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CAPÍTULO I I I – AS ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES EM PORTUGAL  

3.1 Constituição, direitos, deveres e reconhecimento  

A Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, estabelece o regime jurídico das associações, que 

representam os imigrantes e seus descendentes. Esta Lei veio dar corpo às 

reivindicações das referidas associações, que desde o início dos anos 90 reclamavam 

do Estado uma lei que regulamentasse o seu estatuto. Até á sua regulamentação por 

este diploma legal as associações de imigrantes constituíam-se do mesmo modo que 

as associações culturais sem fins lucrativos estando, nomeadamente, excluídas do 

exercício do direito de tempo de antena. O Decreto-Lei 75/2000 veio definir as formas 

de apoio técnico e financeiro por parte do Estado às associações, bem como, o 

processo de registo de representatividade das mesmas e de reconhecimento. Este 

Decreto-Lei, no seu artigo 9.º, n.º2, remete-nos para o art.º33.º do Decreto-Lei 197/99 

de 8 de junho que nos elucida sobre as situações que excluem as associações de 

serem apoiadas por parte do Estado. 

Os critérios subjacentes à triagem das associações têm como objetivo eliminar do 

terceiro setor imigrante as associações que não tenham fins claros (Pires,2004:5). As 

associações de imigrantes são dotadas de personalidade jurídica, sem fins lucrativos e 

podem ser de âmbito nacional, regional ou local (Cunha,2010:205), consoante o 

número mínimo de associados, que será respetivamente, de 1000, 500 e 100 1. O 

âmbito da Associação (nacional, regional ou local) não tem, atualmente, qualquer 

influência no montante do apoio financeiro. Os tetos limites variam apenas em função 

do tipo de apoio (anual ou pontual), como se poderá constatar no ponto relativo aos 

apoios. 

 A Constituição da República Portuguesa no seu artigo 46.º explica-nos os 

fundamentos da Liberdade de Associação. O n.º 1 alude ao direito dos cidadãos de 

livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituírem associações 

“desde que estas não se destinem a promover a violência e os respetivos fins não 

sejam contrários à lei penal”. O n.º 2 refere-se ao livre prosseguimento dos fins das 

associações que não devem ter, por isso, qualquer interferência das autoridades 

públicas. Refere-se, ainda, ao fato de não poderem ser dissolvidas pelo Estado ou 

suspensas as suas atividades, senão, nos casos previstos pela lei e mediante decisão 

judicial. O n.º 3 enuncia que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma 

associação ou coagido a permanecer nela. Finalmente o n.º 4, indica que tipo de 

associações não são permitidas (armadas, de tipo militar, militarizadas, paramilitares 

ou de ideologia fascista). 

O processo de constituição de uma associação compreende basicamente cinco fases: 

a reunião de fundação e aprovação dos estatutos; a obtenção de certificado de 

admissibilidade e cartão provisório (Registo Nacional das Pessoas Coletivas); a 

escritura pública; a publicação e registos definitivos e a eleição de corpos dirigentes. 

Para que se constitua uma associação tem de haver no mínimo um grupo constituído 

                                                             
1 “Associações de Imigrantes em Portugal – Reconhecimento” in www.acidi.gov.pt consultado em 17/07/2013 

http://www.acidi.gov.pt/
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por 3 pessoas. Sendo que, para haver um funcionamento legal dos órgãos obrigatórios 

é necessário um mínimo de 9, 3 para a direção, 3 para o conselho fiscal e 3 para a 

mesa da assembleia geral 2. 

Com a criação da “Associação na Hora”, passa a ser possível constituir uma 

associação num único balcão e de forma imediata. Ao constituir uma associação por 

este meio, deixa de ser necessário a obtenção prévia do certificado de admissibilidade 

da associação (junto de Registo Nacional de Pessoas Coletivas), celebrar uma 

escritura publica, o envio físico da mesma ao Ministério Publico, o seu depósito no 

Governo Civil e a publicação no Diário da Republica. Quem constitui a associação 

recebe de imediato o cartão eletrónico de pessoa coletiva (sendo-lhe comunicado o 

número de identificação da Segurança Social), a certidão do ato constitutivo da 

associação e os respetivos estatutos. É ainda atribuído registo de domínio na 

Internet.pt à associação. O ato constitutivo e os estatutos são publicados de imediato 

no sítio www.mj.gov.pt/publicações, de acesso público e gratuito.3 No entanto, para as 

associações de imigrantes algumas destas situações como, por exemplo, a publicação 

em Diário da República, não são dispensáveis, porque se esta formalidade não existir, 

não será possível o reconhecimento por parte do ACIDI (Alto Comissariado para a 

Imigração e Diálogo Intercultural), ou seja, não existe grande vantagem na constituição 

de associações de imigrantes deste modo simplificado. 

De acordo com o n.º1 do art.º 2.º da Lei 115/99, de 3 de agosto (alíneas a) a e) e 

respetiva regulamentação, as associações de imigrantes têm como objetivo estatutário 

a proteção dos direitos e interesses dos imigrantes e dos seus descendentes 

residentes em Portugal. Neste contexto, as associações de imigrantes têm deveres 

para com os imigrantes e seus descendentes em termos de apoio, defesa e promoção 

dos direitos e interesses dos mesmos, (de modo a permitir uma boa integração e 

inserção e consequentemente uma melhoria das suas condições de vida) e de 

promoção e estimulação das capacidades próprias, culturais e sociais. Em termos de 

relacionamento, devem estabelecer intercâmbios com associações congéneres 

estrangeiras ou promover ações comuns de informação ou formação. 

Relativamente aos direitos e ainda, segundo a mesma Lei (artigo 4.º n.º1, alíneas a) a 

f), as associações de imigrantes têm o direito de participação na definição da política 

de imigração, nos processos legislativos relativos à imigração e em órgãos consultivos 

(de acordo com a lei, sendo exemplo de um desses órgãos o COCAI). Têm, ainda, o 

direito de antena nos serviços públicos de rádio e televisão (sendo que este direito 

assiste apenas às associações de âmbito nacional, as de âmbito regional e local 

beneficiam dele, através das primeiras), bem como, todos os direitos e regalias 

atribuídos por lei às pessoas coletivas de utilidade pública. Estão, também, isentas de 

custas e preparos judiciais e de imposto de selo. 

O conjunto do direito ao apoio técnico e financeiro e à participação na definição das 

medidas do programa do governo em matéria de imigração é muito importante. A 

existência de um apoio técnico e financeiro às associações pode fazer a diferença no 

crescimento de uma associação. Uma associação que não tenha este apoio tem um 

                                                             
2
 “Como Constituir uma Associação – Guia Prático das Associações” in www.acidi.gov.pt – Consultado dia 17/07/2013 

3 “Associação na Hora – Vantagens” in www.associacaonahora.mj.pt – consultado dia 17/07/2013 

http://www.mj.gov.pt/publicações
http://www.acidi.gov.pt/
http://www.associacaonahora.mj.pt/
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raio de ação restrito, tendo por isso, muitas vezes uma intervenção mais localizada e 

mais rara (falta de apoio para a realização de atividades). É importante existir uma 

cooperação entre o Estado e as associações de imigrantes no que respeita à definição 

de políticas de imigração, a troca de pontos de vista beneficiará a definição das 

mesmas. 

As associações de imigrantes que não sejam reconhecidas pelo ACIDI não são 

abrangidas pelos direitos anteriormente enunciados, no entanto, são-lhes garantidos 

os seguintes (de acordo com as alíneas g), h), i) e j) do mesmo artigo), solicitação e 

obtenção das entidades competentes das informações e da documentação que lhes 

permitam acompanhar a definição e execução das políticas de imigração; a 

intervenção junto das autoridades públicas em defesa dos direitos dos imigrantes, a 

participação (junto das autarquias locais) na definição e execução das políticas locais 

que digam diretamente respeito aos imigrantes e o benefício de apoio técnico e 

financeiro por parte do Estado, nos termos da lei. 

Segundo o n.º1 do art.º 7.º da Lei n.º 115/99 de 3 de Agosto, os apoios às associações 

previstos na alínea j) do art.º 4.º são atribuídos mediante a celebração de protocolos 

com o ACIDI. O n.º 2 do art.º 7.º da mencionada lei diz-nos que a celebração desses 

protocolos baseia-se em projetos apresentados pelas associações e é precedida de 

parecer do Conselho Consultivo.  

São cerca de uma centena, as associações reconhecidas pelo ACIDI, representando 

diversos países (Brasil, Angola, Moçambique, Ucrânia, Roménia etc.). Desenvolvem o 

seu trabalho em áreas como, eventos culturais e recreativos, apoio jurídico, 

intervenção política no âmbito das questões da imigração e da luta contra a 

discriminação, aulas de língua e cultura portuguesa, entre outras4. 

O reconhecimento de representatividade é atribuído pelo ACIDI, precedido de parecer 

do Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI). As associações de 

imigrantes que o queiram requerer têm de reunir os seguintes requisitos: terem 

estatutos publicados (devendo fazer prova dessa publicação através da cópia dos 

mesmos e do extrato publicado em Diário da República), terem corpos sociais 

regularmente eleitos (aquando do pedido de reconhecimento a cópia da ata de eleição 

deve acompanhar o mesmo), estarem inscritas no Registo Nacional de Pessoas 

Coletivas (devendo a cópia do cartão comprovativo desse registo ser, também 

entregue quando do pedido de reconhecimento), inscreverem no seu objeto ou 

denominação social a promoção dos direitos e interesses específicos dos imigrantes e 

desenvolverem atividades que comprovem uma real promoção desses mesmos 

direitos e interesses específicos (para comprovar estes requisitos é necessário no ato 

do reconhecimento a apresentação do relatório de atividades do último exercício e 

respetiva ata de aprovação em Assembleia-Geral ou Plano Anual de atividades, caso 

se trate de uma associação em início de atividade. Por fim, a associação tem, ainda, 

de apresentar uma declaração em que conste o número total de associados e o 

âmbito territorial da atuação.5 

                                                             
4
 “És imigrante? – Associações de imigrantes em Portugal” in www.acidi.gov.pt – consultado dia 17/07/2013 

5 Art.º 5.º da Lei 115/99 de 3 de agosto e n.º 2 do artigo 3.º do Decreto - Lei n.º75/2000 

http://www.acidi.gov.pt/


AAss  AAssssoocciiaaççõõeess  ddee  IImmiiggrraanntteess  eemm  PPoorrttuuggaall  

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

40 
 

Sempre que haja alterações e de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, a associação 

deve apresentar os documentos que correspondam às mesmas e referidos no n.º2, a 

fim de se poder fazer a confirmação da manutenção dos requisitos legais do 

reconhecimento de representatividade, sem prejuízo da remessa anual, até 31 de 

janeiro, da declaração na qual conste o número de sócios e o seu âmbito territorial de 

atuação. 

 De acordo com o n.º 1 do art.º 4.º deste Decreto-Lei o ACIME e o Conselho 

Consultivo para os Assuntos da Imigração podem solicitar informações ou documentos 

adicionais que se revelem necessários à tomada de decisão ou emissão de parecer. O 

n.º 2 diz-nos que o COCAI emite parecer num prazo máximo de 10 dias úteis a contar 

da data da entrada do requerimento ou da instrução do processo. O n.º 3 alude à 

decisão a ser proferida por parte do ACIME, no prazo máximo de 15 dias úteis a 

contar da emissão de parecer do COCAI. Segundo o art.º 5.º o ACIME promove no 

prazo de 10 dias, a publicação no Diário da República do estrato da decisão proferida. 

É ao Gabinete do ACIME que compete a organização do registo das associações cuja 

representatividade é reconhecida, bem como, a emissão anual de um cartão de 

identificação (art.º 6.º da Lei nº 115/99, de 3 de agosto regulamentada pelo Decreto-

Lei n.º 75/2000 de 9 de maio). 

3.2 Tipos de Apoio 

Existem diversos tipos de apoio que podem ser prestados às associações de 

imigrantes. No entanto, podemos considerar que os apoios mais importantes serão os 

apoios dados pelo poder central ou pelo poder local. Como já foi suprarreferido, os 

apoios são de caráter financeiro e de caráter técnico. No que diz respeito ao poder 

central um apoio financeiro importante é aquele que é concedido no âmbito do 

programa PAAI (Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante). Esse apoio 

financeiro é feito através da assinatura de protocolos entre as associações de 

imigrantes (que tenham reconhecimento de representatividade) e o ACIDI. 

