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CAPÍTULO IV – O ASSOCIATIVISMO IMIGRANTE NO CONCELHO DE 

SINTRA 

4.1 Demografia imigrante do concelho 

O concelho de Sintra tem uma área de 317 Km2 e tem como atividades económicas 

principais o turismo, comércio, industria, agricultura e vitivinicultura. Insere-se na Área 

Metropolitana de Lisboa, com eixos viários e ferroviários que permitem bons e rápidos 

acessos a esta área. Nas últimas décadas, este concelho tem sofrido uma grande 

pressão urbanística, respondendo à expansão urbana vivida na região, resultante quer 

da terciarização de Lisboa, quer da saturação do concelho da Amadora. O concelho 

atraiu, também, nas últimas décadas novos moradores devido ao preço favorável da 

habitação (Tomás, 2011:11).  

 

 

 

 

Fig.1 - Freguesias do Concelho de Sintra  

Fonte: www.visitarportugal.net 

Tamanho original - 420x370 (Do mesmo tamanho) 

Economicamente o concelho é ainda caraterizado por uma forte terciarização, o setor 

secundário vem em segundo lugar, o setor primário apresenta apenas valores 

residuais. O concelho de Sintra tem-se caraterizado nas últimas décadas por um 

grande crescimento populacional (grande parte desse crescimento deveu-se 

precisamente à população imigrante). Estatisticamente entre 1991 e 2001 a população 

http://www.visitarportugal.net/
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deste concelho cresceu 39, 3%, em contraste com um crescimento de 2,3% para a 

Região da Grande Lisboa, 4,8% para a Região de Lisboa e Vale do Tejo e 4,6% no 

total do país. (Tomás, 2011:12) 

Os dados disponíveis de 2001 referem-nos que no concelho de Sintra existia um saldo 

migratório de 30,8%. Nesta data, de acordo com os censos de 2001, residiam em 

Sintra 23 470 cidadãos estrangeiros o que correspondia a 18,6% do total de 

estrangeiros legais da Área Metropolitana de Lisboa representavam, ainda, 6,45% do 

total dos habitantes do concelho (Tomás, 2011:12).  

A maioria dos imigrantes do concelho (59,96%) estavam inseridos numa faixa etária 

entre os 25 e os 64 anos, encontrando-se, por isso, em idade ativa. O número de 

crianças estrangeiras residentes em Sintra era também significativo. A faixa etária até 

aos 19 anos correspondia a 24,62% do total da população estrangeira e a 4,6% do 

total das crianças residentes no concelho dentro desta faixa etária (Tomás, 2011:13). 

Sintra tem alguma tradição em acolher elites estrangeiras, o que faz com que haja 

uma dicotomia da população estrangeira residente, por um lado, podemos encontrar 

grupos pertencentes a classes sociais privilegiadas, por outro, encontramos migrantes 

laborais, nomeadamente dos PALOP ou de países da Europa de Leste (Horta (coord. 

científica) et al,2011:61). 

As freguesias da parte sudoeste de Sintra apresentavam uma evidente 

sobrevalorização dos nacionais dos países europeus e da América do Norte, o que 

significa que as populações estrangeiras com níveis de qualificação e rendimentos 

mais elevados se fixaram nas partes do território que têm maior qualidade em termos 

ambientais (Horta (coord. científica) et al, 2011:61).  

As comunidades angolana e cabo-verdiana eram das mais relevantes em termos de 

número. Caraterizavam-se por serem comunidades jovens, com níveis de qualificação 

reduzidos e que laboravam em atividades pouco qualificadas de setores como a 

construção civil, serviços domésticos ou restauração (Horta (coord. científica) et al, 

2011:67). Ainda, segundo os censos de 2001 as freguesias que tinham mais 

população estrangeira a residir eram as de Agualva – Cacém (5.678), Algueirão – 

Mem Martins (4.502) e Rio de Mouro (3.672). A maior parte dos angolanos e dos cabo-

verdianos concentravam-se nas freguesias de Agualva-Cacém e de Algueirão-Mem 

Martins (Horta (coord. científica) et al, 2011:68-71). 

O grupo referente a alguns países da União Europeia, com destaque para o Reino 

Unido, Espanha, Alemanha e França têm perdido uma importância relativa para outros 

grupos de países, nomeadamente, para a comunidade brasileira ou para países da 

Europa de Leste (apesar de terem uma presença marcada no concelho (Horta (coord. 

científica) et al, 2011:67). Relativamente aos países de leste, as nacionalidades que 

mais se destacaram foram a ucraniana, a moldava, a romena, a búlgara e a russa 

(Horta (coord. científica) et al, 2011:68).  

Segundo estatísticas do SEF, no final do ano de 2008 (ano de aumento populacional) 

existiam no distrito de Lisboa, 190.423 estrangeiros residentes (o conceito de 

estrangeiro engloba os estrangeiros detentores de títulos de residência – documento 

emitido ao nacional de Estado terceiro com autorização de residência – e os 
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estrangeiros a quem foi prorrogada a permanência de longa duração – Prorrogação de 

vistos de estada temporária, documentos destinados a permitir a entrada em território 

português para tratamentos médicos em estabelecimentos de saúde oficiais ou 

oficialmente reconhecidos, para acompanhamento de familiar com visto de estada 

temporária, também, para tratamento médico ou para transferência de cidadãos 

nacionais de estados Partes na organização Mundial de Comércio, afim de prestarem 

serviços ou realizarem formação em território nacional) havendo uma predominância 

dos homens (98.275) sobre as mulheres (92.148). Dentro deste distrito de Lisboa, o 

concelho de Sintra, em termos populacionais aparecia em segundo lugar, com 38.613 

residentes estrangeiros verificando-se, também, a predominância dos homens 

(19.710) sobre as mulheres (18.903). As nacionalidades mais representativas eram 

Cabo Verde (8.714 – 4.609 homens e 4.645 mulheres), o Brasil (7.229 – 3.343 

homens e 3.886 mulheres) e Angola (6.520 – 3.280 homens e 3.240 mulheres).1  

 

