades frustradas ou não valorizadas, de 

incidências negativas, etc. 
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Quando falamos do conceito de empowerment, falamos da promoção e reforço das 

capacidades e competências a 6 níveis (Roque Amarao,2000): 

 Competências do SER (competências pessoais, como sejam, o reforço de 

autoestima e da dignidade, autorreconhecimento, etc.; 

 Competências do ESTAR (competências sociais e comunitárias tais como, a 

reativação ou criação das redes e dos laços familiares, de vizinhança e sociais 

mais gerais, retoma ou desenvolvimento das interações sociais, etc.;  

 Competências do FAZER (designadamente, competências profissionais, como 

sejam, qualificações profissionais, aprendizagem de tarefas socialmente úteis, 

partilha de saberes-fazeres, etc.); 

 Competências do CRIAR (designamos estas competências, de empresariais: 

capacidade de sonhar e de concretizar alguns sonhos, assumindo riscos, 

protagonizando iniciativas, liderando projetos de qualquer tipo, etc.); 

 Competências do SABER (são competências informativas, das quais fazem 

parte, a escolarização, outras aprendizagens de saberes formais e informais, o 

desenvolvimento de modelos de leitura da realidade e de capacidade crítica, 

fundamentação das decisões, etc.); 

 Competências do TER (que se consubstanciam no que se poderia chamar de 

competências aquisitivas, e incluiriam o acesso a um rendimento e sua 

tradução em poder de compra, capacidade de priorizar e escolher consumos, 

etc.). 

Os fatores económicos, sejam os que estão relacionados com o funcionamento global 

da sociedade (sistema económico e financeiro, modelo de desenvolvimento, relações 

económicas internacionais, etc.), sejam os que atuam ao nível local (mercado local de 

trabalho, comportamentos e estratégias empresariais locais, políticas autárquicas com 

resultados de exclusão económica, etc.), ou ainda, os que caracterizam os percursos 

individuais e familiares (empregos ocupados, situações de desemprego, qualificações 

profissionais adquiridas ou ausentes, níveis de remunerações, capacidade aquisitiva, 

modelos de consumo, etc.), podem ser cruciais para a explicação de grande parte das 

situações de exclusão social, logicamente também a dimensão económica da 

integração assume importância fulcral, quer na perspetiva da inserção (processo 

assumido pelos indivíduos e famílias), quer na da inclusão (mudança da sociedade 

que reforça e abre as oportunidades que oferece aos seus membros, se torna mais 

democrática e equitativa e viabiliza a cidadania de forma generalizada). (Roque 

Amaro, 2000). 

A integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento é, pois, um processo 

complicado e com múltiplas facetas. Demetrios Papademetriou define integração como 

“o processo de interação, ajustamento e adaptação mútua entre imigrantes e a 

sociedade de acolhimento, pelo qual ao longo do tempo, as comunidades recém-

chegadas e a população dos territórios de chegada formam um todo integrado” 

(Demetrios Papademetriou citado em Fonseca, 2003). Para Rinus Penninx, a 

integração é um processo de aceitação dos imigrantes pela sociedade receptora, 

como indivíduos e como grupos (Rinus Penninx citado em Fonseca, 2003). Estes 

autores põem a tónica na diversidade de intervenientes, no processo de integração: 

imigrantes, governos, instituições e comunidades locais. 
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Segundo Maria Lucinda Fonseca: 

 

“ (…) as formas de inserção dos imigrantes nas sociedades recetoras são processos 

dinâmicos, em permanente mudança, resultantes de influências bastante diversas ao  

nível da macroestrutura económica, social, política e institucional, dos países de 

destino no momento da migração e das especificidades dos contextos locais dos 

territórios onde se fixam. Daqui resulta que as formas de incorporação dos imigrantes 

nas sociedades de acolhimento são bastante mais complexas e matizadas do que a 

simples oposição entre regimes nacionais assimilacionistas e multiculturalistas 

poderia fazer crer” (Fonseca, 2003). 

 

Os imigrantes são ao mesmo tempo, coabitantes ativos de um lugar e co-produtores 

de uma cultura local. Consequentemente, as trajetórias de integração são processos 

de adaptação criativa, quer às condições de vida locais, quer à (re)construção coletiva 

e cooperativa dos territórios onde habitam,  envolvendo um processo de aprendizagem 

mútua. Este processo é feito de cooperação e conflito, diálogo e troca de saberes, 

experiências e práticas culturais entre indivíduos, grupos sociais ou comunidades 

étnicas que partilham o mesmo espaço geográfico (Ang, 2003; Koff, 2003; White, 1999 

e 2002 citados em Fonseca, 2003.) 

Na minha dissertação vou abordar, principalmente através do modo como evoluíram 

as funções das associações de imigrantes, tendo em conta o contexto político em 

Portugal, em que medida essas associações contribuíram e contribuem para que os 

imigrantes sejam integrados o melhor possível. Tal como foi supramencionado por 

Maria Lucinda Fonseca, a inserção dos imigrantes é resultante de influências como, as 

sociais as políticas ou as institucionais. Relativamente ao meu estudo de caso e 

seguindo um pouco a linha de Roque Amaro, será também importante focar de que 

forma a Associação Luso-Cabo-verdiana de Sintra poderá contribuir para o 

“empowerment” dos imigrantes, promovendo e reforçando algumas das competências. 

O conceito de exclusão social tem uma utilização relativamente recente. A exclusão 

social é normalmente associada à agudização das desigualdades, “resultando numa 

dialética de oposição entre aqueles que efetivamente mobilizam os seus recursos no 

sentido de uma participação social plena e aqueles que, por falta desses mesmos 

recursos (recursos que ultrapassam a esfera económica, englobando ainda aqueles 

que derivam dos capitais cultural e social dos atores sociais), se encontram 

incapacitados para o fazer” (Rodrigues et al,1999:64). Para haver exclusão é preciso 

que haja uma não-participação por parte de indivíduos de um conjunto mínimo de 

benefícios que definiriam os mesmos como membros de pleno direito da sociedade de 

acolhimento (CIES/CESO I&D, 1998; Capucha, 1998 citados em Rodrigues,1999:64). 

Este fenómeno tem múltiplas dimensões. Coexistem, com a exclusão fenómenos 

sociais como, o desemprego, a marginalidade, a discriminação ou a pobreza (Ramos, 

2009:24). A pobreza e a exclusão aparecem, muitas vezes, associados à emergência 

de “classes perigosas” ou “marginais”, que põem em risco a estabilidade de uma 

sociedade e que o poder político, para ter um melhor controlo, tem tendência a 

acantonar (Jordi Estivil, 2003 citado em Ramos, 2009:25). Causas e consequências 

aparecem interligadas no fenómeno da exclusão social. Este, não se pode reduzir a 

situações de carências/escassez em termos de recursos patrimoniais individuais e 
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globais. É também um processo dinâmico, no qual existiu a acumulação de vários 

handicaps, tais como, isolamento social, ruturas familiares ou ainda, carências 

habitacionais). O acumular de handicaps torna socialmente mais visíveis, 

determinadas categorias sociais através do aumento da sua vulnerabilidade a 

situações de exclusão social. Ao definirmos as categorias sociais desfavorecidas 

temos de considerar a sua vulnerabilidade a situações de pobreza, devido ao facto de 

ocuparem os lugares menos cotados no espaço das posições sociais, sendo assim 

difícil o acesso de uma grande parte dos indivíduos que compõem estas categorias 

sociais ao mercado de trabalho e à cidadania plena (CESO I & D, 1998 citado em 

Ramos, 2009:27). 

 A exclusão social não é um fenómeno marginal (recobre situações de precariedade 

de situações de risco), mas é cada vez mais um fenómeno que afeta indivíduos 

provenientes de um universo cada vez mais amplo de grupos sociais (Jordi Estivil, 

2003 citado em Ramos, 2009:26). A exclusão social está, então, ligada à privação de 

serviços institucionais, tais como, os da educação, saúde ou justiça ou de recursos 

básicos mas também, à perda da memória coletiva de referências identitárias 

(Barreiros,2010:15). A perda de memória coletiva e de referências identitárias 

acontece muitas vezes em comunidades de migrantes que não estão ligadas a 

associações, ou a equipamentos que preservem as suas referências culturais de 

origem ou que divulguem informações para os novos referentes culturais 

(Barreiros,2010:15). 