Relativamente ao apoio técnico, ele encontra-se mencionado no art.º 11.º do Decreto-

Lei 75/2000 (informação jurídica ou outra, fornecimento de documentação ou ainda de 

bibliografia). O poder local, também, apoia financeiramente e tecnicamente as 

associações de imigrantes. O apoio financeiro pode ser feito, também, através de 

Programas de Apoio. Na entrevista á Divisão de Saúde e Ação Social da Câmara 

Municipal de Sintra, incluída no quarto capítulo, é abordado o apoio financeiro 

concedido por esta câmara às associações de imigrantes (que passa precisamente 

por um programa de apoio), bem como, o apoio técnico (que pode ser efetuado de 

diversas formas, desde a facultação de documentação até à cedência de espaços 

para atividades). 

O art.º 8.º, n.º2, alíneas a) a h) do Decreto-Lei supramencionado alude ao apoio 

concedido pelo poder central às associações de imigrantes que desenvolvam 

programas, projetos e ações que tenham objetivos nas áreas de formação, quer 

profissional, quer técnica (suporte a iniciativas empresariais, culturais e sociais), 

integração de cidadão imigrantes (promovendo a sua dignificação e igualdade de 

oportunidades, por exemplo, através da mudança de atitudes e mentalidades, do 

estudo e da investigação de casos e de medidas de integração social e de 
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discriminação, da eliminação de todas as formas dessa mesma discriminação ou 

ainda, da criação de serviços de apoio às famílias imigrantes) e do estabelecimento de 

intercâmbios com associações congéneres estrangeiras, ou a promoção de ações 

comuns de informação ou formação. 

Os pedidos de apoio são apreciados segundo diversos critérios tais como, a qualidade 

técnica da ação proposta, os custos, proveitos e efeitos e da mesma ou ainda, o seu 

âmbito de ação.6São excluídas do apoio as associações que se encontrem 

nomeadamente, em situações de dívidas ao estado (impostos e segurança social) ou 

em situações de falência.7 A formalização dos pedidos deve ser feita a um membro do 

Governo responsável pela área da igualdade (atualmente esse membro é uma 

Secretária de Estado).8 

As questões relativas ao financiamento estão enunciadas nos artigos 12.º ao 17.º. Na 

atribuição do financiamento estão envolvidas diversas entidades (membro do Governo 

responsável pela área da igualdade, ACIDI e COCAI). Os pedidos são depois de 

formalizados remetidos ao ACIDI para que este os aprecie, esta apreciação será 

baseada no parecer solicitado ao COCAI. Após a emissão de parecer do ACIDI, o 

membro do Governo responsável pela área da igualdade irá decidir sobre a concessão 

ou não de apoio, promovendo também, a celebração do protocolo. É também da 

competência do ACIDI a avaliação e o acompanhamento da aplicação das verbas 

concedidas. As associações têm de apresentar até 15 de janeiro de cada ano, relatório 

anual e circunstanciado da atividade desenvolvida e da aplicação das verbas 

concedidas. Caso se trate de apoio pontual o relatório supramencionado deverá ser 

apresentado num prazo máximo de 30 dias após o final da ação apoiada. Caso se 

verifiquem irregularidades na aplicação das verbas (utilização para fins que não os 

indicados), a associação fica impedida de concorrer a qualquer espécie de apoio 

durante dois anos, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que haja A lista 

das associações apoiadas, bem como, a modalidade de apoio e os respetivos 

montantes, são publicados em Diário da República até 30 de abril do ano seguinte 

àquele a que se referem os apoios lugar. 

O apoio financeiro é concedido em várias tranches, para o apoio anual (quem 

concorrer ao apoio anual não pode concorrerão apoio pontual) 50% até 31 de março, 

20% até 30 de junho e 30% após 30 de novembro. Este apoio é condicionado à 

apresentação de relatório de atividades e contas até aquela data. Relativamente ao 

apoio pontual, 60% com a celebração do protocolo de apoio e 40% no prazo de dez 

dias úteis após entrega do relatório de atividades e contas. 

A dotação orçamental inscrita para o efeito no Orçamento de Estado, em rubrica 

própria, nos termos do art.º 8.º da Lei n.º 115/99, de 3 de agosto, condiciona a 

atribuição dos apoios. A fatia do orçamento de estado destinada ao apoio às 

associações de imigrantes transita para o orçamento do ACIDI, sendo este que faz a 

distribuição das verbas pelas associações. De dois em dois anos o ACIDI candidata-se 

                                                             
6
 Art.º 9.º n.1 do Decreto - Lei n.º75/2000 

7
 Artigo 33.º do Decreto-Lei  197/99, de 8 de junho 

8 Artigo 10.º do Decreto-Lei  75/2000 de 9 de maio 
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ao programa POPH do Fundo Social Europeu. As verbas que forem atribuídas servem 

também para reforçar o apoio às associações. 

Até ao ano de 2002, a execução do orçamento do ACIDI rondava o valor de 0,85 M de 

Euros, entre 2003 e 2007aumentou para 5,71 M de euros. Em 2008 o orçamento teve 

um acréscimo de 41% passando para 8,06 M de euros e em 2009 de 30% passando 

para valores de 10,51M de euros (este crescimento foi suportado por fundos 

comunitários). Entre 2009 e 2010 houve um decréscimo do orçamento do ACIDI de 

aproximadamente 19%, o que fez com que o orçamento fosse de 8,47M de euros em 

2011 de 8,74M de euros, em 2012 houve uma diminuição acentuada devido à 

contração económica o orçamento foi de apenas 6,8M de euros. O Ministério da 

Segurança Social e do trabalho, através do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, contribuiu em 2006 e em 2007, com uma transferência anual de 3,95 M 

euros e em 2008 com 4,18 M euros, somando-se, respetivamente a 0,80 M de euros, 

em 2006, 1 M de euros, em 2007 e 1,09 M de Euros, em 2008 provenientes de 

Receitas Gerais do Estado. No ano de 2005, 40% do orçamento global (2,2 M de 

euros) foi destinado a apoiar associações de imigrantes, ONG,s, IPSS e outras 

instituições sem fins lucrativos que trabalham com imigrantes, em 2006 a verba foi de 

1,8 M de euros, 38% do orçamento global, em 2007, 43% (2,44 M de euros), em 2008, 

52% (4,20 M de euros), em 2009, 61% (cerca de 6,36 M de euros), no ano de 2010 

foram cerca de 49% (4,19M de euros) e no ano de 2011 também 49% (4,3M de euros) 

e em 2012 cerca de 57% (3,8 M de euros) desse mesmo orçamento 9. 

Como vamos poder observar no estudo de caso existem mais apoios para além do 

que é atribuído pelo Estado. Existem, por exemplo, apoios atribuídos por embaixadas 

ou doações de particulares. 

 3.3 A Evolução do Movimento Associativo Imigrante em Portugal 

Portugal só começa a ser visto como país de imigração por altura do XI Governo 

Constitucional ou seja por volta do período que sucede à entrada do país na CEE 

(1986). Este discurso vai aparecer consolidado a partir do início dos anos 90, fazendo-

se comparações entre o passado do país de emigração e a nova realidade10 (Carneiro, 

Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:107). 

São diversas as razões que deram origem à recente vaga migratória para Portugal, a 

queda do bloco soviético, globalização, crescimento da população mundial até aos 

finais do Sec. XX, política de imigração portuguesa até aos anos 90 e abertura das 

fronteiras europeias depois do ano de 1995, devido ao Acordo de Schengen (Carneiro, 

Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:108). 

                                                             
9 “Relatório de atividades do ACIDI 2005/6/7/8/9/10 – Funcionamento do ACIDI – Orçamento por atividades” in 

www.acidi.gov.pt – Consultado dia 19/07/2013  

 
10

 Sobre este assunto poderá ser, ainda, consultado o trabalhos de Peixoto, João País de emigração ou 
país de imigração? Mudança e continuidade no regime migratório em Portugal in Socius Working 
Papers, n.º 2/2004 

http://www.acidi.gov.pt/
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No ano de 1981, existiam 54 414 residentes estrangeiros em Portugal. Em 1991 o 

valor atingido era de 107 767 indivíduos, em 2000, 207 607 e em 2001, 305 503, dos 

quais 223 602 eram residentes e 126 901 possuíam autorização de residência. Dentro 

dos estrangeiros em Portugal havia: 

“Estrangeiros titulares de autorização de residência, de cartão de residência e de autorização de 

permanência. O Governo português criou o último tipo de autorização através do Decreto-Lei 

nº4/2001, de 10 de Janeiro, art.55º, que se aplicava a cidadãos de países terceiros que não 

reunissem as condições para obter o visto adequado, mas que possuíssem um contrato de trabalho, 

com Informação da Inspeção-geral do Trabalho. O limite da autorização de permanência era de 1 

ano podendo ser renovado até cinco anos. Contudo, este regime foi revogado pela nova lei de 

imigração. As autorizações de permanência podem ser entendidas como um novo processo de 

regularização de cidadãos estrangeiros” (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:108). 

O movimento associativo imigrante em Portugal tem acompanhado a história da 

imigração do país. Este intensifica-se e diversifica-se consoante a densidade dos 

fluxos migratórios e os múltiplos países de origem desses fluxos (Albuquerque, 

2008:184). Portugal, até ao início dos anos 1990 não tinha fluxos migratórios 

significativos, o que teve como consequência um lento e reduzido crescimento de 

associações. Podemos, no entanto, na década de 1970, identificar os alicerces das 

primeiras (Albuquerque,2008:196). 

Podemos, então, dizer que houve um princípio lento após a descolonização e até ao 

final de 1980. Na década de 1990 tivemos um crescimento exponencial e regular e no 

início dos anos 2000, devido em parte, à vinda dos imigrantes dos países do leste 

europeu, uma subida súbita. No entanto, durante este trajeto temos assistido a uma 

predominância das associações de imigrantes da África lusófona 

(Albuquerque,2008:184). Este predomínio reflete-se devido à antiguidade e 

predominância dos fluxos migratórios dessa zona para Portugal 

(Albuquerque,2008:184). 

Nos parágrafos seguintes, seguiremos de perto os estudos de Rosana Albuquerque, 

que analisou em profundidade o papel das associações de imigrantes na integração 

dos mesmos, na transição do século. 

3.3.1 A intervenção social de emergência 

Durante a segunda metade dos anos 1970 e durante toda a década de 1980 as 

associações intervêm preferencialmente em situações de emergência no plano social. 

Os recém-chegados eram apoiados ao nível da habitação, da procura de trabalho e na 

regularização da sua situação jurídica. Face à ausência de medidas de apoio oficiais 

de integração dos imigrantes até ao início de 1990, as associações de imigrantes eram 

as  estruturas valiosas de apoio e informação (Albuquerque,2008:197).  

O período que se inicia em meados de 1970 e que decorre até ao fim da década de 

1980 é como já foi suprarreferido, aquele durante o qual existe uma intervenção de 

emergência no plano social mas não só, as associações também realizam atividades 

recreativas que visam a criação de espaços destinados à convivência entre 

conterrâneos. Até ao início de 1990, o “Estado português não possuía uma política 

concertada sobre a problemática da imigração sendo a “política de integração dos 
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imigrantes era praticamente inexistente e desarticulada” (Santos 2004:110 -112 citado 

em Albuquerque, 2008:197). 

As primeiras associações raramente alargavam a sua ação para lá das fronteiras dos 

bairros onde se tinham constituído, operavam então em contextos muito localizados e 

em termos informais (Albuquerque, 2008:197). 