 
Quadro 1- População Estrangeira Residente no Concelho de Sintra, em 2008 

Fonte – SEFSTAT Portal de Estatística 

               Legenda: TRs – Títulos de Residência; VLDs – Vistos de Longa Duração; H - Homens; M - Mulheres 

Um estudo efetuado entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, em Sintra, que teve 

como coordenador cientifico Ana Paula Beja Horta, permitiu chegar a algumas 

conclusões sobre a tipologia imigrante deste concelho, nesta data. Entre os imigrantes 

inquiridos que chegaram ao país antes de 2003, havia uma predominância masculina 

(54,8%). A proporção aumentaria se fosse considerada apenas a população em idade 

ativa “uma vez que, principalmente entre meados dos anos 70 e meados dos anos 80 

do século passado, foi muito relevante a imigração de famílias inteiras após a 

independência em África”. Contudo, neste século o número de mulheres imigrantes 

inquiridas (52,5%) passou a ser superior ao dos homens nos fluxos de entrada em 

Portugal. Em geral, verifica-se que existem mais mulheres do que homens entre os 

imigrantes residentes em Sintra (51,1%) (Horta (coord. científica) et al, 2011:75). 

A composição por sexo variava muito consoante a naturalidade dos imigrantes. 

Relativamente aos angolanos e aos moçambicanos a prevalência ia para o sexo 

masculino, contrariamente, os naturais do Brasil tinham uma prevalência do sexo 

feminino. Nos cabo-verdianos existia um equilíbrio entre homens e mulheres. Nos 

                                                           
1
 Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo 2008 – Distribuição geográfica in http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2010.pdf - 

Consultado em 24/07/2013 

http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2010.pdf%20-%20Consultado%20em%2025/07/2013
http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2010.pdf%20-%20Consultado%20em%2025/07/2013
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naturais da Guiné-Bissau, China e Europa Oriental, as mulheres apresentavam uma 

taxa mais elevada (Horta (coord. científica) et al, 2011:76). 

O papel da mulher na sociedade e economia dos países de origem, também fazia a 

diferença na composição por sexo, podendo ser explicado devido principalmente a 

fatores de origem cultural (Horta (coord. científica) et al, 2011:77). 

A faixa etária predominante entre os imigrantes inquiridos independentemente do ano 

de chegada a Portugal situava-se entre os 20 e os 29 anos. Sendo a exceção o 

período entre 1974 e 1999, no qual a entrada de crianças foi importante, como 

consequência da entrada de famílias de migrantes provenientes das ex-colónias 

africanas (acentuadamente entre meados de 1970 e de 1980 do século passado) Nos 

naturais do Brasil, da Guiné-Bissau, da Angola e de Cabo Verde o grupo etário 

predominante ia dos 20 aos 29 anos. Relativamente à China, Europa de Leste e 

Moçambique, os indivíduos com idades entre os 30 e os 49 anos predominavam. As 

diferenças na composição etária refletem outras diferenças, como por exemplo, a 

composição etária das populações dos países de origem, o ritmo de chegada a 

Portugal, as razões para emigrar e a distância entre Portugal e o país de origem (Horta 

(coord. científica) et al, 2011:77). 

Em termos de estado civil, em primeiro lugar tínhamos os imigrantes solteiros, em 

segundo os casados. Existiam mais pessoas divorciadas e viúvas do sexo feminino do 

que do masculino. Também, existiam mais uniões de fato no grupo etário dos 20 aos 

29 anos do que casamentos. O facto pode estar relacionado com diversos fatores tais 

como: dificuldades económicas e o caráter maioritariamente temporário da imigração, 

(que inibem a assunção de compromissos formais) e a informalidade das relações em 

idades mais jovens. A faixa etária dos 39 aos 49 anos era a que comportava mais 

separações ou divórcios (Horta (coord. científica) et al, 2011:78). 

Os imigrantes da primeira geração eram os que predominavam em Sintra, 82,3% 

nasceu no estrangeiro. No entanto, mais de três quartos entre os 0 e os 9 anos e um 

terço entre os 10 e os 19 pertenciam à segunda geração, o que significava que eram 

naturais de Portugal, maioritariamente deste concelho. Quando se fala da faixa etária 

dos 40 anos de idade, a proporção de imigrantes de naturalidade portuguesa está 

acima dos 10%, o que significa que poderá haver uma relação com a imigração de 

retorno das ex-colónias africanas durante a segunda metade dos anos 70 e nos anos 

oitenta do século passado (Horta (coord. científica) et al, 2011:79). 

Destacavam-se das naturalidades estrangeiras dos migrantes inquiridos, a cabo-

verdiana (20,7%), a angolana (16,6%) e a brasileira (14,7%). Os nascidos na Europa 

oriental também tiveram uma participação muito significativa (9,9%) (Horta (coord. 

científica) et al, 2011:79). 

No que diz respeito à nacionalidade eram ligeiramente predominantes os imigrantes 

com dupla nacionalidade, portuguesa e outra (32,8%) ou portuguesa (18,2%), 

relativamente àqueles com nacionalidade estrangeira (48,7%). Se considerarmos 

apenas a segunda geração, os de nacionalidade portuguesa eram os que 

predominavam maioritariamente, seguidos pelos com dupla nacionalidade (11,4%) 

(Horta (coord. científica) et al, 2011:79). 
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A nacionalidade da primeira geração de imigrantes variava significativamente 

conforme a naturalidade. Entre os naturais de Angola (56,5%) e de Moçambique 

(77,3%) predominava a dupla nacionalidade. No que diz respeito aos brasileiros, 

temos quase a mesma proporção de pessoas com dupla nacionalidade, apenas 

nacionalidade portuguesa (50,4%) ou com nacionalidade brasileira (49,6%). Nos 

naturais dos outros PALP, do Este europeu e da China prevalecia a nacionalidade 

estrangeira. Estas variações de nacionalidade podem ser em parte explicadas pela 

importância da emigração portuguesa para Angola, Moçambique e, principalmente, 

para o Brasil, os seus descendentes (filhos e netos) teriam direito à nacionalidade 

portuguesa (Horta (coord. científica) et al, 2011:80). 