O emergir da sociedade de mercado em detrimento da sociedade organizada à volta 

da indústria veio acentuar as desigualdades. De um lado encontram-se as empresas 

que buscam o lucro máximo, do outro encontram-se os excluídos que “vivem” os 

sonhos da propaganda ligada ao consumo, mas que no final estão distantes para 

quem vive muitas vezes em guetos. Explode, então a revolta revestida de diversas 

formas acabando a identidade por se manifestar quer num fechamento cultural da 

comunidade, quer em vandalismo ou na formação de bandos agressivos (Touraine, 

1992:215-220 citado em Barreiros,2010:15). Touraine diz-nos que quem já não se 

pode definir por aquilo que faz, por se encontrar desempregado, acaba por se definir 

por uma pertença étnica na sua maior parte mitificada e que “não se concretiza 

suficientemente em ações tendentes a fortalecer a aceitação do grupo na sociedade”. 

As associações são um meio para contrariar esta tendência (Touraine, 1992 citado em 

Barreiros,2010:15). 

As exclusões encontram-se normalmente associadas às populações que não 

conseguem exercer uma grande influência junto do poder estatal, quer seja judicial, 

executivo ou legislativo (Barreiros, 2010:16). 

Como se pode concluir a exclusão social está maioritariamente conectada a fatores 

materiais, sendo de realçar a má distribuição de diversos recursos, a escassez de 

recursos económicos, ou ainda, a falta de acesso a determinadas situações na área, 

por exemplo, da saúde ou do emprego. No caso dos imigrantes, como também já foi 

supramencionado, a influência existente junto dos diversos poderes do país de 

acolhimento, também pode determinar um maior ou menor grau de exclusão. 
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2.2.2 Do modelo assimilacionista ao modelo interculturalista 

Stephen Castles propõe-nos uma classificação composta pelos modelos de exclusão 

diferencial, modelo assimilacionista e modelo pluralista, sendo que recentemente 

surgiram o transnacionalismo e o modelo interculturalista (Castles citado em 

Barreiros,2010:21). A maior distinção que deve ser considerada centra-se em duas 

situações, a primeira refere-se à política seguida por um determinado país na qual os 

imigrantes e seus descendentes são considerados membros de pleno direito, desse 

país. A segunda, a uma política contrária com qual se pretende que os imigrantes e os 

seus descendentes não possam ser membros efetivos, de um país 

(Barreiros,2010:21). Podemos integrar o modelo de exclusão diferencial no segundo 

tipo de política supramencionada. Os imigrantes são encarados como uma ameaça 

em todas as áreas da sociedade, exceto a do trabalho. Eles são excluídos das esferas 

sócio cultural, política ou económica, o que inviabiliza, na prática, a sua permanência 

com carácter definitivo num determinado país. Os direitos sociais e políticos são 

restringidos, a reunificação familiar é desencorajada e o acesso á nacionalidade é 

impedido (Barreiros,2010:21).Estas restrições estão por vezes interligadas atitudes 

racistas e discriminatórias (Barreiros, 2010:22). Ao longo do tempo veio a provar-se 

que era difícil para a maioria dos países a manutenção deste modelo que tinha como 

consequências fenómenos de marginalização social e política, acompanhados de 

reações racistas e/ou discriminatórias por parte dos membros da sociedade de 

acolhimento (Barreiros, 2010:22). 

O modelo assimilacionista prevê na prática a existência a nível nacional de uma só 

cultura que poderia excluir ou incorporar as culturas dos diversos grupos (Barreiros, 

2010:22). Foi nos Estados Unidos que surgiram as primeiras teorias acerca da 

integração de imigrantes, marcadas pelo nacionalismo e pela afirmação da identidade 

do povo americano. Essas teorias diziam que a assimilação seria a base ideal para a 

integração dos imigrantes. (Pereira, 2007:46). Este modelo foi apresentado como 

modelo evolutivo por Park e Burgess (Escola de Chicago), nos anos 20. Ao longo do 

tempo, aos imigrantes ser-lhes-ia permitida a aquisição de competências profissionais 

e linguísticas que lhes podiam permitir um ascender na escala económica e social. 

Como consequência dessa ascensão haveria uma adoção natural, das características 

culturais da sociedade de acolhimento (Possidónio, 2006:26 citado em Barreiros, 

2010:23).Neste modelo haverá sempre uma associação a uma adoção plena, das 

características do grupo dominante. (Barreiros,2010:22). O assimilacionismo foi um 

modelo comum a muitos países europeus de imigração durante a década de 1960, 

sendo a França o exemplo mais nomeado. Existia uma igualdade em termos de 

direitos e deveres para todos os indivíduos tendo-se facilitado o acesso á 

nacionalidade francesa. No entanto, ao remeterem as especificidades culturais para a 

esfera privada, causaram problemas a nível de relacionamento com os imigrantes 

islâmicos mais tradicionais (proibição do véu nas escolas) (Barreiros, 2010:23). O 

modelo assimilacionista não conseguiu dar uma solução para o problema da 

integração de grande número de imigrantes. Rocha-Trindade refere que ao longo dos 

anos 60 e 70 “(…) o direito à educação, à saúde, à habitação e ao trabalho não era 

acessível a todos os estratos da população; os níveis de rendimento, a esperança de 

vida e o nível de instrução variavam significativamente de grupo para grupo”. (Rocha 

Trindade 1995:99). A autora salienta que existiam comunidades de imigrantes que 
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embora adaptadas e aculturadas, continuavam a alimentar uma herança cultural 

própria, o que levou a constatar que as políticas assimilacionistas teriam de ser 

revistas. (Rocha Trindade, 1995:99).  

Posterior ao conceito de assimilacionismo é o conceito de acomodação. Inerente a 

este conceito haveria a preconização de um atendimento às necessidades das 

diferentes minorias, através de um suavizar da adoção das regras da maioria 

(Barreiros, 2010:24). 

 Na década de 1970 é adotado, o termo integração para se referenciar a incorporação 

dos imigrantes (Possidónio, 2006 citado em Barreiros,2010:24). Surgem então os 

modelos pluralistas que têm duas variantes. Uma delas refere-se ao caso dos EUA, 

aonde não é prestado apoio às instituições que trabalham com as culturas minoritárias 

mas, no entanto, é tolerada a diferença. A segunda variante é a do multiculturalismo 

no qual existe uma adaptação das instituições e dos comportamentos já existentes, a 

estas e aos imigrantes, bem como, a implicação em termos teóricos da vontade do 

Estado e da população autóctone em aceitar as diferenças culturais. É, então, 

reconhecido o direito à diferença e a necessidade de partilha da mesma 

salvaguardando-se, no entanto, a necessidade de adoção de alguns valores chave da 

sociedade aonde os imigrantes se encontram inseridos (Barreiros, 2010:24). 

Para Castels, é essencial que existam quatro condições para que haja um bom 

funcionamento deste modelo, nomeadamente: A adoção de políticas que combatam 

as desigualdades interétnicas e as suas origens, a capacidade para adaptar algumas 

normas institucionais a necessidades e realidades (Castles, citado em Possidónio, 

2006, citado em Barreiros, 2010:25). 

O cosmopolitismo é um dos valores-noção que mais parece ter presidido ao emergir 

dos modelos pluralistas (Barreiros, 2010:25). Na definição do termo existem, por 

exemplo, uma tendência cultural e outra mais política. A cultural centraliza-se no 

estudo da diversidade humana. A política encontra-se ligada a questões mais práticas 

existentes num eixo comunidade-sociedade-cidadania (Barreiros, 2010:25). Hannerz 

dá-nos a definição de cosmopolitismo no seu texto Cosmopolitanism (Nugent & 

Vincent, 2007). Segundo a sua definição, o cosmopolitismo implicaria uma abertura 

mental às diferenças entre as culturas havendo, por isso, um privilégio dos contrastes 

sobre a uniformidade, por gosto pessoal e também, como meio de aquisição de 

competências que permitam ao cidadão uma inserção e um contato mais fáceis 

noutras realidades culturais (Barreiros, 2010:25). 