Também, como já foi mencionado, algumas das associações de imigrantes tiveram 

origem em associações de moradores que se formaram para resolver muitos dos 

problemas dos bairros de construção ilegal que foram sendo construídos na periferia 

de Lisboa. Estão incluídas neste caso associações como a Associação Cultural 

Moinho da Juventude (criada como pré-associação em 1983 e tendo sido constituída 

formalmente em 1987) ou a Associação Unidos de Cabo Verde (1983), estudadas por 

Albuquerque na sua dissertação Associativismo, capital social e mobilidade contributos 

para o estudo da participação associativa de descendentes de imigrantes africanos 

lusófonos em Portugal. A mesma autora reconhece que houve, no entanto, 

associações que não tiveram este objetivo tendo privilegiado uma intervenção nacional 

que tinha como destinatária a população imigrante e algumas preocupações face aos 

países de origem (por exemplo, a Associação Guineense de Solidariedade Social)  

A ausência de uma agenda política para a etnicidade até ao início dos anos 1990 pode 

ser explicada, quer pelo carácter recente dos fluxos imigratórios, quer pelas 

fragilidades dos Estado-Providência ou, ainda, pela falta de envolvimento das elites 

imigrantes no contexto político local do país (Machado 1992:132-133 citado em 

Albuquerque, 2008:198) 

3.3.2 O aumento do movimento imigrante – Mobilizações políticas 

A intensificação dos fluxos imigratórios teve como consequência o aumento muito 

significativo do movimento associativo imigrante. Este aumento teve como motivo 

principal o rápido crescimento da imigração africana desde os finais dos anos 1980 até 

aos princípios dos anos 1990. As associações já constituídas tinham vindo 

incontestavelmente a ganhar importância na integração dos imigrantes, bem como, na 

representação e defesa dos seus direitos. O aumento do número de imigrantes teve 

ainda um outro efeito, o da estimulação de associações com interesses diferentes 

(Albuquerque, 2008:198). 

Até á adesão de Portugal ao acordo de Schengen (acordo que regula a livre circulação 

de pessoas no espaço europeu), em 1991 os brasileiros e africanos de expressão 

portuguesa não se deparavam com qualquer entrave à entrada em território português. 

A partir deste acordo existe uma mudança de atitude por parte do governo e do 

parlamento. Mas, apesar das restrições adotadas, conseguiu-se manter uma situação 

diferente para os imigrantes brasileiros devido ao Acordo de Supressão de Vistos 

assinado a 9 de Agosto de 1960 (os brasileiros podiam entrar e permanecer no país 

até seis meses, sem visto) (Leitão, 1997 citado em Carneiro, Roberto (coord.); Santos, 

Vanda, 2004:110). 

A lei nacional sobrepôs-se, então, às diretivas europeias. Mas, Portugal começou a 

adotar medidas mais restritivas em nome da harmonização com as políticas da União 

Europeia, o que provocou uma tensão diplomática quer com o Brasil, quer com os 
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países africanos de expressão portuguesa (Codagnone, 1995 citado em Carneiro, 

Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:110). 

As primeiras medidas legislativas relativas á imigração, focalizadas na regulação dos 

fluxos e centralizadas no Serviço de estrangeiro e Fronteiras, “único organismo 

encarregue da temática da imigração” (Santos 2004:110 citado em Albuquerque, 

2008:198) são desenvolvidas a partir desta data (1992 e 1993). O discurso político 

português que predominava tinha como preocupação o controlo de fronteiras, o que 

contribuiu para a criação de uma opinião pública que tinha receio de uma invasão de 

imigrantes e que levou à hostilização dos mesmos (Albuquerque, 2008:199). 

Na dissertação supramencionada (pag.199) Albuquerque conclui que devido a esta 

conjuntura as ações das associações de imigrantes foram orientadas para a união de 

esforços em torno da defesa dos direitos dos imigrantes, sendo de destacar dentro 

destes esforços a regularização do estatuto jurídico de um número indeterminado de 

indocumentados. Este contexto social provocou, pois, o despertar das associações 

como atores políticos, assumindo o papel de mediadores entre os imigrantes e o 

governo, passando a ter uma maior reivindicativa mobilização política. Esta 

mobilização tinha duas centralidades, uma na exigência da regularização de 

documentos (existia um elevado número de imigrantes em situação irregular devido ao 

facto de ser difícil a obtenção de uma autorização de residência), outra, nos problemas 

enfrentados pelos descendentes (insucesso e de discriminação desta população por 

parte das instituições escolares que não estavam preparadas para trabalhar num 

contexto de diversidade cultural). 

Como já foi supramencionado, o discurso oficial do Estado pautava-se por alguma 

hostilidade face á imigração, mas com o discurso oficial coexistiam outros discursos 

políticos divergentes, que era o caso do discurso do Partido Socialista (forte aliado das 

associações de imigrantes), então na oposição (Oliveira, 2000:49 citado em 

Albuquerque, 2008:199). Este partido lançou o primeiro debate parlamentar sobre a 

regularização dos imigrantes clandestinos e exerceu pressão junto do governo de 

forma a haver prioridade para esta matéria, sentindo-se também aqui a influência dos 

condicionalismos estabelecidos pela política europeia (Santos, 2004 citado em 

Albuquerque, 2008:200).  

O Partido Socialista assinou, em 1991, um acordo com quatro associações de 

imigrantes (Aguinenso, Associação Caboverdeana, Associação dos Amigos de São 

Tomé e Principe e ACRA, uma associação angolana que deixou de existir). Um dos 

principais dirigentes de assinou este acordo foi o guineense Fernando Ká, militante do 

Partido Socialista na década de 90 (Viana, 2010:227). 

Na primeira metade dos anos 90 e no mandato do XII governo (governo PSD, de 

outubro de 1991 a outubro de 1995), verificou-se a primeira regularização 

extraordinária de imigrantes (Albuquerque, 2008:200). Durante o primeiro período de 

regularização extraordinária de imigrantes formou-se, em 1992 a primeira plataforma 

inter-organizacional, o SCAL - Secretariado Coordenador das Ações de Legalização – 

que servia de ligação entre o movimento associativo imigrante e o governo, como 

demonstrou Elsa Dionísio na sua dissertação (Dionísio, 2007:176). 
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Relativamente ao SCAL dispomos de um trabalho que nos permite conhecer a sua 

emergia e o âmbito de intervenção, da autoria de Rui Silva Pedro que aqui vamos 

seguir. 

Este secretariado surgiu da vontade dos imigrantes e dos seus descendentes e dos 

seus aliados sociais e religiosos na tentativa de falarem a “uma só voz”. O SCAL 

(Secretariado Coordenador das Ações de Legalização) tinha como objetivo uma maior 

cooperação com o Estado, visando a resolução dos problemas das comunidades 

imigrantes face a determinadas estruturas burocráticas e policiais, como por exemplo, 

a Inspeção-Geral do Trabalho, Segurança Social, Ministério da Administração Interna, 

Alto – Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas (hoje para o Diálogo 

Intercultural), Ministérios da Justiça e da Saúde e Serviços de Estrangeiros e 

Fronteiras. O SCAL constitui-se basicamente para atuar no 1.º Processo de 

Regularização Extraordinária de Imigrantes, no entanto, prolongou a sua ação devido 

às sucessivas alterações legislativas sobre a “situação dos estrangeiros”, que os 

vários governos foram apresentando ao país e em particular às comunidades 

migrantes. (Pedro, 2010:169).  

O SCAL foi pois um interlocutor “preferencial” do Estado. É solicitado tanto pelo poder 

central, como pelo local para o trabalho de monotorização não só da primeira 

regularização de imigrantes, mas também de mais duas realizadas nos anos 90. O 

SCAL tornou-se um grupo especializado a nível de legislação de estrangeiros como 

representante dos imigrantes e das suas associações, tendo sido convidado a 

pronunciar-se sobre a nova “lei da imigração” nos anos 90. As suas observações e 

recomendações aos partidos políticos e ao governo fizeram com que ele fosse uma 

organização “cívica” falada no parlamento, sendo que muitas das suas propostas 

foram ouvidas e aprovadas por unanimidade por todos os partidos que tinham assento 

neste. (Pedro, 2010:169). 

O SCAL sempre foi um grupo de características informais, onde havia um sobrepor da 

relação pessoal entre os dirigentes e entre as respetivas associações e os interesses 

políticos, ideológicos e económicos. Dentro do Secretariado Coordenador desenvolvia-

se o protagonismo pessoal inerente à militância cívica. O SCAL foi constituído 

inicialmente por 7 entidades, a Associação Caboverdeana de Lisboa (ACVL), a 

Associação Guineense de Solidariedade Social (AGUINENSO), a Associação Casa do 

Brasil de Lisboa (ACBL), a Associação de Coordenação dos Migrantes Angolanos 

(ACMA), a Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses (CGTP/IN – 

Departamento de Migrações), União Geral de Trabalhadores (UGT – Departamento de 

Migrações) e a Obra Católica Portuguesa de Migrações (OPCM) (Pedro, 2010:170). 

A maioria dos dirigentes (associativos, sindicais, sociais e religiosos) que constituíam o 

SCAL vivia do seu próprio trabalho para o sustento pessoal e familiar. Em geral, 

encontravam-se em horário pós-laboral, para a concertação e articulação do trabalho 

estratégico, preparação de campanhas e apoios às associações representadas na 

rede. Devido às tensões da participação cívica plural associativa o SCAL teve que 

enfrentar contrariedades tanto internas como externas (Pedro, 2010:171). 

O SCAL empenhou-se em várias áreas. Junto dos bairros, o SCAL multiplicou-se em 

campanhas de sensibilização e mobilização para que chegasse a todos informação 
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sobre a regularização e educação para a legalidade, informação geral, em cooperação 

com o SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras) e o ACIME. Havia, redes 

intermediárias que eram pouco transparentes e que forneciam informação pouco 

credível, o objetivo era proteger os imigrantes destas redes fornecendo-lhes a melhor 

informação possível numa época de contínuas mudanças legislativas, a nível de 

requisitos para a regularização da permanência ou residência. Foi devido à parceria 

entre o SACL, o SEF e o ACIME em termos de sessões de esclarecimento sobre as 

condições requeridas pelos processos de regularização, que a administração pública 

foi adaptando e melhorando a sua relação com o público migrante e restruturando o 

seu serviço aos migrantes e seus descendentes (Pedro, 2010:171). 

Este secretariado apresentou um elenco de sugestões e recomendações ao nível de 

temas como, o da residência e o da nacionalidade, após ter tido a perceção de que 

existia algum mau relacionamento dos imigrantes com os serviços administrativos dos 

Estado, que não estavam preparados (a nível técnico, cultural ou linguístico) para 

“receber” o público estrangeiro. Estas recomendações e sugestões iam no sentido de 

uma regulamentação mais abrangente e de uma melhoria da atitude administrativa 

para com os imigrantes (Pedro, 2010:172). 

Existiu um apoio sindical por parte dos departamentos das migrações da CGTP e da 

UGT. Nos seus postos de atendimento eram facultadas informações sobre os direitos 

dos trabalhadores estrangeiros. Os empregadores prevaricadores eram denunciados e 

as situações injustas, ao nível remuneratório e discriminatórias em termos de diretos 

eram estudadas para que se encontrasse uma resolução. O apelo à sindicalização era 

permanente, esta era vista como uma forma de participação cívica na sociedade de 

acolhimento com o intuito de defender o trabalho digno e justo (Pedro, 2010:172). 

Existiu também algum apoio psico-espiritual através da OPCM, que também fazia 

parte do SCAL. Esta teve o papel mobilizador de paróquias, centro sociais e 

paroquiais e secretariados da pastoral de migrações para o apoio religioso e espiritual 

das várias comunidades religiosas. Constituíram-se capelanias de imigrantes com 

vista a um acompanhamento específico cultural (a Capelania dos Africanos de Lisboa 

foi um dos exemplos). O apoio religioso tinha como objetivo “a integração plena que 

assume também os valores espirituais, a transcendência e a cosmovisão que cada 

cultura encerra nas suas tradições e língua” (Pedro, 2010:172). 

O SCAL teve, pois, um papel importante visto ter sido a primeira ação conjunta das 

associações de imigrantes e organizações em termos de defesa dos direitos e 

liberdades humanas como o estudo de Rui Silva Pedro que aqui seguimos, 

demonstrou (Pedro,2010:173). 
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 3.3.3 O amadurecimento do movimento associativo imigrante 

 O SCAL permitiu, como foi supramencionado, a existência de um trabalho em rede 

(que até aí não existia), por parte das associações que teve como consequência o 

reforço da capacidade de interpelação ao Estado (Albuquerque, 2008:200). 

Este trabalho de rede inter-associativa colheu benefícios da experiencia do SCAL até 

finais dos anos 90, período de tempo em que mesmo sem a regularidade aquando dos 

processos de legalização, esta estrutura continuava a emitir propostas relativas à 

política de imigração. 