Os naturais de Angola e Cabo Verde predominavam na imigração anterior ao ano 

2000, com 32,1% e 22,1%, respetivamente. Entre 2000 e 2002 o destaque continuou a 

pertencer a estas duas nacionalidades tendo, no entanto, havido uma inversão de 

posições (cabo-verdianos – 31,2% e angolanos – 27,2%). Os brasileiros apareciam em 

terceiro lugar (10,5%). Entre 2003 e 2007 o predomínio na imigração pertenceu aos 

cabo-verdianos (24,6%) e aos brasileiros (22,3%), seguidos pelos naturais da Europa 

Oriental (17,9%). A partir de 2008, os naturais do Brasil perfaziam mais de um terço 

dos imigrantes inquiridos (34,1%) que entraram em Portugal, os europeus de leste 

cifravam-se nos 19,2% e os cabo-verdianos em 13,8%. Os chineses figuravam em 

quarto lugar relativamente ao número de imigrantes inquiridos que entraram em 

Portugal entre 2008 e 2010. Tivemos, então um aumento dos naturais do Brasil e uma 

diminuição dos naturais dos PALOP (Horta (coord. científica) et al, 2011:81). 

Existem diversas explicações para estes números. Relativamente aos brasileiros os 

números podem ser explicados pelos acordos assinados entre o Brasil e Portugal, os 

quais facilitaram a regularização da imigração, pela consolidação das suas redes 

sociais de apoio aos novos imigrantes, fruto da expansão da comunidade e pelas 

acentuadas diferenças regionais do mercado de emprego do Brasil, apesar da sua 

expansão nos últimos anos. O aumento dos europeus de leste deveu-se à crise 

económica de alguns países da antiga economia socialista, à inexistência de barreiras 

devido ao Acordo de Schengen e ainda, à proximidade geográfica que implicava 

menores custos económicos e sociais em termos de deslocações. A imigração cabo-

verdiana tem sido uma constante que pode ser explicada na AML (incluindo o 

concelho de Sintra) pela importância da comunidade nesta área. O caso dos chineses 

é diferente, este deve ser enquadrado “no funcionamento da rede global das 

migrações chinesas que se tem intensificado nas últimas décadas” (Horta (coord. 

científica) et al, 2011:82). 

Analisando as estatísticas do SEF do ano de 2009, o distrito de Lisboa era, aquele que 

concentrava maior número de imigrantes residentes no país, 196 798 cidadãos 

legalizados, o que reflete a centralidade económica deste distrito. O concelho de 

Sintra, segundo as mesmas estimativas do SEF, concentrava nessa altura, 39 897 

imigrantes residentes legalizados. Podemos, também, verificar que este concelho 

continuava, em segundo lugar, em termos totais de população residente imigrante. 2 

                                                           
2
 Portal de Estatística – Estrangeiros residentes em Sintra/Lisboa in http:/sefstat.sef.pt/Lisbos.aspx - Consultado em 

24/07/2013 
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Quadro 2 - População Estrangeira Residente no Concelho de Sintra,em 2009 

Fonte – SEFSTAT – Portal de estatística 

Legenda: TRs – Títulos de Residência; VLDs – Vistos de Longa Duração; H - Homens; M - Mulheres 

Ainda, em 2009 (segundo as mesmas estatísticas), as três nacionalidades mais 

representativas no concelho eram Cabo Verde com 8 743 residentes, Brasil com 8 157 

e Angola com 6 142. O grupo de países do leste europeu representava 14%3 dos 

cidadãos estrangeiros residentes sendo, assim, também significante. 3  

No final de 2010 a distribuição territorial da população estrangeira em Portugal 

continua a evidenciar uma concentração predominante na zona litoral do país, 

continuando a destacar-se o distrito de Lisboa (189.220). Neste ano existe um no país 

um decréscimo de – 1,97%. Relativamente ao concelho de Sintra, os estrangeiros aqui 

residentes perfaziam um total de 37.113, sendo as nacionalidades mais 

representativas a brasileira (8.127), a cabo-verdiana (7.748) e a angolana (5.633).4  

 

 

 

                                                           
3
 Portal de Estatística – Estrangeiros residentes em Sintra/Lisboa in http:/sefstat.sef.pt/Lisbos.aspx - Consultado em 

24/07/2013 
 
4
 Portal de Estatística – Estrangeiros residentes em Sintra/Lisboa in http://sefstat.sef.pt/Lisbos.aspx - Consultado em 

24/07/2013 
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Quadro 3 - População Estrangeira Residente no Concelho de Sintra, em 2010 

Fonte – SFSTAT – Portal de Estatística 

Legenda: TRs – Títulos de Residência; VLDs – Vistos de Longa Duração; H - Homens; M - Mulheres 

Em 2011, o litoral continua a destacar-se em termos de distribuição geográfica, com 

destaque, ainda, para Lisboa. No entanto e seguindo também a trajetória do ano 

transato tivemos uma diminuição da população estrangeira residente – Lisboa 

(188.259). O decréscimo verificado face a 2010 é de -1,9% 5. Sintra continuava a ser o 

segundo concelho em termos populacionais (36.099). As nacionalidades mais 

representadas mantiveram-se (Brasil 7.960 – 4.503 mulheres e 3.457 homens, Cabo 

Verde 7.910 – 4.360 mulheres e 3.550 homens – Angola 4.990 – 2.575 mulheres e 

2.415 homens). Nos países de leste continuava a destacar-se a Roménia (2.684 

estrangeiros residentes) logo seguida da Ucrânia com 2.148. (Portal de Estatística – 

Estrangeiros residentes em Sintra/Lisboa in http:/sefstat.sef.pt/Lisbos.aspx - 

Consultado em 24/07/2013).6 

 