Existem dois tipos de cosmopolistas, os que têm orgulho em selo e os que são 

rotulados como sendo. O termo cosmopolitas designa, no segundo caso, pessoas que 

têm uma de lealdade duvidosa à pátria ou que não tenham raízes (corrente histórica). 

Existem dicionários que o conectam a uma admiração excessiva por tudo o que não é 

nacional (estrangeiro) (Barreiros, 2010:25). 

 Este fenómeno (ao nível das práticas) tanto pode partir “de cima para baixo” como de 

“baixo para cima”. No primeiro caso estão envolvidas estruturas supranacionais, 

envolvendo governantes e intelectuais para a promoção da diversidade. No segundo 

caso, estamos perante movimentos de cidadãos, tais como, delegações de entidades 

nacionais ou internacionais ou ainda, organizações de vizinhança. É comum haver 
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uma interligação entre as duas situações, sendo esta vantajosa pelo fato de cada uma 

possuir limitações e qualidades diferentes (Barreiros, 2010:26). 

 Em qualquer dos casos, o que está em causa é o da integração de imigrantes. O 

termo “inserção” tem vindo a ser, recentemente mais utilizado do que o termo 

integração. Integração seria a expressão da conceção moralista (Guerra citado em 

Possidónio, 2006 citado em Barreiros, 2010:26) de “colocar no bom caminho os 

desviados” (Possidónio,2006:31 citado em Barreiros, 2010:26). A expressão inserção 

exprimiria a preocupação com a emergência dos excluídos dessa condição 

(Possidónio,2006:31 citado em Barreiros, 2010:26). 

 As teorias baseadas no multiculturalismo/pluralismo cultural pautam-se pela tolerância 

com a diversidade dos grupos étnicos e pelo reconhecimento das diferenças inerentes 

a esses grupos. Para Giddens, “(…) uma abordagem pluralista considera os grupos 

étnicos minoritários como iguais na sociedade, o que significa que estes desfrutam dos 

mesmos direitos da maioria da população (…) as diferenças étnicas são respeitadas e 

celebradas enquanto componentes vitais da vida”(Giddens, 2004:258 citado em 

Pereira, 2007:53). 

Para Rocha-Trindade, o pluralismo deve ser observado em dois domínios (cultural e 

estrutural). No domínio cultural, os grupos conservam algumas das suas 

características próprias (por exemplo, valores, religião, crenças e estilos de vida), 

partilhando outras com a sociedade de acolhimento (Rocha-Trindade, 1995:253).No 

que diz respeito ao domínio estrutural, os grupos organizam as suas próprias 

instituições e estruturas (igrejas, sindicatos, associações entre outras), partilhando 

outras com a sociedade em geral (por exemplo, língua, sistema jurídico, moeda) 

(Rocha-Trindade, 1995:253). São então denominadas sociedades multiculturais, as 

sociedades onde existe a manutenção e a valorização das diversidades. Felix Neto 

(1993:67), baseado no estudo de Berry, faz a distinção entre sociedade multicultural e 

sociedade pluralista, descrevendo, porem, que “uma sociedade multicultural é uma 

sociedade pluralista em que o pluralismo é valorizado (pela população, pelos diversos 

grupos culturais e pela política governamental) e em que a diversidade é suscetível de 

se manter (…) uma sociedade multicultural é aquela em que a integração é 

geralmente o modo aceite de tratar com a diversidade cultural”. O autor acrescenta 

que ao contrário da sociedade multicultural, “numa sociedade pluralista que não é 

multicultural há tentativas para homogeneizar a população (via assimilação), para a 

dividir (via separação) ou para a segmentar (via marginalização ou segregação) ” 

(Pereira, 2007:54). 

 No seguimento desta teoria, Rocha-Trindade, defende que o multiculturalismo 

comporta duas aceções, a descritiva e a prescritiva. Enquanto fenómeno social, a 

aceção descritiva sublinha o caracter heterogéneo das sociedades, resultante da 

diversidade étnica das respetivas populações. Quanto à aceção prescritiva, o 

multiculturalismo refere-se a “um conjunto de medidas legislativas e de ações 

pragmáticas que tem por fim (alegado ou real) a integração dos diferentes grupos 

étnicos nas sociedades em que estão radicados”. Assim sendo, pode designar-se por 

multiculturalismo “um conjunto de políticas aplicadas em vários sectores da 

administração pública, nomeadamente no da educação, formação profissional, 



IImmiiggrraaççããoo//MMiiggrraanntteess  ee  AAssssoocciiaattiivviissmmoo  

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

22 
 

emprego e acção social, com o propósito de responder aos requisitos específicos das 

sociedades plurais” (Rocha-Trindade, 1995:249). 

Para John Rex, uma sociedade multicultural não pode ser ““nem um processo forçado 

de multicultura nem um processo forçado de assimilação (…) o importante é criar um 

tipo de sociedade em que todos possam escolher a sua filiação cultural” (John Rex, 

1998:192, citado em Pereira, 2007:55), 

 

Recorrendo à análise de Castles, Vermulen (2001:211citado em Pereira, 2007:55), faz 

a seguinte descrição do modelo cultural: 

1. A primeira prioridade é que os imigrantes se tornem cidadãos. Os imigrantes 

devem ser capazes de obter a nacionalidade do país onde se instalam, de 

forma relativamente rápida e sem problemas. Nos países que seguem o 

modelo multicultural, os imigrantes podem naturalizar-se pouco tempo depois 

da sua chegada. Na Austrália, por exemplo, a naturalização pode ser requerida 

após dois anos de residência. 

2. A obtenção de cidadania de pleno direito através da naturalização não garante, 

no entanto, a “cidadania substancial”, ou a igualdade real. Incumbe ao Governo 

anular a desigualdade real entre grupos étnico-culturais e combater as suas 

causas, incluindo o racismo. 

3. Os imigrantes não se podem tornar em “cidadãos plenos”, a menos que o 

governo e a sociedade estejam dispostos a aceitar o direito à diferença 

cultural, não só dos indivíduos, como grupos. O tratamento diferencial de 

grupos com características e necessidades distintas e interesses culturais 

coletivos constitui, assim, elemento central do multiculturalismo. 

4. As regras gerais que prevalecem numa sociedade são determinadas pelo 

grupo dominante, normalmente ainda antes da chegada dos imigrantes. Elas 

não são exteriores nem neutras à cultura, mas sim culturalmente específicas. 

Torna-se, assim, necessária a adaptação destas regras aos novos grupos. 

 

Para este autor o modelo multicultural não se refere só á cultura “(…)a sua essência 

se encontra na atenção simultânea prestada à integração política; à integração ou 

emancipação socioeconómica e ao reconhecimento do princípio de igualdade entre 

culturas” (Vermeulen, 2001:213.citado em Pereira, 2007:56) 

 

O Canada e a Austrália são os exemplos mais conhecidos de sociedades 

multiculturalistas. Para o governo canadiano o conceito de cidadania multicultural era 

uma maneira de garantir a igualdade e a justiça, entre os grupos de cidadãos 

(Barreiros, 2010:26).  

Em Portugal o discurso político tem enveredado pelo multiculturalismo, embora as 

medidas adotadas sejam tímidas, na prática (Rocha Trindade cit. in Possidónio, 

2006:33 citado em Barreiros, 2010:27). 

No entanto, para alguns autores, ao tentar preservar as formas culturais num estado 

pretensamente “puro”, o multiculturalismo fecha na prática as portas ao contato entre 

essas formas culturais: “é fechar os olhos ao convívio que existe de fato e exige no 
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mínimo a aceitação de algum tipo de chão comum, normas que todos possam estar de 

acordo” (Nugent & Vincent, 2007 citados em Barreiros, 2010:27). 