Este crescendo da mobilização associativa culminou, numa manifestação coletiva de 

protesto pelo assassinato de Alcindo Monteiro, cidadão português de origem Cabo-

Verdiana, em1995. Este incidente teve também a faculdade de reforçar a necessidade 

de união das associações de imigrantes à volta da exigência de justiça ao estado 

nomeadamente no que dizia respeito ao combate à discriminação étnica e racial 

(Albuquerque, 2008:200). 

 Após o pico de mobilização coletiva em 1995 verifica-se uma fase de crescente 

maturação do associativismo imigrante. Existe uma coincidência com o período a partir 

do qual “a política de imigração começa a ganhar forma” (Santos, 2004:114 citado em 

Albuquerque,2008:201), vindo a consolidar-se no governo imediato. As políticas 

governamentais deste período pautam-se pela integração dos residentes e pela 

manutenção da vigilância de fronteiras (Santos, 2004:117 citado em Albuquerque, 

2008). O XIV Governo apresenta no seu programa, inserida no capítulo “Uma nova 

geração de políticas sociais”, uma secção dedicada à política de imigração e minorias 

étnicas (Albuquerque, 2008:201). 

Em 1996 é criado o cargo de Alto Comissário para a Imigração e as Minorias Étnicas, 

por iniciativa do governo socialista, com o fim de preencher esse vazio 11, cuja missão 

será a de acompanhamento do apoio à integração dos imigrantes e de colocação da 

ênfase no diálogo com as associações (Albuquerque, 2008:201). O apoio à integração 

dos imigrantes tinha como objetivo evitar a xenofobia e a discriminação (Esta criação 

vai permitir, pela primeira vez, que haja um interlocutor oficial entre o Estado e as 

associações de imigrantes. Vai permitir, também, que as associações sejam 

reconhecidas politicamente e institucionalmente como mediadores dos interesses dos 

imigrantes. O discurso oficial do Estado viria, também, a permitir que se criasse um 

clima de maior abertura no que dizia respeito à opinião pública face à imigração 

(Albuquerque, 2008:201). 

No segundo processo de legalização, que teve início em 1996, o Governo Guterres 

criou uma Comissão de Acompanhamento, composta por representantes do Governo, 

um representante eleito pelas associações de imigrantes e Maria de Lourdes Baltazar 

(representante da Obra Católica) (Viana, 2010:221). Esta Comissão, com cargos 

remunerados, existiu durante vários anos tendo sido extinta muito depois do processo 

se ter praticamente esgotado (Viana, 2010:221). 

                                                             
11

 O Discurso Oficial do Estado sobre a Emigração dos Anos 60 a 80 e Imigração dos Anos 90 à Actualidade in 

www.oi.acidi.gov.pt/docs/pdf/EstudoOI%208 – Consultado em 19/07/2013 

http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/pdf/EstudoOI%208


AAss  AAssssoocciiaaççõõeess  ddee  IImmiiggrraanntteess  eemm  PPoorrttuuggaall  

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

49 
 

Falando de fluxos migratórios, na segunda metade dos anos 90 o principal é 

maioritariamente proveniente dos países de Leste (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, 

Vanda, 2004:125), o que tem como consequência o aparecimento de novas 

associações de imigrantes. Estas iam sendo, assim, cada vez mais reconhecidas 

como parceiras das estruturas dos governos central e local tendo em vista a 

implementação das políticas direcionadas para os imigrantes. O desenvolvimento de 

um conjunto de documentação legal que dava forma a uma política de integração, fez 

com que as associações vissem o Estado cada vez mais como um parceiro 

fundamental. As associações de imigrantes foram alargando a sua esfera de 

intervenção e reforçando as suas capacidades de organização e de apoio às 

comunidades, devido à possibilidade de acesso a financiamentos europeus para 

programas de intervenção social. (Albuquerque, 2008:201). 

Existe nesta fase um grande incremento das parcerias entre estruturas do governo 

central, autarquias, sindicatos e outras organizações da sociedade civil, que levam a 

um reconhecimento oficial do papel das associações de imigrantes no processo de 

integração dos mesmos (Albuquerque, 2008:202). As associações começam a 

privilegiar os programas de integração socioeconómica dos imigrantes e seus 

descendentes, seguindo, assim, um trabalho menos político, no sentido restrito. Isto só 

é possível devido, quer à maior abertura e diálogo por parte do Estado, quer à maior 

oferta de projetos e oportunidades de financiamento (Albuquerque,2008:202). 

Apesar destes acontecimentos continua a haver uma mobilização em volta da 

identidade de origem dos imigrantes, muito ligada ao carácter informal existente no 

nascimento de grande parte das associações: 

“A mobilização em torno de uma identidade de origem tende a ser mais eficaz do que a 

mobilização para objetivos bem definidos de afirmação de projetos comunitários ou de cidadania. 

Este facto tende a revelar uma heterogeneidade de interesses e projetos, bem como práticas de 

diferenciação que poderão assumir um referencial étnico” (Justino 2007:160 citado em 

Albuquerque, 2008:202). 

As obras da Expo 98 fizeram com que houvesse uma recuperação da economia. 

Portugal recebeu então uma nova onda de imigração vinda principalmente dos países 

de Leste e do Brasil. É, também, em 1998, que surge o Conselho Consultivo para 

Assuntos da Imigrantes (COCAI). Na área Política e Reforma do Estado, o Programa 

do Governo inclui a questão do alargamento de fronteiras, os fluxos migratórios, entre 

outros fatores (por ex. desemprego). Neste contexto o Programa contempla algumas 

medidas ligadas ao alargamento de fronteiras e o aumento das pressões migratórias, 

(tendo em conta as políticas os princípios do espaço Schengen e as políticas de 

segurança exigidas pelo Tratado da União Europeia) tais como: 

 Assegurar o controlo das fronteiras externas, nomeadamente da fronteira 

marítima; 

 Harmonização da política de emigração portuguesa conforme os 

compromissos europeus, ressaltando a integração dos estrangeiros já 

residentes no território nacional; 

 Regulamentação do fenómeno imigratório com os países de expressão 

portuguesa; 
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 Aplicação da política de asilo conforme a Constituição e as convenções 

internacionais (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:115). 

 

A Lei 134/98 de 28 de Agosto vem prevenir e proibir a discriminação em função da cor, 

nacionalidade ou origem étnica (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:118). 

A Lei das Associações de Imigrantes (Lei 115/99 de 3 de agosto, regulamentada pelo 

Decreto-Lei 75/2000 de 9 de maio, elaborada com a colaboração da deputada Celeste 

Correia e o então Alto- Comissário José Leitão) era uma velha aspiração do 

movimento associativo imigrante (Viana, 2010:232). Esta lei veio dispor sobre o apoio 

financeiro às entidades que eram reconhecidas formalmente enquanto tal (Viana, 

2010:223). Esta condicionante contribuiu para o aumento de pedidos de 

reconhecimento por parte de muitas associações (Viana, 2010:223). Em 2000 foi 

aberto o terceiro processo de legalização extraordinária, após grande pressão das 

associações, dos partidos de esquerda (nos quais podemos incluir alguns setores do 

PS ou de alguns membros do governo mais sensíveis às questões da imigração 

(Viana, 2010:222).  

O discurso oficial do Estado, em 2001, vai no sentido de combater a imigração ilegal e 

a exploração de mão-de-obra clandestina, apostando numa política de integração, nas 

palavras de Nuno Severiano Teixeira (o então Ministro da Administração Interna): 

“Trata-se, pois, da formulação de uma política equilibrada e realista em que os critérios 

fundamentais na gestão dos fluxos são o da eficácia da capacidade de acolhimento e o do sucesso 

da integração nas sociedades europeias. Significa isto, uma imigração legal e, consequentemente, 

deverá implicar a definição de um estatuto de cidadania para o imigrante, isto é, um conjunto de 

direitos e deveres definidos mas também garantidos pelos Estados de acolhimento. Ao 

acolhimento e à integração dos fluxos, terá de corresponder um reforço do controle de fronteira 

externa da União e da Cooperação Policial e Judiciária no combate às redes de tráfico de 

imigração ilegal. É esta a matriz da Política de imigração da União Europeia, a mesma matriz que 

preside à Lei de Imigração Portuguesa, em vigor desde Janeiro de 2001” (Carneiro, Roberto 

(coord.); Santos, Vanda, 2004:118). 

É neste contexto que surge a Lei n.º 4/2001 de 10 de Janeiro, tendente a dar 

resposta às novas vagas de imigração. Esta lei assenta em três princípios, 

regulação, fiscalização e integração. Existem dois conjuntos de mecanismos, o 

primeiro direcionado para o enquadramento legal e para a dignificação do 

imigrante, o segundo para a repressão do tráfico e da exploração da mão-de-obra 

ilegal. 

O XV Governo Constitucional dá início ao seu mandato em Abril de 2002. Em Junho, 

Figueiredo Lopes critica o prolongamento das regularizações extraordinárias, 

defendendo o combate à imigração ilegal e o sistema de quotas rígidas para a entrada 

de imigrantes. Este discurso vem refletir-se no Programa do Governo. O Estado 

aponta o enfraquecimento da autoridade do Estado, no capítulo dedicado à 

administração interna, pondo em destaque o tema da insegurança consequente dos 

fluxos migratórios. O Governo aprova então em 6 de Junho de 2002, em Conselho de 

ministros, medidas legislativas mais duras. Segundo essas medidas “…os vistos de 

trabalho serão concedidos no país de origem «com uma espécie de carta de chamada, 

uma coisa muito conhecida dos portugueses no passado.” Sem isso não haverá 
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hipóteses de legalização», comenta Figueiredo Lopes (Carneiro, Roberto (coord.); 

Santos, Vanda, 2004:123). De acordo com as diretivas da União europeia, a ação o 

XV Governo relacionada com a imigração, terá várias medidas, combate às redes de 

imigração irregular, limite de imigrantes autorizados a entrar em Portugal, política 

assente em princípios sociais e não económicos e celebração de acordos 

internacionais com o intuito de combater a imigração irregular a partir dos países de 

origem (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:124), o ponto 5 do capítulo IV 

refere “que a política de imigração adotada não deve ser uma política de portas 

abertas, devido aos escassos recursos do Estado” (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, 

Vanda, 2004:124). No entanto, o Governo entendia que esta medida não excluía ou 

marginalizava os imigrantes, pelo contrário ela era uma medida de inclusão: 

“O Estado deve, pois, ser rigoroso, responsável e solidário. Só assim teremos capacidade para 

assegurar aos que nos procuram um nível digno. Receber aqueles que procuram uma existência 

melhor e depois negar-lhes o mínimo indispensável a essa existência é seguir um caminho 

equívoco que claramente rejeitamos” (Carneiro, Roberto (coord.); Santos, Vanda, 2004:124). 

O Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), foi criado em 2002 

(Decreto-Lei 251/2002), durante o governo de Durão Barroso, substituindo o anterior 

Alto-Comissário. 12A criação do ACIME foi o concretizar de uma promessa eleitoral 

feita a várias associações que mantiveram um diálogo privilegiado com o PS. José 

Leitão, principal dirigente deste partido ligado às causas da imigração durante muitos 

anos foi uma pessoa muito empenhada nesta causa, por isso foi escolhido para ser o 

primeiro Alto – Comissário para a Imigração (Viana, 2010:221). Antes da existência do 

ACIME, eram o SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras) e, no máximo, o 

Secretário de Estado da Administração Interna (tutelava o SEF) os interlocutores das 

associações (Viana, 2010:221). 

Foram criados novos laços entre a sociedade civil e Estado na concretização de 

políticas de integração ou de, pelo menos, na criação de uma rede de atendimento e 

informação ao imigrante, com o aparecimento do Centros Nacionais de Apoio ao 

Imigrante (CNAI) e dos Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAI), bem como com o 

envolvimento das associações, das igrejas (sendo fundamental a Igreja Católica) e das 

autarquias (indicação de mediadores e na organização do CLAI ou de outros espaços 

de atendimento) (Viana, 2010:223). O Padre António Vaz Pinto, Alto Comissário em 

2003, afirma “Que o Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) 

seja o rosto de Portugal para os imigrantes e o rosto dos imigrantes para Portugal. 