Quadro 4 - População Estrangeira Residente no Concelho de Sintra, em 2011 

Fonte – SFSTAT Portal de Estatística 

Legenda: TRs – Títulos de Residência; VLDs – Vistos de Longa Duração; H - Homens; M - Mulheres 

Os dados estatísticos dos Censos 2011 dão-nos outras perspetivas da população 

residente estrangeira a residir legalmente no concelho de Sintra. Esta ascendia a um 

total de 32.709 residentes estrangeiros legais (17.350 mulheres e 15.359 homens), 

                                                           
5
 Portal de Estatística – Relatórios in http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf 

6
 Portal de Estatística – Estrangeiros residentes em Sintra/Lisboa in http://sefstat.sef.pt/Lisbos.aspx - Consultado em 

24/07/2013 
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tendo Lisboa 188,391, o que significava que à volta de 17% da população do distrito 

residia no concelho de Sintra. Se comparamos com os dados de 2001 (23.470), 

verificamos que apesar de nos últimos anos ter havido um decréscimo da população 

estrangeira residente, pelos motivos já invocados, houve mesmo assim algum 

crescimento entre os censos de 2001 e os de 2011. As nacionalidades mais 

representadas eram, o Brasil (8.056), Cabo Verde (6.921) e Angola (5.092), ou seja se 

comparamos com os dados do SEF verificamos que as nacionalidades são as 

mesmas. Relativamente aos países da Europa de Leste, as nacionalidades mais 

representativas são a Roménia (1.767) e a Federação da Rússia (1.149). 7 

As freguesias com maior número de residentes eram Algueirão - Mem Martins (5.781), 

Rio de Mouro (4.248) e Agualva (4.056). Os residentes estrangeiros provenientes de 

países da União Europeia (27) residiam preferencialmente nas freguesias de Algueirão 

– Mem Martins (364), Colares (328) e Sintra (São Pedro de Penaferrim). O que vem 

novamente indiciar a preferência maioritária dos estrangeiros residentes destes países 

por freguesias mais pequenas, aonde possa haver uma melhor qualidade de vida, 

principalmente em termos ambientais. Relativamente aos residentes provenientes do 

Brasil (965), da Roménia (206) e da Federação da Rússia (31) a freguesia aonde 

predominavam era a de Rio de Mouro. Nesta freguesia predominavam também os 

Angolanos (990). Os cabo-verdianos residiam preferencialmente na freguesia de 

Agualva (1.292). Estas são freguesias aonde não existe uma grande qualidade 

ambiental, no entanto, existem mais meios de transporte para deslocações para o 

emprego e mais escolha habitacional, daí talvez a escolha destas freguesias pelos 

residentes provenientes destes países.8 

 

Em 2012 (dados SEF) a distribuição geográfica da população estrangeira em Portugal 

mantem-se concentrada na região litoral. A tendência para a diminuição da população 

estrangeira também se mantém. Lisboa passa a ter 181.901 residentes estrangeiros. 

O decréscimo total da população estrangeira residente foi de -4,53%.9 Sintra, 

continuava, também, a ser o segundo concelho com mais população estrangeira 

residente (34.350). As três nacionalidades mais representativas continuavam a ser o 

Brasil (7.356), Cabo Verde (7.939) e Angola (4.513).Os países do leste europeu que 

têm, também, alguma representação, sendo a Roménia o país mais representativo 

com 2.303 residentes, secundada pela Ucrânia com 2.009.10  No que concerne às três 

nacionalidades mais relevantes verificou-se a existência da mesma situação – Angola 

(2.358 mulheres e 2.155 homens), Brasil (4.273 mulheres e 3.083 homens) e Cabo 

Verde (4.361 mulheres e 3.578 homens). 

                                                           
7
 http://censos.ine.pt 

8
 http://censos.ine.pt 

9
 Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo 2012 – População Estrangeira em Portugal – Distribuição geográfica da 

população estrangeira in http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa%202012.pdf – consultado em 24/07/2013 
10

 SEFSTAT – Portal de Estatística – Estrangeiros residentes em: Sintra/Lisboa in http://sefstat.sef.pt/Lisboa.aspx - 

Consultado em 24/07/2013) 

http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa%202012.pdf
http://sefstat.sef.pt/Lisboa.aspx


OO  AAssssoocciiaattiivviissmmoo  IImmiiggrraannttee  nnoo  CCoonncceellhhoo  ddee  SSiinnttrraa  

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

76 
 

 
Quadro 5 - População Estrangeira Residente no Concelho de Sintra, em 2012 

Fonte – SFSTAT Portal de Estatística 

Legenda: TRs – Títulos de Residência; VLDs – Vistos de Longa Duração; H - Homens; M - Mulheres 

Como podemos observar no gráfico seguinte, face ao ano de 2009 e mediante os 

dados do SEF, existe no concelho de Sintra, tal como no resto do país, um decréscimo 

da população estrangeira11. A este decréscimo não é alheia a ocorrência a nível 

nacional de diversos fatores o aumento da atribuição de nacionalidade portuguesa e a 

crise económica e financeira (redução do investimento e do emprego). Mas, temos, 

ainda de ter em conta a alteração dos processos migratórios em alguns países de 

origem, nomeadamente o Brasil e Angola.  