No final da década de 70 do século XX assiste-se na Europa à emergência do 

interculturalismo. Para os defensores do interculturalismo, a identidade é construída 

não só pela pertença ao grupo minoritário, mas também pela inserção dos indivíduos 

em subgrupos (Dionísio, 2007:44). “Quer isto dizer que não obstante o acesso à 

“política da igual dignidade” e à “política da diferença”, os indivíduos continuam a 

reinventar-se quotidianamente pela fricção, intercâmbio e fusão de traços gerais e 

particularidades culturais seus com elementos de outras culturas” (Dionísio, 2007:44). 

Para Laura Zanfrini, presentemente a incorporação de imigrantes e minorias étnicas 

encontra-se interligada a um contexto de mudanças sociais, das quais podemos 

salientar as seguintes: O registo de transformações sociais, no sentido da 

multiculturalidade, mas aonde os principais agentes integradores já não são os da 

época fordista – da grande fábrica ao movimento sindical e do estado social 

keynesiano aos partidos políticos de massa; a emergência da “sociedade da incerteza” 

(Bauman, 1999, apud Zanfrini, 2004:5-6 citada em Dionísio, 2007:45), na qual os 

imigrantes são frequentemente responsabilizados pela rotura da coesão social e da 

identidade cultural das “immagined communitties”; O surgimento de comunidades 

transnacionais e novo significado assumido pelo “mito do retorno” – os imigrantes, ao 

manterem contatos estreitos com os países de origem contribuem para a rotura da 

tradição das “immagined communitties”;A emergência do “direito à diferença” – esta 

ideia de identidade cultural é uma rotura com o paradigma assimilacionista, segundo o 

qual era pela fusão e eliminação das diferenças que o indivíduo podia ascender na 

pirâmide social (Zanfrini, 2004 citada em Dionísio, 2007:44). 

Para a autora, na versão clássica do assimilacionismo havia um processo de 

adaptação unilateral, porque os obstáculos que eventualmente fossem colocados ao 

processo de emancipação e mobilização sociais não de pendiam de fatores estruturais 

da sociedade de acolhimento, mas sim das dificuldades que os imigrantes tivessem 

em se afastar dos traços que enformassem a sua cultura. Nos modelos “pós 

assimilacionistas”, os fatores estruturais da sociedade de acolhimento são tidos em 

consideração no processo de integração. Os obstáculos à plena concretização do 

processo de integração, estão agora ancorados no âmbito institucional (ibidem:12 – 

citada em Dionísio, 2007:45), nomeadamente no funcionamento dos mercados de 

trabalho e habitacional e nas próprias instituições políticas. 

2.2.3 Transnacionalismo 

Portes, define Transnacionalismo como “(…) processos através dos quais os 

imigrantes forjam e mantêm relações sociais a vários níveis que ligam as suas 

sociedades de origem e de acolhimento (…)”. O autor chama-nos neste trecho à 

atenção para o facto de muitos imigrantes se organizarem em redes sociais que 

cruzam fronteiras geográficas, culturais e politicas (Portes, 1999:133 citado em 

Pereira,2007:34). 

Este autor destaca, então, três formas de transnacionalismo no contexto de 

migrações. A primeira forma refere-se às redes de comércio informal, o imigrante 
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tornado “empresário”, desloca-se constantemente entre a origem e o destino, 

aproveitando os contactos, a diferença de preços e as vantagens criadas pelas 

fronteiras políticas para prosperar. A segunda forma, surge como consequência da 

evolução destas redes comerciais, a medio ou longo prazos, emergem, principalmente 

na área dos serviços, investimentos económicos mais significativos, dotados já de uma 

estrutura formal. A terceira alude às influências política e social que os grupos de 

imigrantes podem ter, sobre as comunidades de origem. “Isto é, organizam como força 

de pressão politica e económica junto dos seus governos, com objetivos sociais de 

desenvolvimento local, assim como na promoção e divulgação de intercâmbios 

culturais e religiosos” (Portes, 1999:128-143 citado em Pereira, 2007:34). 

 

Castles define comunidades transnacionais como, “grupos baseados em dois ou mais 

países, envolvidos em atividades transfronteiriças significativas, recorrentes e 

duradouras, que podem ser de natureza económica, política, social ou cultural” 

(Castles:2005:80citado em Pereira,2007:36). Para Vertovec, elas são: 

 
 “(…) dense networks across political borders created by immigrants in their quest for economic 

advancement and social recognition. Through these networks, an increasing number of people 

are able to live dual lives. Participants are often bilingual, move easily between different 

cultures, frequently maintain homes in two countries, and purse economic, political and cultural 

interests that require their presencein both” (Vertovec, 2002:4 citado em Pereira, 2007:36) 

 

Kastoryano, constata que o aparecimento das comunidades transnacionais pode ser 

considerado um “fenómeno global”; fomentado pelo crescimento da mobilidade e pelo 

desenvolvimento da comunicação, que contribuem para intensificar as relações 

transfronteiras através de redes construídas e de comunidades organizadas. A autora 

defende que a institucionalização de uma comunidade transnacional, reclama uma 

“coordenação de atividades baseadas, sobretudo em referências comuns – objetivas 

ou subjetivas – e interesses comuns entre os membros, uma coordenação de 

recursos, informações e locais de força social do outro lado das fronteiras nacionais, 

desenhada para atingir fins políticos, culturais, económicos, tecnológicos e sociais” 

(Kastoriano, 2005:147-148 citada em Pereira, 2007:36). 

 

No contexto da União Europeia, a mesma autora, justifica que a emergência 

transnacional está associada a diversas e complexas interações entre os Estados e as 

identidades coletivas expressas pelos imigrantes ou por qualquer tipo de grupo de 

interesses que tende a demarcar a sua independência, em relação ao Estado. No 

entanto, os intervenientes transnacionais, quer sejam eles, líderes de associações de 

voluntariado, pessoas de negócios ou ativistas, desenvolvem estratégias para alem 

dos Estados-nações, expressando a sua solidariedade através de redes 

transnacionais, fundadas numa identidade ou num interesse comum ou em ambos. 

Kastoryano, sublinha que algumas dessas redes transnacionais baseiam-se em 

“iniciativas locais, algumas provêm do país de origem e outras são incentivadas por 

instituições supranacionais, particularmente pelo Parlamento Europeu, que se 

encontra, pela sua essência, no cerne da legitimidade e da democracia europeia (…) 

mas todas elas ajudam os ativistas a desenvolverem estratégias políticas e formas de 

mobilização para além dos Estados” (Kastoryano, 2005:149 citado em Pereira, 

2007:37). 
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Na sua análise sobre Transnationalization in Internalizational Migration: Implications for 

the Study of Citizenship and Culture, (Faist 1999: 2-3 citado em Pereira, 2007:37) faz a 

distinção, entre a diversidade de envolvimentos que os transmigrantes mantêm na 

sociedade de origem e na de acolhimento, distinguindo as situações em que ocorrem 

contactos esporádicos e ocasionais entre imigrantes “relativamente imóveis” e os seus 

países de origem e as relações estabelecidas através de correntes e redes formais e 

informais, mais ou menos densas e duradouras. O autor caracteriza aquilo a que 

denomina de “espaços transnacionais”. Estes são espaços que têm uma grande 

densidade de laços a vários níveis, designadamente formais (institucionais) e 

informais. São divididos em três tipos: Grupos transnacionais familiares, circuitos 

transnacionais e comunidades transnacionais (Faist, 1999:7-8 citado em Pereira, 

2007:37). 

Os grupos transnacionais familiares têm como característica a reciprocidade, 

especialmente nas primeiras gerações de imigrantes. Faist, defende que “(…) 

reciprocity can be seen, for example, in remitters sending back money to members of 

his or her kinship group in the country of origin (…)” (Faist, 1999:8 citado em Pereira, 

2007:37). 

Os circuitos transnacionais caracterizam-se por “(…) a constant circulation of goods, 

people, and information transversing the borders of sending and receiving states along 

the principle of Exchange viz. Instrumental reciprocity (…)” (Faist, 1999:9 citado em 

Pereira, 2007:37). Este autor salienta, ainda, que as comunidades transnacionais 

caraterizam situações “(…) which international movers and stayers are connected by 

dense and strong social and symbolic ties over time and across space to patterns of 

networks and circuits in two countries – based upon solidarity (…)” (Faist,1999:9 citado 

em Pereira, 2007:37). 