Uma política que nem seja de portas escancaradas, nem de fortalezas inexpugnáveis, 

mas de pontos, entre pessoas, culturas e comunidades” (Carneiro, Roberto (coord.); 

Santos, Vanda, 2004:126). 

O discurso oficial português sobre a imigração apoia-se, então, no discurso da União 

Europeia que tinha como base a plena integração dos imigrantes legais em detrimento 

da imigração irregular. O primeiro-ministro Durão Barroso comentou: “Estamos 

seguros de que a integração é a chave para o combate à exclusão, para a igualdade 

de direitos e para a convivência harmoniosa de pessoas de diversas proveniências, de 

diversas culturas, de variadas raças e credos (…)”(Carneiro, Roberto (coord.); Santos, 

Vanda, 2004:126). No entanto, o discurso oficial no âmbito legislativo tende a ser mais 

                                                             
12 D.L. 252/2002 de 22 de novembro 
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restrito, O Decreto-Lei n.º 34/2003 de 25 de fevereiro dá o privilégio à legalização de 

imigrantes a partir do seu país de origem, mediante a apresentação de um contrato de 

trabalho em Portugal. O número de entradas começa também a ser restringido de 

acordo com um relatório bianual segundo as exigências de mão-de-obra. No que diz 

respeito ao reagrupamento familiar, a lei prevê que esta seja possível um ano após o 

imigrante obter a autorização de residência. Mas, para os familiares a obtenção de 

residência autónoma só poderá acontecer dois anos após a reunificação. 

O plano das Grandes Opções de Política para 2003-2006 salientou a importância da 

matéria da Imigração e Minorias Étnicas, enfatizando uma vez mais a integração dos 

imigrantes, o combate a imigração ilegal, o ensino da língua e cultura portuguesas, 

formação multicultural, conhecimento dos direitos e deveres de cidadania, apoio ao 

movimento associativo, etc. Estas medidas tinham como objetivo, a integração dos 

imigrantes na vida portuguesa, em detrimento de uma política intercultural que 

protegesse as culturas dos imigrantes. 

Desde 2004 ou 2005 que se discute no COCAI a necessidade de uma mudança na Lei 

das Associações suprarreferida, sendo que, até agora, não houve evolução. Em 2005, 

foi feito um documento pela Casa do Brasil, onde se assinalava criticamente “os 

aspetos meramente formais nas exigências para o reconhecimento das associações 

em detrimento de aspetos substanciais, como antiguidade, avaliação das atividades já 

feitas e outros indicadores de inserção e trabalho realizado em prol dos imigrantes” 

(Viana 2010:223). A Casa do Brasil tinha a opinião de que não deveriam de existir 

tantas associações, deveriam antes ser mais fortes. A lei deveria ser mais exigente no 

reconhecimento das associações com o objetivo de induzir a união das pequenas. O 

Alto-Comissário da altura (Rui Marques) enviou em 2008 uma proposta de alteração 

de Lei ao Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, mas não houve por parte 

do governo nenhuma apreciação do documento (Viana, 2010:223).  

É do entendimento que os imigrantes, através das suas estruturas representativas, 

devem ter um papel ativo na demanda de melhores alternativas de políticas de 

imigração que as associações de imigrantes decidem criar a PERCIP (Plataforma das 

Estruturas Representativas das Comunidades de Imigrantes em Portugal) (Mendes, 

2010:188). 

Na origem da PERCIP “subsiste (até certo ponto continua) o fantasma da lógica 

federativa, ou seja, de um projeto cuja atuação seria feita à custa da diminuição de 

espaços de intervenção das associações de imigrantes” (Mendes, 2010:189). Os 

dirigentes associativos que estiveram na origem da PERCIP focaram o papel fulcral 

desta na contribuição para o reforço do movimento associativo em Portugal e que 

tinha os seguintes propósitos: 

- Ser um espaço de diálogo, reflexão e intercâmbio de posições e pontos de 

vista entre as associações nele inseridas; 

- Ser um interlocutor privilegiado quer com os diferentes níveis de poder 

político, quer com a sociedade civil; 

- Promoção de parcerias de trabalho e de projetos de intervenção entre as 

associadas e entre as associadas e outras organizações, do domínio público 
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e privado, que tenham como objetivo a promoção de ações e projetos no 

âmbito das migrações e da diversidade cultural; 

- Potenciação da intervenção política, bem como, da intervenção social do 

movimento associativo imigrante nos assuntos que são transversais a todas 

as comunidades imigrantes. Sempre no respeito pela autonomia das 

associações pertencentes à PERCIP; 

- Promoção de ações que beneficiem a interação com a sociedade de 

acolhimento e as diversas comunidades imigrantes em Portugal. 

- Cumprimento das recomendações aprovadas nos Fóruns anuais. 

 

São admitidas como membros da PERCIP todas as associações de imigrantes que 

estejam legalmente constituídas, admitidas nessa qualidade segundo os estatutos 

(Mendes, 2010:189) 

A PERCIP foi um projeto resultante da necessidade de um espaço de concertação 

entre as associações, bem como, da criação de uma agenda comum de intervenção. 

O percurso da plataforma está interligado com a dinâmica do passado recente do 

associativismo imigrante e com a tentativa da construção de algumas organizações 

que reunissem as várias associações de imigrantes e “ajudassem a que o poder 

político se apropriasse de alguns temas associados à integração dos imigrantes” 

(Mendes, 2010:190). A atividade fundamental da PERCIP tem-se pautado pela 

realização de um encontro anual entre todas as associações de imigrantes, encontro 

esse aonde haveria a possibilidade de criação e aprovação de uma agenda com 

prioridades muito claras e que tivesse o propósito de servir como referência para a 

atuação das associações de imigrantes (Mendes,2010:190). 

Assim, em 2006 é criada a PERCIP no 1.º Fórum das Estruturas Representativas das 

Comunidades Imigrantes em Portugal (Mendes, 2010:225). A intervenção da PERCIP 

tem-se resumido à potenciação de uma agenda comum entre as várias associações. 

Com base nas três agendas já aprovadas - Açores (I Fórum Nacional), Setúbal (II 

Fórum Nacional) e Lagos (III Fórum Nacional) tem sido possível desencadear “um 

trabalho junto dos atores políticos do país, quer através de encontros ou mesmo da 

tomada de posição pública sobre alguns aspetos da imigração” (Mendes, 2010:190). 

As associações de imigrantes vão-se esforçando por aproveitar as oportunidades que 

lhes são oferecidas à medida que se vai esbatendo a convergência de objetivos, que 

era exigida no contexto sociopolítico da primeira metade dos anos noventa, mesmo 

que esse aproveitamento signifique o serem menos independentes perante as 

estruturas quer do poder local, quer do poder central. De facto podemos, por vezes, 

encontrar uma ligação entre a dependência financeira face aos parceiros do Estado e 

uma perda de autonomia na definição de objetivos e prioridades no campo da 

intervenção por parte das estruturas da sociedade civil. Inerente a este equilíbrio frágil 

está uma relação contratual que “pressupõe que as organizações não-governamentais 

subsidiadas pelo Estado são aquelas que implementam as políticas públicas que este 

define” (Owen 2000: 133-135 citado em Albuquerque, 2008), isto está patente no caso 
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português nas lógicas dos processos de candidatura a financiamentos estatais 

(Albuquerque et all, 2000). 

Observou-se alguma desmobilização do movimento associativo imigrante em torno da 

agenda política comum devido, talvez, às expectativas resultantes da nova política e 

das medidas legislativas que foram de encontro às reivindicações das associações. 

Houve, então, uma redução na capacidade do movimento associativo imigrante em se 

assumir como um agente político coeso no que dizia respeito à defesa dos direitos dos 

imigrantes (Albuquerque, 2008:203). As associações começaram a descurar o seu 

papel de agentes políticos e a concentrarem os seus esforços na intervenção social 

devido a fatores tais como, medidas progressivas de integração, diálogo institucional 

ou maior recetividade à imigração. Podemos dizer que a intervenção social das 

associações perde o caráter de emergência refletido na primeira fase do movimento, 

direcionando-se para a promoção do desenvolvimento socioeconómico dos grupos 

que representam (Albuquerque, 2008:203). 

Apesar da existência de ligações entre algumas associações e o PS, mais percetíveis 

na década de 90, é rara a presença de dirigentes associativos em partidos políticos 

(existem, mais recentemente, alguns dirigentes associativos no Bloco de Esquerda). A 

disciplina e a lógica associativa não é tão forte como a partidária. Para uma pessoa 

não é fácil separar estas duas lógias. Alguns dirigentes associativos fazem a opção de 

não terem compromissos partidários, de modo a evitar possíveis interferências na sua 

independência em relação a partidos e governos. Também, têm sido muito poucos os 

imigrantes de origem (mesmo aqueles com nacionalidade portuguesa) os candidatos 

elegíveis às eleições autárquicas ou legislativas. Os partidos políticos filtram as suas 

listas de maneira a que isso aconteça, sendo que a capacidade de pressão das 

associações e seus aliados relativamente a este assunto é fraca (Viana, 2010:227). 

Por tradição, os partidos mais sensíveis às propostas das associações são o PCP e o 

Bloco de esquerda, principalmente no que diz respeito às mudanças periódicas da “Lei 

da Imigração” e às pressões feitas sobre o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) 

para que haja uma diminuição da rigidez no que concerne a critérios de julgamento 

nos processos e outras questões de atendimento quotidiano. É pequeno o nível de 

influência real das associações e seus aliados, no que se relaciona com as decisões 

fundamentais sobre legislação e outras medidas político-administrativas (Viana, 

2010:228) 

O eixo Ministério da Administração Interna – SEF é o polo dominante no que respeita 

à formulação das leis de imigração e na implementação de medidas práticas. O polo 

ACIDI/COCAI/aliados na Assembleia da República/associações conseguem apenas 

algumas concessões. No caso da Lei da Nacionalidade (lei que possibilitou a 

aquisição de nacionalidade por parte de imigrantes e descendentes), a bancada do PS 

em particular e a assembleia como um todo terão sido os principais impulsionadores. 

No entanto, é inegável que apesar do seu limitado poder de influência, as associações 

de imigrantes e seus aliados, fizeram uma pressão fundamental relativamente à 

sucessão de legislações e processos de legalização (Viana, 2010:228). No dia 2 de 

Abril 2012 muitas associações de imigrantes manifestaram-se contra a proposta de Lei 

93/ 2012, atual Lei 29/2012 de 9 de Agosto (Lei que rege atualmente a imigração) que 

veio trazer alterações à Lei n.º 23/2007 de 4 de Julho. Esta Lei veio introduzir a 
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Diretiva 2008/115/CE (Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho), mais 

conhecida pela “Diretiva Retorno” que visa harmonizar normas e procedimentos 

relativos ao retorno de nacionais de Estados terceiros que estejam em situação 

irregular no território nacional13. Esta Diretiva não foi do agrado das associações de 

imigrantes. As associações, segundo a imprensa lisboeta, propuserem a “retirada da 

Diretiva da Vergonha” e exigiram durante a manifestação que houvesse “ tratamento 

digno para todos e todas o/as imigrantes”. Segundo estas, a Diretiva tem como 

objetivo “(…) facilitar ao máximo o afastamento e expulsão dos e das imigrantes em 

situação irregular”14 . Feliciano Barreiras Duarte, secretário de Estado Adjunto do 

Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares disse naquela altura que “Portugal 

continua a ser (...) um dos países que tem posições, não só políticas, mas, acima de 

tudo, soluções jurídicas menos duras em matéria de expulsão de imigrantes em 

situação irregular”, mas também que Portugal não se podia “desviar do facto de fazer 

parte da União Europeia” 15. Esta foi mais uma batalha que as associações travaram e 

tentaram ganhar, mas desta vez não houve contemplações a diretiva foi mesmo 

transposta. 

Como pudemos verificar as associações estiverem envolvidas em várias lutas ao 

longo dos tempos. Algumas rumaram à profissionalização à entrada do Sec.XXI, quer 

devido ao amadurecimento da capacidade de ação de algumas delas quer ao capital 

de experiência e competência ganho por alguns dirigentes (o que permitiu o reforço da 

capacitação dos seus quadros e membros). Devido a estes factos pode-se argumentar 

que o associativismo imigrante atingiu a maturidade. As medidas legislativas e 

organizativas implementadas desde a constituição do ACIME em 1996 funcionaram, 

pois, como fator de influência positiva na maturação do movimento associativo 

imigrante (Albuquerque, 2008:204). 