 

 
Gráfico 1 - Gráfico comparativo da população estrangeira residente no concelho de Sintra, segundo as 

estatísticas do SEF, entre 2008 e 2012 

 

A partir do ano de 2010 e tal como no resto do país, assistimos no concelho de Sintra 

(conforme o gráfico n.º 2) a um aumento da população feminina e a um decréscimo da 

população masculina que se vai acentuando até ao ano de 2012. Esta diminuição da 

população masculina pode eventualmente ser explicada pelo declínio da construção 
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 Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo 2010 – Distribuição geográfica in http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2010.pdf - 
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civil ou de determinados ramos industriais onde a maioria dos empregados são 

homens. Podemos ainda, acrescentar o aumento da oferta de emprego no comércio e 

nos serviços, setores que empregam mais mulheres (Horta (coord. científica) et al, 

2011:77) 

 

Gráfico 2 - Gráfico comparativo da população masculina e feminina do concelho de Sintra, segundo as 

estatísticas do SEF, entre 2008 e 2012 

O concelho de Sintra concentra, pois, uma grande quantidade de imigrantes devido a 

diversos fatores. Para os imigrantes provenientes dos PALOP e aos Países de Leste 

são importantes as ligações ferroviárias e rodoviárias principalmente com o concelho 

de Lisboa, para se poderem deslocar para o seu local de trabalho. Este concelho tem, 

também, uma oferta habitacional variada (diversos tipos de habitação e de preços), o 

que lhes permite uma maior escolha e mais compatível com os seus salários. Os 

imigrantes provenientes da União Europeia (27) também escolhem Sintra para local de 

residência devido ao fato de existirem freguesias com boa qualidade de vida, 

principalmente em termos de ambiente. Mas, atualmente (apesar de continuar a ser 

um concelho atrativo para a população imigrante) e tal como no resto do país verifica-

se uma diminuição da população imigrante, devido aos fatores suprarreferidos. No ano 

de 2013, o Concelho de Sintra passou de 20 freguesias para 11 freguesias, o que irá 

ter alterações futuras em termos estatísticos. 

4.2 As Associações imigrantes do concelho  

No concelho de Sintra, diversas associações e outro tipo de organizações que prestam 

apoio à comunidade imigrante. Estas associações desempenham um papel cada vez 

mais importante. Sintra não foge à regra de outros concelhos, em termos de crise 

económica, a população imigrante tem precisado cada vez mais destas organizações, 

não só em termos de “legalização” mas, também, no aspeto respeitante a carências 

económicas. Temos associações que são compostas maioritariamente por cabo-

verdianos, angolanos ou guineenses, embora por exemplo, como pude constatar no 

meu estudo de caso, apesar da Associação Luso Caboverdiana de Sintra ser 

maioritariamente constituída por cabo-verdianos, ela dá assistência a imigrantes 

provenientes de outros países. Segundo declarações da chefe da Divisão de Ação 

Social é possível que os imigrantes procurem uma associação não por ela ser 

composta maioritariamente por cabo-verdianos ou angolanos, mas muitas vezes pela 

proximidade geográfica. Uma situação curiosa que também acontece no concelho é o 
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fato de apesar da população brasileira estar muito presente, nunca criaram nenhuma 

associação, preferem integrar-se nas outras. Interrogando-me sobre o assunto penso 

que, talvez, os brasileiros nunca tenham criado uma associação porque não pensem 

em ficar muito tempo no concelho, também se pode pensar na não existência de 

espírito associativo. 

Neste ponto vou, então, debruçar-me sobre algumas associações que estão no ativo e 

que trabalham para os imigrantes. 

 

Associação Balodiren  

Esta associação foi constituída por escritura em 11 de Outubro de 2007. Teve a sua 

primeira sede na Praceta da Palmeira, n.º3, 2.º na freguesia de Agualva (D.R. 2.º série 

– n.º211 – 2 de novembro de 2007). A sede atual (provisória) situa-se na Av. de Santa 

Marta, n.º 40, 6.º B, num espaço disponibilizado pela Câmara Municipal de Sintra12. Os 

seus estatutos que servirão de base para os parágrafos seguintes são datados de 19 

de junho de 2012. 

A Associação Balodiren é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e 

laica (Art.º 1.º n.º2) que tem como objetivos o diálogo e a colaboração mútua entre 

todos os membros desta e os naturais da Guiné-Bissau em Portugal e em outros 

países, principalmente aqueles que residam na Guiné-Bissau. Pretende, também, 

facilitar a integração dos membros da associação na comunidade dos países de 

acolhimento, nomeadamente no cumprimento das leis vigentes e nos direitos de cada 

pessoa, bem como, contribuir para um fortalecimento das relações de amizade e 

cooperação entre o povo, o Governo de Portugal e de outros países onde se 

encontrem membros da associação, assim como com toda a comunidade emigrante 

guineense e do Governo da Guiné-Bissau. Através de ações concretas e concertadas 

espera, ainda, contribuir para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da Guiné-

Bissau.13 

Para além dos objetivos suprarreferidos a Associação promove, também, a nível 

nacional a sensibilização e informação ao migrante sobre as leis de migração nacional, 

para que possa haver por parte deste uma decisão informada. Ao longo dos últimos 

anos tem realizado várias tertúlias que têm tido por tema, a mutilação genital feminina 

ou o papel de migrantes no desenvolvimento dos países de acolhimento 14 

 Podem associar-se todas as pessoas individuais ou coletivas que adiram e 

concordem com os princípios orientadores, objetivos e fins da Associação15. Existem 

quatro tipos de associados, os fundadores (os inscritos até à data da realização da 

primeira Assembleia-geral), os ordinários (todos os que aceitando os estatutos, 

solicitem a sua admissão por escrito e a sua admissão for aceite), os honorários (todas 

as pessoas que tenham contribuído de forma relevante, pública e notória, para o 

                                                           
12

 Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento – dicionário da cooperação – entradas – Balodiren – 

Associação de Solidariedade e Apoio à Comunidade Guineense in http://pascal.iseg.utl.pt – Consultado dia 24/07/2013 
13

 Art.º 1 n.º 2 e Art.º 2.º dos Estatutos da Associação 
14

 Centro de Estudos sobre África e do Desenvolvimento – dicionário da cooperação – entradas – Balodiren – 

Associação de Solidariedade e Apoio à Comunidade Guineense in http://pascal.iseg.utl.pt – Consultado dia 24/07/2013 
15

 Art.º 4.º n.º1 dos Estatutos da Associação 
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engrandecimento e desenvolvimento da Associação) e os beneméritos (todas as 

pessoas que tenham dado bens e/ou serviços à Associação e que o Presidente da 

Direção reconheça e proponha a sua aprovação em Assembleia-geral). 16Só se é 

considerado sócio depois da deliberação do Presidente da Direção. 17 

São órgãos da associação, a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal. A 