Autores, como Portes (1999), Faist (1999), Vertovec (2002) e Castles (1998, 2005) 

defendem o papel dos processos tecnológicos – que facilitam os meios de 

comunicação e de transporte, no que diz respeito ao desenvolvimento e crescimento 

da importância das comunidades transnacionais, designadamente, na manutenção de 

relações entre os diversos países, em que estas se encontram situadas (Pereira, 

2007:38). 

 

É no contexto dos modelos “pós-assimilacionistas”, supramencionados, de 

incorporação dos imigrantes, que eu vou centrar o meu trabalho. As determinantes da 

sociedade de acolhimento enquanto fatores estruturantes dos processos de 

incorporação na sociedade portuguesa, serão fundamentais para a compreensão das 

associações de imigrantes, principalmente no que diz respeito à evolução das suas 

funções. 

2.3 Associativismo Imigrante, Funções e Capital Social 

2.3.1 A emergência do associativismo imigrante 

Uma das primeiras análises relativas ao associativismo está presente na teoria de 

Alexis Tocquevielle. O autor dizia que o associativismo tinha um papel importante no 

fortalecimento da democracia. Para Tocqueville, o associativismo permitiria a 
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formação de novas formas de sociabilidade nas sociedades modernas que teriam 

valores diferentes das sociedades tradicionais. A sociedade democrática era 

individualista, por isso, para que houvesses um melhor funcionamento era necessária 

a associação dos indivíduos (Coelho, 2008:6; Aron, 2004 citados em Guerreiro, 

2011:19).  

O ato de migrar contém em si mudanças a diversos níveis, sejam quais forem os 

motivos da migração. Ao haver uma perceção das dificuldades partilhadas, os 

imigrantes tomam consciência da necessidade de unirem esforços para o alcance de 

objetivos comuns. Por isso grupos informalmente existentes, muitas vezes origem a 

estruturas formais de âmbito mais alargado, que vêm a ser as associações de 

migrantes (Viegas, 1998:52). 

Rocha-Trindade, descreve o que leva as comunidades de imigrantes a organizarem-

se: 

 “(…) a tendência para a concentração de compatriotas ou mesmo de conterrâneos, nos 

mesmos países de destino e em particulares zonas de fixação, constitui uma natural resposta 

ao isolamento do imigrante em terras e culturas estranhas. De igual modo, a proximidade dos 

locais de residência ou de emprego favorece encontros frequentes e ocasiões de breve 

convívio social, que tendem a prolongar-se mais tarde por via da atividade associativa informal 

ou formalizada”(Rocha-Trindade,1995:184).  

Para esta autora há uma diferença entre grupo e comunidade. Para que haja uma 

comunidade o grupo tem de permanecer num dado território, que tenha contornos 

razoavelmente definidos, ter uma dimensão suficiente para revelar uma estrutura 

social “determinada por um espetro completo de grupos etários, de representatividade 

de sexos, de relações familiares e de interações sociais, que lhe conferem alguma 

unidade de propósitos e um sentimento comum de pertença” (Rocha-Trindade, 

1995:184). Para Rocha-trindade só existe, então, uma comunidade de imigrantes da 

mesma nacionalidade numa certa região de destino, quando o fluxo migratório 

apresenta determinadas características quantitativas e de continuidade, durante um 

período longo de tempo (Rocha-Trindade, 1995:184). 

Para Monteiro, um dos fatores que leva à aproximação dos imigrantes é o facto de 

cada um deles ser um estranho que se encontra inserido num contexto igualmente 

estranho, que não oferece garantias. Sendo que o imigrante, também, não é possuidor 

de um status que o ponha em condição de paridade com os cidadãos do país, para 

onde imigrou (Monteiro, 1997 citado em Pereira, 2007:59). 

Carita e Rosendo sublinham, ainda, que o associativismo imigrante surge como “um 

instrumento aglutinador das expectativas e exigências dos imigrantes pertencentes a 

minorias étnicas numa sociedade de acolhimento” (Carita e Rosendo, 1993:139) 

assumindo, assim, um papel de mediador entre os imigrantes e o resto da sociedade. 

Para Freek Vermulen existem dois grandes fatores, que se complementam e que 

conduzem à emergência e à persistência do associativismo migrante. O primeiro está 

ligado com o grupo imigrante (processo de imigração, características da população 

imigrante e influência exercida pela organização do país de origem). O segundo 

relaciona-se com a sociedade recetora, salientando a estrutura de oportunidade 

política (Vermulen, 2005 citado em Pereira, 2007:61). Para que haja a constituição de 
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associações de imigrantes com base nas características de grupo, tem de haver um 

reconhecimento oficial por parte das instâncias soberanas do país de acolhimento. 

(Pereira, 2007:61). 

Relativamente à estrutura de oportunidade política na sociedade recetora, Soysal 

considera que os discursos e as estratégias organizacionais das associações, são 

influenciados pela forma como os imigrantes são aceites, quer pela sociedade 

recetora, quer pelo poder político. Alguns países disponibilizam à população migrante 

canais formais para a sua participação encorajando-a, ainda, na criação das suas 

organizações. Consoante as políticas do Estado de acolhimento, assim, essas 

organizações definem os seus fins, estratégias, funções e níveis de operação (Soysal, 

1994 citada em Pereira, 2007:62). 

Para esta autora, a existência de diversos modelos de organização encontra uma 

explicação plausível, através dos diferentes tipos de recursos disponíveis e dos 

diferentes tipos de pertença à comunidade. Em relação à incorporação das 

organizações de imigrantes temos três tipos, que por sua vez estão ligados a três 

regimes identificados pela autora (corporativo, liberal e estatal) (Soysal, 1994 citada 

em Pereira, 2007:62) 

No regime corporativo (Holanda e Suécia) as políticas governamentais apoiam as 

associações de imigrantes, sendo as organizações consolidadas pelo governo central. 

Existe neste caso o encorajamento da participação e representação das associações 

em termos políticos (Soysal, 1994 citada em Pereira, 2007:62). 

No regime liberal (Reino Unido e Suiça), o processo de integração não tem como 

referencia as organizações centralizadas, mas sim o individuo. Não existe nenhuma 

ligação entre o estado e as organizações de imigrantes, não existindo por isso, 

também, nenhuma promoção destas por parte deste. As associações funcionam como 

organizações de solidariedade social, desempenhando muitas vezes funções que os 

poderes políticos centrais não executam (Soysal, 1994 citada em Pereira, 2007:62). 

No caso dos regimes estatais (Alemanha e França), também, não existe um apoio às 

organizações de imigrantes, embora se lhes preste algum apoio financeiro, mas a sua 

representação ou consulta, em termos políticos, não é regular (Soysal, 1994 citada em 

Pereira, 2007:63). 

Para alguns autores, o associativismo é característico das sociedades urbanas ou das 

rurais que estejam envolvidas no rápido processo da urbanização. Dentro do tecido 

urbano existe um leque mais variado de relações e interações sociais, devido quer á 

elevada densidade populacional, quer ao estatuto socioeconómico e educacional mais 

elevado, dos seus habitantes. Para Louis Wirth o associativismo é, ainda, 

característico deste tipo de tecido devido à existência de laços de vizinhança e 

parentesco fracos, dando origem a que os indivíduos se organizem para partilharem e 

defenderem interesses comuns (Wirth, 1938, cit. Por Banton e Sills, s.d., citado em 

Carita e Rosendo, 1993:136). 

A emergência e o desenvolvimento do associativismo evoluem a lado a lado com as 

mudanças da sociedade, as etapas dos fluxos migratórios e de acordo com as 

características do percurso de cada grupo. Após a fase de instalação, a permanência 
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dos imigrantes numa determinada comunidade de acolhimento, a médio e a longo 

prazo, cria condições para o emergir do associativismo como forma organizada de 

responder às necessidades (materialistas ou simbólicas) sentidas pelos indivíduos 

(Albuquerque et al, 2008:100). 