3.4. O Movimento Associativo Cabo-Verdiano 

Neste capítulo vamos, em primeiro lugar, uma abordagem geral sobre as associações 

cabo-verdianas em Portugal, nomeadamente no que diz respeito aos tipos de 

estatutos jurídicos que existem, aos problemas com que estas se debatem e os apoios 

que proporcionam, para isso seguirei o trabalho de Isabel Gomes que apresentou um 

estudo sobre a comunidade cabo Verdiana em Portugal. Em segundo lugar vou 

abordar não só algumas fazes deste associativismo em Portugal, como falar mais 

pormenorizadamente de associações que tiveram um papel importante na construção 

desse associativismo. 

Podemos dizer que o associativismo cabo-verdiano em Portugal é relativamente 

recente, visto que as associações mais antigas remontam à década de 80. Quanto ao 

seu estatuto jurídico estamos perante uma grande homogeneidade, na medida em que 

na maioria dos casos trata-se de associações sem fins lucrativos, havendo também 

casos de IPSS e de Fundações (Gomes, 1999:175). 

                                                             
13 “Alterações ao regime Jurídico de Entrada, permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros” in www.cca-    

advogados.com/xms/files/CCA_News - Consultado em 19/07/2013 
14 “Associações contra nova lei da imigração” in www.esquerda.net/artigo/associa%C3%A7%C3%B5es – Consultado 

em 19/07/2013 
15

 “Governo não quer facilitar expulsão mas tem de cumprir directivas da EU” in www.publico.pt/politica/noticia - 

Consultado em 19/07/2013 

http://www.esquerda.net/artigo/associa%C3%A7%C3%B5es
http://www.publico.pt/politica/noticia
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Um dos problemas que se deparam às associações de imigrantes diz respeito à posse 

ou não de uma sede. No que diz respeito a este ponto existem diversos tipos de 

situações, embora sejam de destacar o caso de associações que se encontrem 

instaladas num espaço pertença da câmara ou da junta de freguesia, ou ainda, 

associações que não dispõe de espaço físico próprio. Em menor número são as 

associações que têm sede própria ou alugada ou aquelas cuja sede foi cedida 

provisoriamente por um particular (Gomes, 1999:175-176). 

A posse de uma sede levanta várias questões no que se refere, quer à sua 

manutenção, quer à sua obtenção. As Associações que possuem uma sede têm 

muitas vezes dificuldade em assegura-la, devido aos custos envolvidos ou ao seu 

caráter provisório. A ausência de uma provoca graves problemas, como por exemplo, 

a não persecução de determinadas atividades ou condicionando a feitura das mesmas 

ao empréstimo pontual por parte de uma entidade externa de um espaço. A 

candidatura a alguns programas de financiamento implica a existência de um espaço 

adequado. A escassez de recursos financeiros e a dependência de subsídios ou 

apoios de entidades externas, também contribuem para que as associações não 

consigam adquirir uma sede própria. Muitas vezes, a única fonte regular de receitas 

são as quotas, que constituem um recurso limitado pelo facto de nem todos os sócios 

possuírem a situação regularizada e também por as mesmas terem, a maior parte das 

vezes, um valor simbólico (Gomes, 1999:176). 

Podem-se no entanto detetar outras formas de financiamento que não a quotização, 

tais como, subsídios provenientes de organismos públicos (câmaras municipais entre 

outros), subsídios concedidos por Centros regionais de Segurança Social 

(associações que tenham creche, ATL, etc.), financiamento de projetos pelo Fundo 

Social Europeu ou ainda angariação de fundos através de atividades de caráter 

“lucrativo” (Gomes, 1999:176). 

Interligados com os fracos recursos financeiros temos os limitados recursos humanos. 

Os funcionários são poucos estando as associações muito dependentes de 

voluntariado que muitas vezes é difícil de captar (Gomes, 1999:177). 

Os objetivos das associações variam, os das associações que se localizam no bairro 

são muito próximos, os das associações sem ligações territoriais têm objetivos mais 

diversos. Dentro das associações de bairros temos, por exemplo, as associações 

cabo-verdianas e as ligadas à comunidade cabo-verdiana (que em alguns casos são 

associações de moradores e aonde se inscrevem pessoas de várias etnias). As 

primeiras visam apoiar especificamente a comunidade cabo-verdiana (podendo 

privilegiar determinado grupo da população, como por exemplo os jovens) e localizam-

se em bairros aonde existem maioritariamente cabo-verdianos. As segundas, 

abrangem a população residente no respetivo bairro, podendo, também, dirigir-se a 

públicos específicos (Gomes, 1999:177-178). 

As associações prestam diversos tipos de apoio, tais como apoios de natureza social, 

cultural ou de resolução de problemas administrativos (documentos, etc.) de modo a 

proporcionar a inserção dos imigrantes na sociedade de acolhimento. As associações 

de moradores estão normalmente integradas em bairros de habitação social e têm a 

seu cargo, para além dos objetivos supramencionados, o zelo das condições 
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habitacionais dos respetivos bairros, funcionando várias vezes como órgão de pressão 

junto da autarquia (Gomes, 1999:178). 

As associações que não estão ligadas a bairros têm objetivos mais específicos e mais 

heterogéneos, pois em alguns casos estão mais relacionadas com grupos muito 

específicos, como de profissionais ou de estudantes (Gomes, 1999:178). Grande parte 

destas associações defendem os interesses do grupo que representam; podem ainda 

aproveitar as competências que detêm para a promoção do desenvolvimento em Cabo 

Verde ou na África, em geral. No entanto, estão atentas às necessidades existentes no 

seio da comunidade cabo-verdiana em Portugal. Estas organizações são de caráter 

profissional ou não governamentais com objetivos mais vocacionados para o apoio a 

Cabo Verde (Gomes, 1999:178). 

Temos outras associações que têm objetivos mais abrangentes, visam representar 

institucionalmente a comunidade em Portugal, contribuindo para a organização do 

movimento associativo cabo-verdiano, criando a consciência de pertença a Cabo 

Verde, ou ainda, preservando o património cultural desse país.Tratam-se de 

associações de caráter cultural ou de grupos de pressão junto dos poderes 

públicos/políticos (Gomes, 2010:178). As principais atividades desenvolvidas por estas 

associações são culturais (através da existência de por exemplo, grupos de dança ou 

de música tradicional, bem como da organização de festas típicas ou do intercâmbio 

de jovens), de apoio jurídico (elaboração de processos de legalização ou renovação 

de documentos), de apoio social (por exemplo, distribuição de alimentos ou ainda a 

resolução de problemas residenciais) ou ainda relacionadas com a educação 

(alfabetização de adultos, cursos de formação profissional, etc.) (Gomes, 199:179) Os 

mais jovens são uma das grandes preocupações destas associações, pretende-se o 

envolvimento destes nas atividades destas, (ocupando-lhes assim, o tempo que 

passam no bairros) e ainda uma contribuição para a sua inserção na sociedade de 

acolhimento (Gomes, 1999:179). 

Existem outras associações que têm as suas atividades centradas em: apoiar a 

estruturação das associações cabo-verdianas, representar a Comunidade junto de 

organismos e organizações ligadas á imigração, realizar sessões e encontros 

culturais, organizar palestras, organizar congressos, organizar exposições de artes 

plásticas e artesanato, fazer o lançamento de livros de escritores cabo-verdianos ou 

sobre Cabo Verde, desenvolver geminações e criar mecanismos de apoio a Cabo 

Verde que sejam potenciadores do seu desenvolvimento (Gomes, 1999:179). Embora 

haja algum distanciamento por parte destas associações no que diz respeito à 

Comunidade e à problemática dos bairros, Isabel Gomes diz-nos que é curioso notar, 

que algumas delas reconhecem o papel desempenhado pelas associações de bairro e 

consideram, que são estas, que por mergulharem na realidade dos bairros têm uma 

visão mais realista da comunidade em Portugal. (Gomes, 1999:179) 

No que concerne às relações com o exterior as Câmaras Municipais são os parceiros 

privilegiados das associações, não só em termos financeiros como também em 

materiais ou ainda em termos de desenvolvimento de projetos. As Câmaras são na 

sua maioria o apoiante principal das associações (Gomes, 1999:193). 



AAss  AAssssoocciiaaççõõeess  ddee  IImmiiggrraanntteess  eemm  PPoorrttuuggaall  

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

58 
 

As associações também mantêm relações entre si. As que se localizam na mesma 

zona têm tendência para desenvolver algum trabalho em conjunto e as que têm 

objetivos e dinâmicas similares, também organizam muitas vezes eventos em conjunto 

(como por exemplo, torneios inter-associações de futebol por parte de associações 

ligadas à Comunidade). Realizam-se, ainda, reuniões de reflexão à volta do 

associativismo, sobretudo por parte das associações que têm um caráter mais 

institucional (Gomes, 1999:193). 

As relações com a embaixada de Cabo Verde também são importantes. As 

associações desejam que a embaixada esteja devidamente informada da realidade em 

que vive. As relações com a embaixada operam-se essencialmente ao nível do 

tratamento de documentos e da troca de convites (inaugurações, festas ou outros 

eventos similares) (Gomes, 1999:193-194). 

No entanto, como vamos verificar quer através do estudo de caso, quer através da 

resenha mais pormenorizada do associativismo cabo-verdiano, a embaixada de Cabo 

Verde tem concedido alguns contributos financeiros que têm sido fundamentais para a 

sustentabilidade das associações.   

As associações salientam o fato de terem um papel importante na inserção da 

comunidade na sociedade portuguesa. Estamos perante uma comunidade de 

imigração que é desfavorecida. As razões invocadas para justificar a importância deste 

papel são de vária ordem. Em primeiro lugar, as associações são um ponto de 

referência para os indivíduos que deixam o seu país e que chegam a Portugal sem 

referências. Em segundo lugar, ao funcionarem como promotoras da cultura cabo-

verdiana, permitem a afirmação e reprodução da mesma, sendo uma forma de a 

população cabo-verdiana estar em contato com as origens, tendo também um efeito 

reestruturador para quem se vê confrontado com situações adversas numa sociedade 

de acolhimento. Em terceiro lugar, podemos falar de um efeito pacificador que é mais 

importante quando se fala nos filhos dos imigrantes que são normalmente a camada 

mais problemática em termos de inserção. Finalmente, o seu papel de esclarecedoras 

da comunidade cabo-verdiana, por nesta existir uma população com níveis de 

informação muito baixos, mesmo no que concerne aos seus direitos (Gomes, 

1999:194-195). 

O movimento associativo cabo-verdiano em Portugal tem sido constituído ao longo da 

sua existência por diversas fases, basicamente ligadas ao tipo de fluxos migratórios 

provenientes de Cabo Verde. Nos parágrafos seguintes iremos analisar este 

movimento associativo através, principalmente, dos trabalhos de Carita e Rosendo e 

Alberto Machado. 

O arquipélago de Cabo Verde tem uma grande tradição de migrações que se reportam 

ao final do século XVII, início do século XVIII até aos nossos dias (cf. António Carreira, 

1997 citado em Carita e Rosendo, 1993). Na base desta imigração estiveram causas 

relacionadas com a fraca autossubsistência da sua população, quer devido à fraca 

pluviosidade (longos períodos de seca), quer devido à escassez de bons solos ou 

ainda à forma como a estrutura económica foi edificada pelas administrações coloniais 

(base económica sustentada numa agricultura e pesca arcaicas e insipiente 

desenvolvimento industrial) (Carita e Rosendo, 1993:141). 
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Os cabo-verdianos são o grupo de trabalhadores imigrantes, mais antigo na sociedade 

portuguesa. Muitos dos imigrantes associados à primeira vaga vieram para a Área 

Metropolitana de Lisboa não só para os municípios ado banco norte do Rio Tejo mas 

também dos do Sul. Mas progressivamente um número significativo de imigrantes 

cabo-verdianos foi-se estabelecendo nos arredores de Lisboa, aonde os preços das 

terras eram mais baratos e as oportunidades para construir clandestinamente eram 

maiores. A distância para o local de trabalho também era mais pequena (Horta, Ana 

Paula; Malheiros Jorge, 2006:149-150). 