Assembleia-geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus 

direitos e com o pagamento das quotas em dia, sendo presidida pela Mesa 

(constituída por presidente, um vice-presidente, um secretário e dois vogais), pela 

Direção (formada por um presidente, um secretário e um vogal) e ainda, pelo 

Conselho Fiscal (constituído por três elementos, um presidente, um secretário e um 

vogal). Os titulares destes cargos sociais exercem mandatos durante dois anos.18 

A representatividade da Associação, como associação representativa de imigrantes e 

seus descendentes foi reconhecida pelo ACIDI a 28 de outubro de 2011, mas o 

despacho produziu efeitos desde 26 de setembro do mesmo ano.19 

 

Associação Islâmica da Tapada da Mercês 

A Associação Islâmica é uma associação sem fins lucrativos, com sede na Praceta 

Francisco Ramos Costa 6 A, na Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem 

Martins, concelho de Sintra, existindo juridicamente desde 12 de outubro de 200020. 

Os seus últimos estatutos que servirão para complementar o trabalho no que diz 

respeito a esta associação, têm a data de 2 de agosto de 2012. 

A Associação foi constituída por um conjunto de pessoas de vários países, etnias e 

culturas, que acharam importante discutir os problemas das novas gerações e da sua 

integração no país de acolhimento. Como resultado da reunião destas pessoas, foi 

inaugurada, no dia 3 de agosto de 2007, a Mesquita da Tapada das Mercês e 

Algueirão – Mem Martins, o primeiro pilar da associação. Através de um levantamento 

das necessidades da população do concelho de Sintra levado acabo até 2009, 

chegou-se à conclusão de que era crucial construir um espaço comunitário separado 

da mesquita para dar resposta a essas mesmas necessidades. 21 

A associação tem por pretensão ser um espaço que abranja toda a comunidade, que 

promova a solidariedade e que aposte nas redes de parceria. O trabalho em parceria é 

muito valorizado no trabalho desenvolvido pela associação. Este trabalho é uma forma 

de criar dinâmicas e práticas que vão possibilitar uma aprendizagem eficiente e em 

conjunto na resolução de problemas e no apoio ao desenvolvimento comunitário. Para 

além de membro da Rede Social da Comissão Social de Freguesia de Algueirão-Mem 

Martins, ela desenvolve projetos e ações com parceiros tais como, a Mesquita Central 

de lisboa, Junta de Freguesia de Algueirão – Mem Martins, Agrupamento de Escolas 

Visconde Juromenha, Fundação Aga Khan/Programa K’CIDADE, Banco de 

                                                           
16

 Art.º 4.º e Art.º 5.º dos Estatutos da Associação 
17

 Art.º 5.º n.º1 dos Estatutos da Associação 
18

 Art.º 14.º, 17.º  n.º1, n.º3 e n.º4, 27.º, 28.º , 29.º e 31.º dos Estatutos da Associação 
19

 D.R. 2.ª série, n.º212 de 4 de novembro de 2011 
20

 Associação Islâmica da Tapada das Mercês – Quem Somos in http://actim.wordpress.com – consultado em 

21/07/2013 
21

 Associação Islâmica da Tapada das Mercês – Quem Somos in http://actim.wordpress.com – consultado em 

21/07/2013 
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Voluntariado de Sintra, Centro Comunitário Paroquial de Algueirão e PSP de Algueirão 

– Mem Martins.22 

A associação foi criada inicialmente para servir a comunidade imigrante residente na 

Tapada das Mercês, foi depois alargando gradualmente a sua intervenção à restante 

comunidade. A associação tem como missão principal responder às carências da 

população por ela servida. São de destacar os seguintes objetivos prioritários, o 

aumento do sucesso na língua portuguesa entre os imigrantes e seus filhos, entretanto 

nascidos em Portugal, o desenvolvimento e promoção da aquisição de competências 

pessoais e sociais, a ocupação dos tempos livres das crianças de forma positiva e o 

conhecimento das fragilidades e potencialidades da população. O nível 

socioeconómico da população que mais recorre às atividades prestadas pela 

associação é baixo ou médio baixo. Este segmento de população é constituído por 

população imigrante proveniente principalmente da Guiné-Bissau, Guiné-Conacry, 

Senegal, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, India e Paquistão. 23 

Para além dos objetivos supramencionados a Associação pretende, ainda, 

desenvolver ações no sentido da promoção da igualdade e do género, bem como, do 

combate à fome e à pobreza através de um Banco Alimentar, organizar, preparar, 

divulgar ou apoiar diversas ações (formação, estágios, congressos, etc.) que estejam 

relacionadas com atividades culturais, religiosas ou escolares, estabelecer protocolos, 

parceiras com entidades nacionais ou internacionais (federações, associações, etc.), 

empresas, pessoas singulares entre outras, divulgar diversos tipos de trabalhos que 

estejam inseridos num vertente social, religiosa e cultural, a erradicação da pobreza e 

o incremento das competências psicossociais dos países em vias de desenvolvimento, 

através da promoção de ações que visem o desenvolvimento internacional, 

desenvolver ações que visem a promoção da criação de emprego e ainda a 

contratação de técnicos, investigadores ou colaboradores (de preferência que sejam 

associados) para a concretização dos objetivos estatutários.24 

Dependendo da situação económico-financeira dos utentes, os serviços prestados 

pela associação serão gratuitos ou remunerados. As tabelas de comparticipação dos 

utentes serão elaboradas consoante as normas legais e os acordos de cooperação 

celebrados com os serviços oficiais competentes.25 

Esta associação tem 4 categorias de associados, fundadores (os que adiram à data da 

aprovação do estatuto), efetivos (os que colaborem na realização dos fins da 

associação, são obrigados a pagar uma joia e uma quota mensal), honorários 

(associações nacionais ou estrangeiras cujos estatutos permitam a qualidade de 

associado ou membro da Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins 

ou pessoas individuais/coletivas que desenvolvam atividades ou ações em prol de 

objetivos que se enquadrem nos prosseguidos pela Comunidade Islâmica da Tapada 

das Mercês e Mem Martins) e beneméritos (indivíduos ou entidades que concedam 

donativos ou outras formas de financiamento que de alguma maneira tenham 

contribuído para os objetivos preconizados pela Comunidade de acordo com o 

                                                           
22

 Associação Islâmica da Tapada das Mercês – Quem Somos in http://actim.wordpress.com – consultado em 