2.3.2 Funções das associações 

As associações de migrantes visam a satisfação de interesses maioritariamente 

coletivos, no entanto, também permitem a criação e a reativação de laços sociais entre 

elementos do grupo alimentando, assim, um partilhar de um sentimento de pertença 

(Albuquerque at al, 2000:18). 

Segundo John Rex são quatro as funções principais das associações de imigrantes, a 

ajuda do vencimento do isolamento social, o afirmar dos valores e das crenças do 

grupo, a ação na defesa dos seus interesses e na resolução de conflitos com a 

sociedade de acolhimento e ainda, o apoio assistencial aos seus membros (Rex, 1994 

citado em Albuquerque et al 2000:17). 

Para Banton, as associações tendem a seguir, de algum modo, um padrão com 

alguma constância. Os seus objetivos são dirigidos tanto para aspetos solidários, 

recreativos ou culturais, como para a reivindicação e pressão política junto dos 

poderes administrativo, legal político ou económico de uma dada sociedade (Carita e 

Rosendo, 1993:136). A associação tende, por isso, a ter um papel de mediador entre o 

indivíduo e a sociedade e entre as necessidades dos indivíduos e as exigências da 

mesma (Carita e Rosendo, 1993:136). 

Quando existem mudanças sociais súbitas, as associações tentam adaptar, o melhor 

possível, os seus membros à nova situação, através da reorganização dos objetivos e 

fins da associação. Neste caso, as associações desempenham um papel fundamental 

como preservadoras de identidades e reveladoras de valores culturais. (Carita e 

Rosendo, 1993:136). 

As associações procuram, então, dar resposta a dois tipos de necessidades dos 

imigrantes. Em primeiro lugar, à de conservar e afirmar a cultura de origem, bem 

como, o consolidar de um sentimento de pertença baseado numa filiação identitária. 

Em segundo lugar, à da realização da persecução de objetivos de ordem material, 

sendo que a maioria destes decorre da participação cívica dos imigrantes, do seu 

desejo de serem integrados num novo contexto social e cultural e da sua necessidade 

de inserção (Rex, 1994 citado em Sardinha, 2003:37). Assim, segundo Cheetham as 

funções principais das associações tanto podem ser políticas, como culturais, como 

ambas (Cheetham, 1998 citado em Sardinha, 2003:37).  

Dentro das funções culturais um dos aspetos primordiais consiste, na preservação e 

transmissão da cultura de origem dos imigrantes, sendo esta transmissão feita através 

de um conjunto de simbolismos e ações desenvolvidos quotidianamente (Pereira, 

2007:64). Albuquerque, Ferreira e Viegas, referem exemplos de atividades de 

a manutenção da língua materna em 

contexto familiar comunitário ou associativo; o ensino formal da língua materna às 

crianças desde a idade infantil, quer tenham ou não nascido no país recetor; a 

comemoração de datas festivas de carácter religioso ou profano; a organização de 
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festas e de convívios frequentes; a constituição de grupos de expressão cultural 

(Albuquerque et al,2000:19). 

Relativamente às funções políticas, Albuquerque, Ferreira e Viegas sublinham que 

“(…) as atividades desenvolvidas pelas associações começam a ser dirigidas para a 

relação dos migrantes com o meio envolvente, nomeadamente para a afirmação 

coletiva do grupo no contexto social de inserção e para a sua participação ativa nas 

estruturas da sociedade recetora(…) a predominância das funções associativas 

canalizadas para a conservação da identidade cultural e para uma vivência virada para 

dentro da própria comunidade, vai cedendo lugar a formas de organização coletiva 

que valorizam, de igual maneira, o diálogo com a sociedade recetora visando 

integração social” (Albuquerque et al, 2000:21). 

 

Rocha-Trindade, alerta para o fato de só com o passar do tempo as atividades levadas 

a cabo pelas associações se tornarem visíveis, por que é com esse passar do tem que 

vai havendo um ganho de confiança, “uma forma de garantir uma certa privacidade 

social nas manifestações da cultura do grupo, enquanto este não sente ainda a força e  

a coragem de extroverter a sua identidade no meio de inserção – o que fará quando 

atingir a dimensão e a confiança para tal necessárias” (Rocha-Trindade 1995:189). 

 

John Rex menciona que as minorias étnicas (“grupos postos em situação minoritária 

pelas relações de força, e de direito, que submetem a outros grupos no seio de uma 

sociedade global cujo interesses estão a cargo de um Estado que opera a 

discriminação, quer por meio de estatutos jurídicos desiguais (exemplo, políticas de 

apartheid), quer graças aos princípios de igualdade cívica (privado de direitos 

específicos coletividade cuja situação social e económica é particular, a igualdade 

cívica pode criar ou perpetuar desigualdades de facto”), são alvo de seis situações de 

discriminação, que dão origem a que haja o diálogo com a sociedade recetora referido 

são elas: A falta de acesso aos lugares de decisão sindicalistas; as desigualdades de 

acesso ao mercado de trabalho, sujeitando-se com frequência aos lugares pior 

remunerados e de difícil promoção; os índices de desemprego elevados, devido às 

políticas de imigração e as situações de imigração clandestina; a segregação 

residencial e habitacional; a segregação ao nível da educação e a diferenciação 

perante a Lei (John Rex citado em Albuquerque et al, 2000:23). 

 

Como já foi supramencionado, o associativismo imigrante adota estratégias de 

intervenção de modo a corresponder quer a expectativas coletivas, quer a individuais. 

Neste contexto, Albuquerque, Ferreira e Viegas teorizam que essas estratégias devem 

ser canalizadas para atividades como por exemplo, a negociação com várias 

instâncias ao nível do poder político, visando a criação de medidas que protejam e 

promovam os direitos sociais dos migrantes, nomeadamente nas áreas da saúde, 

habitação, emprego, educação e proteção jurídica; a participação em organismos 

administrativos e de apoio social local, tais como autarquias, escolas, instituições de 

saúde e outras instituições públicas; a articulação com instituições de solidariedade 

para com as populações migrantes e de defesa dos Direitos Humanos (Albuquerque et 

al, 2000:24). 
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Como se pode constatar, ressaltam aqui duas ações importantes do associativismo, a 

solidariedade social (auxílio para colmatar as dificuldades em caso de desemprego, 

doença ou carências económicas, quer a famílias, quer a indivíduos) e a defesa dos 

direitos e interesses dos trabalhadores imigrantes trabalhando em conjunto, com os 

sindicatos e alguns partidos políticos. É, também, comum algumas associações 

organizarem cursos de formação profissional, de alfabetização ou de aprendizagem da 

língua do país de acolhimento ou materna (mais direcionado para os descendentes) 

existindo, também, algum apoio no que diz respeito aos processos de acolhimento de 

recém-chegados e de reagrupamento familiar (Pereira, 2007:68). 

 

As funções sobre as quais eu me vou deter na minha dissertação são aquelas que são 

canalizadas para uma participação ativa nas estruturas, da sociedade de acolhimento. 

Embora, no meu estudo de caso (Associação Luso Cabo-verdiana de Sintra), também, 

foque um pouco as canalizadas para alguma conservação da identidade cultural. 

2.3.3 Capital Social    

A teoria do capital social tem sido influenciada ao longo dos tempos por diversos 

autores. Pierre Bourdieu apresenta-nos uma primeira definição de capital social, que 

para ele é: 

“o conjunto de recursos reais ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações 
mais ou menos institucionalizadas de inter-conhecimento e inter-reconhecimento, ou seja, 
acrescenta ainda, recursos ligados à pertença a um grupo, como conjunto de agentes que não 
são apenas dotados de propriedades comuns (susceptíveis de serem reconhecidas pelo 
observador, pelos outros e pelos próprios), mas igualmente unidos por ligações permanentes e 
úteis” (Bordieu ,1980 citado em Vasconcelos, 2011). 
 