Podemos dizer que houve três grandes fluxos migratórios cabo-verdianos no século 

XX, o primeiro vai de 1900 a 1920, o segundo de 1927 a 1945 e o terceiro situa-se na 

segunda metade do século (1946-1973, 1974-1975 e após 1975). A cada um destes 

períodos relacionamos um determinado contexto histórico, político, económico e 

social, que varia consoante as sociedades de acolhimento. Os Estados Unidos foram o 

país que acolheu a quase totalidade desta corrente migratória no início do século, 

entre 1927 e 1945 houve um desvio para países como o Brasil ou a Argentina, bem 

como, para outras colónias portuguesas ou até mesmo o Senegal. Na segunda 

metade do século XX, a orientação do fluxo migratório passa a ser a Europa. Sendo 

entre 1946-1973 para a Holanda para os países escandinavos e para a Europa Central 

(França, Luxemburgo ou ainda países do Sul como Portugal ou a Itália). A partir de 

finais dos anos 60 até medos dos anos 70, sendo especialmente incidente nos anos 

1974-75, o fluxo migratório orienta-se numa quase exclusividade para Portugal, 

servindo, também, este país de escala intermediária para outros países da Europa. 

Após a independência, o fluxo continua a orientar-se para Portugal, embora se criem 

mais dificuldades na entrada no país (exigem-se, por exemplo, cartas de chamada ou 

contratos de trabalho ou ainda, outra documentação como passaporte, licença militar, 

termos de fiança ou caução, etc.) (cf. Carreira, 1997, Lopes Filho, 1980 e Meintel, 

1984 citados em Carita e Rosendo, 1993:141-142).  

O ritmo mais importante do fluxo migratório de cabo-verdianos para Portugal vai desde 

finais dos anos 60 até meados dos anos 70, com especial incidência nos anos 74-75. 

Este período tem correspondência com o de uma grande seca que existiu no 

arquipélago e com a grave crise de mão-de-obra que existiu em Portugal devido à 

emigração portuguesa e à afetação de muitos jovens para a Guerra Colonial. É de 

acrescentar, ainda, a existência de uma política colonial de imigração que tornava 

mais fácil a mobilidade da mão-de-obra de Cabo Verde para Portugal, incluindo cabo-

verdianos que estavam noutras colónias portuguesas (Carita e Rosendo, 1993:142). 

Às três fases dos fluxos da comunidade cabo-verdiana em Portugal correspondem 

diferentes tipos de imigração. Numa fase anterior aos finais dos anos 60, a população 

era pouco expressiva e oriunda maioritariamente das zonas urbanas sendo constituída 

basicamente por quadros técnicos ou de formação superior e por funcionários da 

administração pública local. Dos finais dos anos 60 até meados dos anos 70, com 

destaque para 1974-75, temos uma população oriunda essencialmente de zonas 

rurais que vêm preencher as necessidades de mão-de obra não qualificada de 

Portugal. Após a independência (1975), na qual o surto anterior se mantém, 

acrescentando-se cabo-verdianos oriundos das ex-colónias portuguesas. 

Posteriormente, este fluxo migratório teve tendência a diminuir por razões políticas e 
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devido a entraves administrativos. No entanto, houve um aumento do fluxo de 

imigrantes clandestinos e de mulheres, irmãos e filhos dos cabo-verdianos que 

emigraram na fase anterior. Esta é, então, a fase do reagrupamento familiar, que 

incidiu especialmente na década de 80 (ops. Cits e Menezes e Pinto da Cunha, 1987 

citados em Carita e Rosendo, 1993:142). 

Acrescente-se ainda a cada uma das três fases a vinda de estudantes que vêm 

frequentar instituições (ensino técnico e superior) e cujo papel, relativamente ao 

associativismo, é fundamental (Carita e Rosendo, 1993:142). Estas três fases de fluxo 

migratório têm correspondência, de algum modo, com três períodos que marcam a 

evolução do associativismo cabo-verdiano. A Casa de Cabo Verde foi constituída, 

1970, pelo núcleo de imigrantes cabo-verdianos existente em Portugal já na década de 

60, tendo sido palco de mudanças que resultaram, em 1976, na criação da Associação 

de Cabo-verdianos e Guineenses, que tinha uma orientação diferente e caraterizou-se 

por uma adesão maciça dos imigrantes não qualificados que tinham chegado 

entretanto a Portugal e pelo início da intervenção comunitária tentando resolver alguns 

dos seus problemas. Esta fase é considerada a fase de “ouro” do associativismo cabo-

verdiano, no que concerne à adesão e participação dos sócios, viveu-se nesta altura 

um período de exaltação nacionalista e independentista. Desde 1978, tivemos um 

enfraquecimento associativo acentuado que se prolongaria pela década de 80 

iniciando-se, assim, uma fase de crise da Associação relacionada com a adesão e 

participação dos sócios. Devido ao golpe de Estado de 1980 na Guiné, tivemos em 

1981 uma mutação associativa, a Associação de Cabo-verdianos e Guineenses dá 

lugar à Associação Cabo-Verdiana. A partir de meados da década de 80 assiste-se à 

proliferação de associações cabo-verdianas nos bairros de residência da massa de 

imigrantes não qualificados, bairros esses normalmente de construção clandestina. O 

reagrupamento familiar obriga a uma reorientação da política da Associação. Esta fase 

é marcada, também, “pelo incremento da intervenção comunitária e pelo início da 

intervenção política na defesa dos interesses da comunidade imigrante cabo-verdiana 

em Portugal” (Carita e Rosendo, 1993:142-143). 

As associações de imigrantes cabo-verdianos mais antigas estão localizadas em 

Lisboa e na Amadora. As primeiras associações de imigrantes na Amadora 

estabeleceram-se no princípio dos anos oitenta, este estabelecimento está ligado ao 

desenvolvimento do associativismo liderado pela Associação Cabo-Verdiana em 

Lisboa (Horta, Ana Paula; Malheiros Jorge, 2006). Existem, atualmente, mais 

associados na área de Lisboa do que na área da Amadora. No que diz respeito ao 

concelho de Oeiras ele é o que tem menos associações e menos associados (Horta, 

Ana Paula; Malheiros Jorge, 2006:156). 

É precisamente, em Lisboa, aonde como já foi supramencionado se situam as 

associações mais antigas, que foi criada em 1944, a Casa de Estudantes do Império 

associação de jovens “ultramarinos” a estudar na metrópole, durante o regime do 

Estado Novo, por proposta do ministro da colónias e com o aval do comissário 

nacional da Mocidade portuguesa. Esta tinha como objetivos propostos pelo governo a 

contribuição para o fortalecimento da mentalidade imperial e do sentimento da 

portugalidade entre os estudantes das colónias (Castelo, 2011:2), A secção de Lisboa 
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foi fechada em 1965 devido às atividades praticadas serem contrárias ao regime 

(Castelo, 2011:7). 

Mais tarde, Marcelo Caetano (Ministro das Colónias, na altura) solicitou a José Osório 

de Oliveira (Chefe de Propaganda da Agência Geral do Ultramar) a criação de um 

espaço cabo-verdiano (Machado, 2010:241). Este projeto também não teve sucesso, 

permitiu no entanto, que fossem feitas diversas iniciativas ligadas à cultura cabo-

verdiana como, por exemplo, o “Festival de Cabo Verde”, no Teatro da Trindade, que 

incluiu récitas de poemas de autores cabo-verdianos (Machado, 2010:241). 

José de Oliveira apelou á colaboração de Manuel Velosa, homem de cultura cabo-

verdiano, que tivera um papel importante de aglutinador do grupo relacionado com a 

produção da revista “Claridade”. Em 1955/56 Manuel Velosa tenta criar o “Instituto de 

Cultura e Fomento de Cabo Verde”, que tinha como objetivo a promoção da união e 

colaboração de todos os que quer material, quer espiritualmente, se interessassem 

pelo desenvolvimento de Cabo Verde e pelo fortalecimento dos laços de união à 

Metrópole e a todo o Mundo Português. Manuel Velosa foi vítima de uma doença, o 

que não lhe permitiu ver os Estatutos aprovados (Machado, 2010:241). 

No final da década de 60, a comunidade de cabo-verdianos começava a ser mais 

vasta e diversificada. Um grupo de cabo-verdianos em Lisboa começou, então, a 

pensar em criar um espaço cabo-verdiano (um lugar onde os cabo-verdianos e amigos 

de Cabo Verde se pudessem encontrar, divulgar a cultura, a gastronomia, os valores 

cabo-verdianos, bem como apoiar os estudantes e os imigrantes cabo-verdianos que 

mais necessitassem (Machado, 2010:242). 

A ideia deste espaço nasceu de encontros entre Lucas da Cruz e Manuel Chantre. 

Mais tarde, juntaram-se a eles Manuel Rodrigues, Terêncio Anahory, Humberto Leite e 

Antero de Barros. Posteriormente aderiram, ainda, Adolfo de Oliveira e Jorge Velosa 

(Machado, 2010:242) 

Estes elementos constituíram a Comissão Organizadora que elaborou um projeto de 

estatutos que foi discutido em assembleias alargadas que se reuniram por duas vezes 

na Casa do Alentejo. A comissão foi mandatada para efetivar diligências para que os 

estatutos viessem a ser aprovados pelos Ministérios do Interior e Ultramar como era 

obrigatório na altura. A ideia da criação deste espaço foi do agrado do Governador de 

Cabo Verde, António Lopes dos Santos e do Ministro do Ultramar, Silva Cunha que se 

prontificaram a auxiliar a “Casa” (Machado, 2010:242). 

O Presidente da Câmara de São Vicente foi outra personalidade que apoiou esta ideia. 

Mediante estes apoios Lucas da Cruz enviou cartas para as restantes Câmaras de 

Cabo Verde a solicitar um subsídio anual (o que lhes permitiria ter a categoria de 

sócios beneméritos) e um subsídio específico de Instalação (Machado, 2010). 

A Comissão enviou boletins de inscrição para sócio a muitos cabo-verdianos, tendo 

obtido uma boa reação a qual permitiu chegar à conclusão que havia um grande 

entusiasmo em redor do projeto (Machado, 2010:243). 

Entre os objetivos dos estatutos destacavam-se:  
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 A congregação de pessoas, que material ou espiritualmente se 

encontrassem ligadas a Cabo Verde e que quisessem contribuir quer 

para o seu progresso cultural, económico ou social; 

 Contribuir para que houvesse um estreitamento de relações entre essas 

pessoas, bem como, o fortalecimento da sua ligação a Cabo Verde; 

 Proporcionar aos associados um local com um ambiente tipicamente 

cabo-verdiano, onde pudessem conviver e reunir; 

 Estabelecimento de relações de cooperação e de intercâmbio com 

núcleos de cabo-verdianos existentes noutros pontos do país ou do 

estrangeiro; 

 Organização do censo dos cabo-verdianos residentes, no ultramar, no 

continente e no estrangeiro, bem como, o estabelecimento de contato 

com todos com vista ao fortalecimento de elos de união e de exaltação 

do sentimento de solidariedade e de auxílio mútuo; 

 Promoção da obtenção de bolsas de estudo ou de subsídios para 

estudantes cabo-verdianos. Instituição de prémios pecuniários, ou de 

outro tipo, tendo em conta a incentivação de um melhor aproveitamento 

escolar, segundo regulamentos próprios; 

 Organização de um fundo de assistência e cooperação social a fim de 

auxiliar os sócios mais necessitados. 

A versão definitiva dos estatutos data de 28 de outubro de 1969 e foi assinada por 

todos os membros da Comissão Instaladora. A Casa de Cabo Verde teve como sede 

provisória um andar no Largo do Andaluz qua a Comissão instaladora arrendou, em 

dezembro de 1969, passando depois (já como definitiva) para um andar arrendado na 

Rua Duque de Palmela, que pertencia à Santa casa da Misericórdia (Machado, 

2010:244). 