21/07/2013 
23

 Associação Islâmica da Tapada das Mercês – Quem Somos in http://actim.wordpress.com – consultado em 

21/07/2013 
24

 Art.º 3.º n.º1 dos Estatutos 
25

 Art.º 5.º, n.º1 e n.º2 dos Estatutos 
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regulamento aprovado em Assembleia Geral. Os novos associados podem ser 

propostos de duas maneiras, ou por um associado fundador ou por um associados 

efetivo que tenha pelo menos um ano. A decisão sobre a admissão de sócios efetivos 

compete à Direção, a dos beneméritos e honorários à Assembleia Geral.26 

São órgãos da Associação, a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. A 

Assembleia Geral é constituída por todos os sócios que tenham as suas quotas em 

dia, não se encontrem suspensos e tenham sido admitidos há pelo menos seis meses. 

Esta assembleia é dirigida pela mesa que é composta por um presidente e um 1.º e 

2.ºsecretários. A Direção é composta por um presidente, um vice-presidente, um 

tesoureiro, um secretário e um vogal. O Conselho Fiscal é composto por um 

presidente e dois vogais.27 Os titulares dos cargos exercem mandatos durante três 

anos e só podem ser eleitos para dois mandatos consecutivos.28 

Segundo o enunciado no site da Associação sobre atividades comunitárias, esta 

desenvolve várias atividades comunitárias tais como, apoio pré – escolar (pretende-se 

essencialmente ocupar os tempos livre das crianças até aos 8 anos, com atividades 

lúdico-pedagógicas), apoio escolar ao 1.º e 2.º ciclo (tem como objetivo o sucesso 

escolar dos alunos através de atividades lúdico-pedagógicas que têm como objetivo 

complementar as competências adquiridas na escola, sendo as crianças também 

ajudadas na execução das tarefas escolares), apoio social (pretende-se prestar apoio 

jurídico em áreas como a imigração, a segurança social ou a nacionalidade, no âmbito 

da saúde presta-se informação e aconselhamento no que diz respeito ao acesso da 

população ao sistema nacional de saúde e efetuam-se encaminhamentos para os 

centros de saúdes, hospitais, etc.), aulas de iniciação à língua árabe (visto existir uma 

estreita ligação entre o islão e a língua árabe, a associação achou por bem o 

desenvolvimento de uma atividade de ensino desta língua, esta atividade é destinada 

a qualquer pessoa interessada na língua árabe), aulas de língua portuguesa 

(desenvolvidas a pensar na comunidade adulta imigrante da freguesia), pretende-se 

que os estudantes desenvolvam capacidades ao nível da comunicação oral e escrita 

(em termos socioprofissionais, estas aulas vão permitir uma melhor integração na 

sociedade de acolhimento e no mercado de trabalho), aulas de alfabetização, 

pretende-se com estas aulas responder às necessidades de uma parte da população 

adulta do concelho de Sintra, quer em termos da aprendizagem da escrita, como da 

leitura ou ainda, na compreensão da língua portuguesa. A associação achou 

importante criar estas aulas tendo em conta o quanto é importante a alfabetização a 

nível socioprofissional como a nível de valorização pessoal, isto segundo o que vem 

escrito no site da associação sobre as atividades comunitárias 29. 

A associação desenvolve, igualmente, atividades em conjunto com a PSP e o 

Agrupamento de Escolas Visconde Juromenha, com vista a uma aproximação entre as 

camadas mais jovens e a PSP. O ensino da informática é outra das atividades 

proporcionadas pela associação, fruto da vontade da população de querer entrar em 

contato com as novas tecnologias. Finalmente, a associação ministra, ainda, cursos 
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 Art.º 7.º e Art.º9.º do Estatutos 
27

 Art.º 17.º, 27.º, n.º1 e n.º 2, 35.º n.º1 e 44.º dos Estatutos 
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 Art.º 19.º n.º1 e 21.º n.º1 do Estatutos 
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 Associação Islâmica da Tapada das Mercês – Atividades Comunitárias in http://actim.wordpress.com – consultado 
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básicos de inglês, também no sentido de corresponder a uma das maiores expetativas 

apresentadas pela população30. 

 

Estrela da Lusofonia 

A Estrela da Lusofonia é uma associação, sem fins lucrativos que tem a sua sede na 

Rua da Paz, numero dois, rés-do-chão direito em Agualva-Cacém, freguesia do 

Cacém.31 Foi fundada no dia 20 de Novembro de 2010 (Fonte – Divisão de Saúde e 

Ação Social). Os últimos estatutos pertencentes a esta Associação e que servirão de 

base a este trabalho são datados, de 28 de agosto, de 2012. 

Segundo o art.º 2.º dos seus Estatutos, os fins prosseguidos pela associação são, a 

promoção da dignificação e da igualdade de oportunidades para os cidadãos 

imigrantes, bem como de estilos de vida saudáveis e ainda o desenvolvimento de 

competências sociais e a criação de serviços de apoio a famílias carenciadas. 

São órgãos desta associação a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. 

Constituem a Assembleia Geral todos os associados no pleno gozo dos seus direitos. 