Estamos então perante um conjunto de recursos que podem ser potenciais ou reais, 

que se encontram conectados a um grupo e unidos por ligações de caráter 

permanente e utilitário. No seu livro “The Forms of Capital”, o autor refere, ainda, que o 

capital social designaria um principio de efeitos sociais diversos, que são 

consequência da integração dos agentes em redes duráveis, “which provides each of 

its memberswith the backing of collectively-owned capital”(Bordieu,1986). Esses 

efeitos podem ser apreendidos nas situações em que diferentes indivíduos partindo de 

um patamar de recursos (económicos e culturais) relativamente equivalentes, obtêm 

rendimentos ou dividendos desiguais, porque não conseguem mobilizar da mesma 

maneira os recursos (capitais) de um grupo de pertença (família, clube seleto, etc.) 

onde esses capitais existam (Bordieu,1986). 

 As redes de relações a que ao autor se refere são ligações, que não se podem reduzir 

a relações objetivas de proximidade geográfica, económica ou social, porque estas 

são alicerçadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas (Bordieu, 1986 

citado em Vasconcelos, 2011:12). Estas relações podem existir, apenas, num estado 

prático, em trocas materiais e/ou simbólicas que as ajudem a manter-se 

(Bordieu,1986) mas podem, também, ser socialmente instituídas ou garantidas pela 

aplicação de um nome comum (de família, Classe, tribo, escola, partido, etc.) 

(Bordieu,1986) ou por um conjunto de atos instituidores designados para formar e 

informar aqueles que se submetem a eles. 
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 “Nestas relações, um princípio de relativa coesão e comunalidade material característico das 

lógicas de reprodução social dos grupos duradouros (mas que não pode ser reduzido a lógicas 

utilitaristas de troca material entre os seus membros), funde-se intrinsecamente com um 

princípio de coesão e comunalidade simbólica, construindo assim, ao instituírem o grupo (que 

pode e deve ser pensado como rede ou configuração relacional) e a sua identidade, a 

solidariedade suficiente entre os seus constituintes para que estes se sintam e pensem como 

próximos. Muitas vezes tão solidários e tão próximos ao ponto de se pensarem como corpo 

coletivo (familiar, por exemplo) ” (Bourdieu 1993 & 1997, citado em Vasconcelos, 2011:12). 

 

O indivíduo terá um maior ou menor volume de capital, consoante a extensão da sua 

rede e dos capitais subjacentes aos indivíduos que a componham (Bourdieu, 1986), 

“The volume of the social capital possessed by a given agent thus depends on the size 

of the network of connections he can effectively mobilize and on the volume of the 

capital (economic, cultural or symbolic) possessed in his own right by each of those to 

whom he is connected” (Bordieu, 1986). 

Nesta definição, o capital social é um pouco dependente do facto de que as trocas 

(não necessariamente apercebidas como tal), que instituem o inter-reconhecimento, 

presumem o reconhecimento de um mínimo de homogeneidade objetiva e que 

exerçam um efeito multiplicador sobre o capital “possédé en propre” (Bourdieu,1980 

citado em Vasconcelos, 2011:12). Assim como, por causa da necessidade de um 

mínimo de homogeneidade objetiva, o capital social nunca é completamente 

independente, embora ele possua autonomia relativa, dos restantes capitais detidos 

pelo agente, ou até dos capitais de todos a quem está ligado de forma durável 

(Bourdieu 1986 citado em Vasconcelos, 2011:12). 

 

Os lucros (que podem ser simbólicos ou materiais) advindos da pertença a um grupo 

são os fundamentadores da solidariedade que torna possível a existência desse grupo 

(Bourdieu, 1980 citado em Vasconcelos, 2011:13). A solidariedade que serve de 

fundamento cognitivo para as trocas pode ser expressa pelos intervenientes, quer em 

termos emocionais, (como é o caso dos grupos familiares (Lima, 1993 citado em 

Vasconcelos, 2011:13), quer em termos de natureza simbólica (materialidade) 

(Vasconcelos, 2011:13).  

 

Assim, para Bourdieu, a rede de ligações duráveis é o resultado de estratégias 

práticas de investimento, que podem ser individuais ou coletivas, conscientemente ou 

inconscientemente orientadas para a instituição ou reprodução de relações sociais 

diretamente utilizáveis (a curto e alongo prazo), ou seja, orientadas para a modificação 

de relações contingentes, em relações ao mesmo tempo necessárias e eletivas, 

implicando obrigações duráveis, que são subjetivamente sentidas (sentimentos de 

amor, de reconhecimento, de respeito, amizade, etc.) ou institucionalmente garantidas 

enquanto direitos (Bourdieu 1986 citado em Vasconcelos, 2011:13). “Tal faz-se pela 

troca incessante, enquanto comunicação que supõe e produz o conhecimento e 

reconhecimento mútuos” (Bourdieu 1986, citado em Vasconcelos, 2011:13). A troca 

transforma, então, as coisas trocadas em símbolos de reconhecimento e através 

desse reconhecimento mútuo e da pertença ao grupo que acarreta, produz o grupo e 

determina ao mesmo tempo os limites do grupo (de inclusão e exclusão) (Bourdieu 

1980 citado em Vasconcelos,2011:13). Podemos então dizer que a reprodução do 

capital social é, não só, tributária das trocas, mas também de todos os encontros e 

sociabilidades mais ou menos institucionalizadas, que pela frequentação constante e 
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num trabalho incessante de instituição e de consagração simbólica, produzem e 

muitas vezes conscientemente visam, a manutenção do grupo. (Bourdieu, 1986 citado 

em Vasconcelos, 201:14). 

 

James Coleman, retoma o conceito de capital social desenvolvendo uma teoria 

baseada na conceptualização de um capital social assente na teoria de escolha 

racional, da qual ele é um dos maiores expoentes (Field, 2008:23/24 citado em 

Vasconcelos, 2011:18). Segundo este autor, o capital social (que era definido pela sua 

função) seria “qualquer aspeto da organização social (informal) que constitui um 

recurso produtivo para um ou mais atores” (Coleman 1994:170-176 citado em 

Vasconcelos, 2011:18).Será um recurso produtivo, porque através dele é possível 

alcançar e prosseguir determinados objetivos que não o seriam de outra maneira 

(Coleman 1994:170-176 citado em Vasconcelos, 2011:18-19). O capital social é 

consequência de relações informais, que são constituídas por família, amigos ou 

conhecidos. Essas relações informais teriam consequências económicas, mas não 

seriam estabelecidas por essas razões (Coleman citado em Vasconcelos, 2011:19). 

Contrariamente a Bourdieu que considerava o capital social como um bem privado, no 

sentido em que este era apropriado e produzido por agentes posicionados numa 

determinada estrutura de classes, para Coleman este é um bem público, porque só 

pode ser produzido através da combinação das ações de vários agentes tendo, por 

isso, de existir uma cooperação (Vasconcelos, 2011:19). Para Coleman, o capital 

social é o resultado da organização de grupos (valores, obrigações reciprocas e 

estruturas organizacionais de poder) (Coleman citado em Vasconcelos, 2011:19). 

Robert Putnam é outro autor que trata o tema do capital social, tal como Coleman, ele 

também acentua o caráter coletivo humano deste. Para Putnam, a definição de capital 

social é “features of social life – netorks, norms and trust – that enable participants to 

act together more effectively to pursue shared objectives”(Putnam 1995, citado em 

Vasconcelos, 2011:22).   

No seu estudo “Comunidade e Democracia: Experiência da Itália Moderna” datado de 

1993, o autor estabelece uma relação entre o nível do envolvimento cívico da 

comunidade e a qualidade da sua governança. Existe um relacionamento entre capital 

social, laços de confiança mútua, redes de cooperação estabelecidas e mecanismos 

comunitários de coerção e comportamento (Pereira, 2007:69). 

Tal como o capital financeiro ou humano, também o social é produtivo, visto que certos 

objetivos coletivos não seriam passíveis de serem atingidos se ele não existisse. O 

capital social contribui, por exemplo, para o desenvolvimento económico porque ao 

facilitar o estabelecimento de novas regras de cooperação e ajuda mútua reduz de 

alguma forma os custos das transações comerciais. Este capital, ao estimular o 

interesse dos cidadãos pela vida cívica, contribui também para a melhoria do 

funcionamento das instituições democráticas (Putman, 2006 citado em Pereira, 

2007:70). 