A 12 de fevereiro de 1970 realizaram-se na casa do Alentejo as eleições para os 

Corpos Gerentes (Direção - Presidente: Dr. Lucas Filipe da Cruz; Vice-Presidente: 

Terêncio Anahory Silva; Secretário: Dr. Humberto Duque Monteiro Leite; Tesoureiro: 

Dr. Antero João de Barros; Vogais Efetivos: Eng.º Leonildo Cirilo Monteiro, Adolfo de 

Oliveira, Dr. Manuel Casimiro de Jesus Chantre; Vogais Suplentes: Eng.º Alberto Rui 

Santos Machado, Aguinaldo Mascarenhas Wahnon, Augusto Serradas; Mesa da 

Assembleia Geral - Presidente : Manuel Serradas; Vice-Presidente: Ten-Coronel Luís 

de Jordão Neves Morazzo; Secretários: Esmeraldo Santos Lopes dos Reis, Dr. 

Francisco Jacinto Rocha; Conselho Fiscal - Presidente: Dr. Arnaldo Celestino Santos; 

Vogais Efetivos: Dr. António Caldeira Marques, Dr. Francelino Ângelo Gomes; Vogais 

Suplentes: Boaventura Ramos Celestino, Afonso Eduiz Ferreira) (Machado, 2010:244). 

Há medida que o tempo passava e entre realizações de caráter cultural e recreativo, a 

Casa de Cabo Verde foi tendo cada vez mais sócios que eram provenientes não só de 

Cabo Verde, mas também, da Guiné-Bissau, Angola, Senegal ou Estados Unidos. A 

Casa de Cabo Verde chegou a ter mais de mil sócios, a pagarem regularmente as 

suas quotas (Machado, 2010:244). 

Intelectuais cabo-verdianos e portugueses (Gabriel Mariano, Teixeira de Sousa, Nuno 

Miranda etc.) faziam palestras e seminários aos quais acorriam sócios e estudantes, 

como Renato Cardoso ou Alírio Vicente, que eram contestatários da linha seguida pela 
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Casa de Cabo Verde mas sabiam apreciar este tipo de atividades (Machado, 

2010:244). 

Uma das atividades promovida era a Festas dos trabalhadores que tinha lugar em 

dezembro. Eram distribuídos diversos tipos de bens, tais como, cobertores, camisolas 

ou roupões. A Festa de Natal das Crianças era outra atividade muito concorrida, 

conseguiam-se (com o apoio de diversos fabricantes de brinquedos) prendas para os 

filhos dos associados e de outros imigrantes que também se associavam à festa. No 

entanto, o acontecimento que envolvia toda a comunidade era o baile de fim de ano, 

para o qual eram trazidas do exterior orquestras cabo-verdianas ou crioulas. Outras 

atividades como o apoio à “Miss Cabo Verde” ou os contatos com o Governador de 

Cabo Verde mereceram a crítica de alguns membros da Direção (Machado, 

2010:244). 

Entretanto, o acentuar das divergências levou ao afastamento voluntário do Dr. 

Manuel Chantre não constando, por isso, o seu nome nas listas para as eleições de 

1972/73 (Machado, 2010:245). 

No âmbito social apelou-se a professores cabo-verdianos residentes em Portugal para 

que dessem a sua colaboração na alfabetização dos imigrantes cabo-verdianos 

(Machado, 2010:245). 

Lucas da Cruz cedeu o seu lugar ao fim de dois mandatos, agastado pelas críticas 

feitas principalmente pelo Dr. Caldeira Marques. Em março de 1974, foi eleita uma 

nova lista, que viria a ter um curto tempo de duração. Após o 25 de abril, o Presidente 

da Direção, Dr. António Caldeira Marques, achou que deveriam ser efetuadas eleições 

dentro do novo contexto político. A 16 de maio de 1974, os Corpos Gerentes da Casa 

de Cabo Verde tomaram a decisão de se demitirem em bloco, pedido esse que foi 

aceite pela Assembleia geral em 25 de maio de 1974. Seguidamente, foi designada 

uma comissão com a função de dirigir interinamente a Casa de Cabo Verde, até novas 

eleições que deveriam ser realizadas dentro dos 60 dias seguintes. Esta comissão 

teve também como função rever os Estatutos, de forma a eliminar todas as cláusulas 

impostas pelo antigo regime (Machado, 2010:245). 

Uma das salas das instalações da Casa de Cabo Verde foi cedida a um grupo ativista 

de estudantes denominado de GADCG (Grupo de Ação Democrática de Guiné e Cabo 

Verde). Inicialmente, este grupo criado por Manuel Chantre e Caldeira Marques junto 

do MFA teve a designação de GADC (Grupo de Ação Democrática de cabo verde) 

mas com a integração de elementos da Guiné-Bissau passou a ter o nome 

supramencionado. Ao fim de algum tempo começaram a existir desentendimentos 

entre a Comissão de Gestão da Casa de Cabo Verde e o GADCG. A Comissão estava 

mais motivada para a preparação de eleições e para a realização de eventos dirigidos 

aos sócios. O GADCG tinha como principais preocupações os comícios políticos e 

mobilização de massas para lutarem pela independência de Cabo Verde (Machado, 

2010:245). 

O GADCG foi-se apoderando da totalidade das instalações da Casa de Cabo Verde o 

que teve como consequência a demissão de sócios, tendo uns deixado de frequentar 

a Casa e de pagar as quotas, tendo outros tomado atitudes mais drásticas ao ponto de 
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escreverem cartas a demonstrarem a sua insatisfação ( “(…) porque não posso 

partilhar a orientação de albergar na Casa de Cabo Verde grupos partidários…venho 

apresentar a minha demissão de sócio fundador” – Lívio dos Reis Borges) (Machado, 

2010:246). 

No dia 15 de outubro de 1974 teve lugar uma Assembleia Eleitoral que elegeu uma 

nova Comissão Diretiva, um ano depois (a 17 de outubro) a Assembleia volta a reunir-

se sendo que da Comissão Diretiva apenas comparece um membro (Nataniel 

Rodrigues) (Machado, 2010:246). 

A 31 de outubro do mesmo ano são aprovados parte dos novos estatutos em 

Assembleia-geral. Foi criada a categoria de sócios auxiliares que não podiam ser nem 

cabo-verdianos nem guineenses. Este tipo de sócios pagava quotas como os outros, 

mas não tinha o direito nem de participar em Assembleias, nem de votar ou de ser 

eleito para os Corpos Gerentes. Esta situação foi humilhante e inaceitável para muitos 

portugueses e amigos de Cabo Verde que se afastaram definitivamente (Machado, 

2010:246). 

Nesta Assembleia foi igualmente decidida a criação da Associação de Cabo-Verdianos 

e Guineenses (resultante da fusão da Casa de Cabo Verde e do GADC). A 7 de 

novembro de 1975, na Assembleia seguinte, Manuel Chantre e Alberto Rui Machado 

tentaram opor-se à entrada de guineenses na Associação, proposta que não foi aceite 

chegando a haver ameaças de expulsão dos dois. Feita a votação a nova designação 

foi aprovada pela maioria da Assembleia. Os Estatutos foram totalmente aprovados no 

dia 14 de novembro do mesmo ano, sendo que em 12 de dezembro também do 

mesmo ano realizaram-se novas eleições, tendo sido escolhida a lista proposta por 

Helena Lopes da Silva. A nova estrutura emergida destas eleições não incluía um 

Conselho Fiscal. O Verão quente de 1975 já tinha passado, mas as ideias do PREC 

(Processo Revolucionário em Curso) eram ainda as dominantes (Machado, 2010:246). 

Durante este mandato é feito um recenseamento dos imigrantes cabo-verdianos 

residentes em Portugal, o que permitiu que muitos pudessem votar para a constituição 

da primeira Assembleia Nacional Constituinte. Em 19 de junho de 1976, há uma 

reestruturação dos Corpos Gerentes (Machado, 2010:247). 

Ano e meio mais tarde houve novas eleições, tendo durante este mandato, sido 

realizado o primeiro encontro entre trabalhadores cabo-verdianos e representantes da 

Embaixada de Cabo Verde, desenvolvendo-se uma grande ação de alfabetização na 

zona da Venda Nova para crianças e adultos, com o apoio da Ação Católica. Para 

além de participar na criação da “Associação de Moradores do Alto da Cova da 

Moura”, onde existiam e existem um número significativo de cabo-verdianos, a 

Associação também estabeleceu contatos com associações congéneres da Europa e 

Estados Unidos propondo uma cooperação e solidariedade recíprocas. Em 1979, 

houve uma nova Assembleia e novos Corpos Gerentes, tendo sido dados passos 

importantes para a criação de futuras delegações no Seixal e em outras zonas de forte 

implantação cabo-verdiana. O apoio financeiro dos Governos da Guiné-Bissau e de 

Cabo Verde foi importante para a realização das atividades programadas (Machado, 

2010:247). 
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A 14 de Novembro de 1980, Nino Vieira derrubou Luís Cabral com um golpe militar, 

seguiu-se alguma perseguição aos cabo-verdianos que viviam na Guiné-Bissau, tendo 

a relação entre os Cabo Verde e a Guiné-Bissau ficado bastante tensas. A tomada de 

posição de Cabo Verde teve como consequência a realização de uma reunião por 

parte da Assembleia-Geral (fevereiro de 1981), da qual saiu a decisão da 

transformação da Associação de Caboverdeanos e Guineenses em Associação 

Caboverdeana. Foi criada uma nova Comissão que reviu os Estatutos e alterou a 

denominação da Associação. Em 31 de maio de 1981 realizou-se uma Assembleia 

Eleitoral (Machado, 2010:247). 

A Comissão Diretiva durante o seu mandato colaborou com a Comissão Eleitoral em 

campanhas de esclarecimento sobre as eleições para a Assembleia Nacional Popular, 

fez reuniões de trabalho com imigrantes cabo-verdianos em Sines com vista á criação 

de uma associação na localidade e reuniu com a Câmara Municipal da Amadora numa 

tentativa de resolução dos problemas relacionados com a habitação dos cabo-

verdianos do Bairro das Fontaínhas. Foi, também, iniciado um empreendimento, que 

recebeu o nome de “Nô Djunta Môn”, um projeto que abrangia as áreas da 

alfabetização, saúde e planeamento familiar tendo sido financiado pela Fundação 

Calouste Gulbenkian e pela Direção Geral de Adultos. O Bairro do Alto da Damaia foi 

a zona escolhida para funcionar como projeto-piloto. A Associação Caboverdeana 

passou a ter uma participação mais ativa num programa que tinha o nome de “A Voz 

da Solidariedade” (Machado, 2010:248). 

No dia 26 de fevereiro de 1983 foram eleitos os novos Corpos Sociais da Associação. 

A Santa Casa da Misericórdia subiu a renda da Associação, em maio, o que dificultou 

a vida da mesma em termos financeiros. A Associação tinha como receitas próprias as 

quotizações e proventos resultantes das realizações de caráter cultural e recreativo, o 

que significava que eram inferiores às despesas. A cobertura das despesas só era 

possível graças ao apoio quer da Embaixada de Cabo Verde, quer do Governo desse 

país. As “Tardes Caboverdianas” foram uma nova iniciativa que trouxeram à 

associação gentes das letras (Manuel Ferreira e Gabriel Mariano) e da música (Luís 

Rendall e Bana). Quanto ao projeto “Nô djunta Mô” prosseguiu com uma larga 

aceitação por parte dos imigrantes. O desporto continuou a ser durante este mandato 

um dos aspetos mais importantes em termos de atividades da Associação (Machado, 

2010:248). 

A 8 de março, de 1985, tomaram posse os novos Corpos Gerentes da Associação. O 

projeto “Nô Djunta môn” continuou a ter sucesso e a ser apoiado pelas entidades 

portuguesas e cabo-verdianas. Entre 1988 e 2009 a Associação desenvolveu uma 

intensa atividade. Atualmente os objetivos da Associação são, o saneamento 

económico, a reconquista dos sócios e a dinamização das atividades culturais e 

sociais (Machado 2010:248). 

Como pudemos constatar o associativismo cabo-verdiano acompanha uma 

determinada evolução histórica, adaptando-se às diferentes fases da imigração cabo-

verdiana. A estas diferentes fases corresponderam também diversos estratos 

populacionais. Á comunidade imigrante cabo-verdiana tem correspondido um grupo 
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estratificado quer politicamente, quer socialmente ou economicamente, nele pudemos 

encontrar, ao longo do tempo, quer imigrantes não qualificados, quer estudantes. 

 

 

 