 As relações de confiança são, então, um componente básico do capital social e 

desempenham um papel vital na sua acumulação. Segundo Putman, “a confiança 

surge por meio de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica que, por 
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sua vez, fortalecem e facilitam a cooperação” (Putman, 2006:181 citado em Pereira, 

2007:70). 

Segundo este autor existem dois tipos de regras de reciprocidade, a “especifica” e a 

“generalizada”. A “específica” refere-se à troca em simultâneo de itens de igual valor 

(colegas de trabalho trocam os seus dias de folga). A “generalizada” diz respeito a 

uma contínua relação de troca que pode apresentar uma falta de correspondência, 

sendo que essa falta de correspondência pode vir a ser colmatada num futuro 

(Putnam, 2006:181 citado em Pereira, 2007:70). 

Sucintamente, os efeitos sociais dos componentes do capital social, analisado por 

Putman (2006), podem resumir-se em quatro pontos: 

· Promoção de regras sólidas de reciprocidade, reforçadas por cadeias de 

relacionamento e que dependem da reputação individual ou institucional; 

·  Aumento dos custos potenciais para quem transgrida as regras nas transações 

individuais, prevenindo o oportunismo; 

· Facilitação da comunicação e melhoramento do fluxo de informações sobre a 

confiança dos indivíduos; 

· Corporificação do êxito alcançado em ações anteriores, criando um modelo 

culturalmente definido para colaborações, no futuro (Putman, 2006 citado em Pereira, 

2007:71). 

  

A investigação realizada domínio do capital social étnico parte da suposição que a 

densidade das redes sociais das organizações migrantes tem tendência para 

aumentar o capital social organizativo tendo, este, um impacto positivo na participação 

política dos migrantes (Fennema e Tillie, 2001;Fennema, 2004 citados em Horta 

(coord.), 2010:14). Baseando-se neste pressuposto, os estudos realizados em 

Amesterdão e em outras cidades europeias, viriam a analisar as redes sociais 

organizativas migrantes e os seus níveis de integração política (Berger,Galonska e 

Koopmans, 2004; Jacobs, Phalet e Swyngedouw, 2004 citados em Horta (coord.), 

2010:14). O estudo comparativo entre associações de migrantes oriundos da Turquia, 

o Suriname e das Antilhas, sediadas em Amesterdão, mostrou que as associações 

que têm um capital social étnico mais elevado têm, também, uma maior confiança e 

participação políticas no país de acolhimento. Esta pesquisa evidenciou, ainda, que a 

pertença a associações migrantes estimula a participação cívica noutras organizações 

cívicas da sociedade civil (Jacobs e Tillie, 2004 citados em Horta (coord.), 2010:14). 

 

Vou, então, analisar na minha dissertação, a dinâmica da associação de imigrantes do 

meu estudo de caso. Neste sentido, debruçarei a minha análise sobre a estrutura 

organizacional dessa associação (densidade, participantes, atividades e recursos 

humanos e materiais) e sobre a densidade da sua rede organizacional. Analisarei, 

igualmente, a participação ativa dessa organização, nomeadamente em termos de 

atividades cívicas e politicas. 
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2.4 O papel dos líderes no movimento associativo imigrante 

 Como já foi supramencionado, o associativismo imigrante tende a delinear estratégias 

de modo a satisfazer as necessidades coletivas dos seus membros. Os líderes das 

associações têm aqui um papel importante, em termos de gestão das estratégias a 

adotar para que as necessidades sejam satisfeitas, da melhor maneira possível. 

Albuquerque, Ferreira e Viegas, definem os líderes associativos como “homens e 

mulheres que trabalham como membros ativos, definindo modos de atuação e 

emitindo opiniões, que exercem grande influência sobre os restantes membros da 

comunidade, dada responsabilidade dos postos que ocupam e do papel informal que 

desempenham”(Albuquerque, Ferreira e Viegas, 2000:26). Elas defendem ainda, que 

as suas características confirmam que a liderança se encontra ligada a determinadas 

qualidades pessoais e a habilidade com que, estrategicamente utilizam alguns dos 

seus recursos: o domínio da língua do país recetor; o grau de formação académica; o 

nível de rendimentos; as habilidades políticas e a credibilidade que sustentam no seio 

do grupo (Labelle et al, 1994 citada em Albuquerque et al, 2000:26). 

 António Damásio, ao contrário de outros autores, conclui que o carisma dos líderes 

está gravado na biologia, justificando o ascendente dessas pessoas sobre outras: 

“Uma das razões por que algumas pessoas se tornam líderes e outras seguidoras, por 

que algumas comandam respeito e outras se acobardam, tem muitas vezes pouco a 

ver com os conhecimentos ou aptidões dessas pessoas, mas muitíssimo a ver com 

qualidades físicas que promovem certas respostas emocionais nos outros.” (Damásio, 

2003: 65-66 citado em Albuquerque, 2008:316). 

 

Para Labelle, são líderes associativos os homens ou as mulheres que definem 

situações e opiniões, trabalhando como membros ativos e influentes devido aos 

postos de responsabilidade ocupados, dentro do quadro de agrupamentos 

comunitários étnicos e ao papel informal aí desempenhado (Labelle et al, 1994 citada 

em Viegas, 1998:65). 

Estes líderes estão, muitas vezes, ligados à ação política, sendo portadores das 

reivindicações dos imigrantes face ao poder instituído. Eles são possuidores de redes 

importantes de conhecimento, que usam para exercer influência junto de sindicatos, 

partidos políticos ou instituições sociais, visando a melhoria de condições dos seus 

compatriotas. A posição de liderança é uma via para a promoção social, seja no 

interior do grupo ou no seio da sociedade envolvente, serve, também, como alimento 

do seu prestígio (Viegas, 1998:66). No entanto, a liderança implica uma maior 

exposição pública, que pode ser pode facilitar o recrutamento de um líder para a vida 

político-partidária, mas que ao mesmo tempo torna mais exigente a defesa dos 

interesses dos grupos que representam (Albuquerque, 2008:408). 

 

A importância da capacidade de liderança, bem como, da convicção de que é possível 

a obtenção de resultados pela iniciativa individual, mesmo não sendo reconhecidas 

pelos indivíduos como atributos pessoais, é convergente na seguinte afirmação: 

 

“O facto de o voluntário agir sobre a vida de outrem, de escolher participar num meio relacional 

(que exige frequentemente a interação com os beneficiários e com outros voluntários), de a 

atuação requerer um certo grau de iniciativa própria e tomada de decisões, implica que o 



IImmiiggrraaççããoo//MMiiggrraanntteess  ee  AAssssoocciiaattiivviissmmoo  

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

35 
 

voluntário terá de ter de si uma perceção da realidade social como suscetível de ser 

transformada” (Kellerhals cit. in Almeida, Ferrão, Delicado 2002:188-189 citado em 

Albuquerque, 2008:316). 

                          . 

Pode, então, argumentar-se que parte do sucesso das trajetórias associativas se deve 

a qualidades individuais “especiais”; no sentido de serem atributos de uma minoria 

estatística da população e que estão inscritos nas biografias daqueles cujas escolhas 

de vida passam pela opção de participação, na esfera pública. A literatura científica 

tem assinalado, que apenas uma minoria de cidadãos se envolve ativa e diretamente 

em organizações da sociedade civil (Albuquerque, 2008:316). 

 

 Rosana Albuquerque resume-nos, então, a tarefa de um líder associativo: 

 

 “Se os interesses que os dirigentes devem representar traduzem os objetivos e as 

prioridades que as associações estabelecem para a sua intervenção, não se deve 

depreender que esta seja uma tarefa de simples transposição de objetivos de um 

nível mais teórico para a prática quotidiana do trabalho desenvolvido no terreno. Este 

processo de representação complica-se na exata medida em que cresce a exposição 

pública, tanto das pessoas que exercem funções de liderança, como das próprias 

associações enquanto atores coletivos inseridos em dinâmicas relacionais entre 

instituições com distintas esferas de poder, designadamente parceiros ou órgãos 

responsáveis pela implementação de políticas sociais e de imigração” (Albuquerque, 

2008:409). 

 

 