A mesa da assembleia é composta por um presidente e dois secretários. A Direção é 

composta por três associados. O Conselho Fiscal, também, é composto por três 

associados. Os mandatos têm a duração de 4 anos.32 

Casa da Guiné – Associação de Solidariedade Social 

Segundo os seus estatutos com data de 10 de setembro de 2002, a Casa da Guiné foi 

fundada no dia 9 de setembro de 2002. Tem sede na Rua Alfredo Roque Gameiro, 

nove, rés-do-chão frente, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de 

Lisboa.33 

São objetivos desta associação, a promoção e a defesa da unidade e da solidariedade 

entre os guineenses residentes em Portugal, a incentivação da sã convivência entre os 

seus associados, o estreitamento de relações sociais, culturais e humanas entre a 

comunidade guineense e as outras, o desenvolvimento físico, espiritual, social e 

cultural dos seus associados, a conservação e o estreitamento dos laços afetivos dos 

associados em relação à Guiné-Bissau, contribuir para o melhor conhecimento das 

realidades socioculturais deste país, a cooperação com entidades públicas ou 

privadas, quer sejam nacionais ou não, nomeadamente com a Embaixada da Guiné-

Bissau, em ações de promoção cultural e social que sejam adequadas à prossecução 

dos fins da associação, na medida das suas possibilidades, promover e aderir, a 

iniciativas que podem ser de carácter socioeconómicos ou médico-sanitário destinadas 

a associados mais carenciados e veicular informações sobre realidades diversas, com 

incidência sobre a Guiné-Bissau.34 
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 Art.º 1.º dos Estatutos 
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 Art.º 4.º, 5.º, 6.º e 7.º dos Estatutos 
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 Art.º 1.º dos estatutos 
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 Art.º 6.º dos estatutos 
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A associação propõe criar e manter diversas atividades tais como, a edição de um 

Boletim Informativo (Casa da Guiné), apoiar os grupos desfavorecidos da Comunidade 

em termos de integração social, Mostra de produtos naturais e artefactos, bem como, 

da fauna e da flora da Guiné-Bissau, cultura, desporto e aproveitamento de tempos 

livres, promover a amizade e a solidariedade, apoiar as iniciativas particulares dos 

sócios, a prestação de informação turística, jurídica, económica e social, aos mesmos, 

festas e comemorações, formação profissional, prestação de apoio às famílias 

carenciadas e às pessoas idosas, quer seja através de meios próprios ou através de 

acordos com entidades e realização de palestras.35 

Segundo o art.º 8.º dos estatutos, os serviços prestados pela Casa da Guiné serão 

gratuitos ou remunerados consoante a situação económico-financeira dos utentes. As 

tabelas de comparticipação serão elaboradas consoante as normas legais e com os 

acordos de cooperação celebrados. 

Podem ser sócios, os indivíduos maiores de 18 anos, que por laços de cidadania, 

naturalidade ou simpatia relativamente à Guiné-Bissau, assim o desejem. Também, o 

podem ser as pessoas coletivas. Os candidatos devem ser propostos por dois sócios, 

cabendo à Direção decidir sobre a sua admissão. Existem sócios efetivos, fundadores, 

honorários e beneméritos. Podem ser sócios efetivos pessoas que se proponham 

colaborar nos fins da associação e paguem uma joia e quota mensal. Sócios 

fundadores são todos os que participarem na Assembleia geral Constitutiva. Os 

honorários são pessoas singulares ou coletivas que tenham contribuído para a 

valorização da Cultura Guineense e da Casa da Guiné, através da sua ação no 

domínio das letras, ciências, entre outras. Os sócios beneméritos são todos aqueles 

que através de atos pontuais ou repetidos, tenham dado a sua contribuição para que o 

património da Casa da Guiné ficasse mais rico. Existem, ainda, os beneficiários que 

são pessoas que podem ou não ser sócio, recebem da Casa da Guiné benefícios 

morais, sociais ou materiais permanentes ou temporários, por serem menores ou 

haver a existência de uma necessidade de solidariedade social. A gestão dos 

beneficiários é feita através do Gabinete Social da Casa da Guiné ou caso haja 

necessidade por uma Comissão de Beneficência.36 

Os órgãos sociais são, a Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Consultivo (art.º 23.º dos estatutos). A duração dos mandatos é de três anos, 

renováveis até ao máximo de dois (art.º 28.º dos estatutos). Na Assembleia Geral 

participam os sócios que tenham sido admitidos há, pelo menos 3 meses e em pleno 

dos seus direitos sociais (art.º 39.º dos estatutos). Esta, é dirigida pela Mesa que é 

composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Da Direção fazem 

parte um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal 

(art.º 56.º n.º 1 dos estatutos). O Conselho Fiscal é composto por um presidente, um 

relator e um vogal (art.º 66.º n.º 1 dos estatutos). O Conselho Consultivo é um órgão 

que representa os diferentes interesses dos sócios (art.º 71.º dos estatutos). Segundo 

o art.º 72.º dos estatutos, este será composto por 17 membros efetivos (três inatos, 

doze eleitos e dois nomeados pela Direção em exercício), ainda, existirão 

representantes das Associações Guineenses, com as quais existam protocolos de 
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 Art.º7.º dos estatutos 
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 Art.º 5.º, 10.º e 18.º dos Estatutos. 
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colaboração. De acordo com ao art.º 73.º dos estatutos, os membros inatos são os 

Presidentes da Mesa da Assembleia Geral, Direção e do Conselho Fiscal da Direção 

anterior á que estiver em exercício. Os membros eleitos, são os sócios eleitos 

individualmente, que sejam representantes dos grandes grupos de atividades (como 

por exemplo, profissões liberais – art.º 75.º) exercidas pelos sócios e as pessoas que 

tenham uma experiência de vida que fazem com que sejam recomendáveis para 

Conselheiros, segundo o art.º 74.º dos estatutos. 

 No art.º 84.º, refere-se que a Casa da Guiné poderá ter delegações regionais, que 

terão estruturas e competências de acordo com o Regulamento interno. Uma destas 

delegações regionais está, pois, localizada no concelho de Sintra, na localidade de 

Queluz, na Rua Dr.º Manuel Arriaga, n.º 40 lj. 

 

4.3 As IPSS e as ONGS 

Olho Vivo 

A Olho Vivo é uma ONG sem fins lucrativos de âmbito nacional, tendo sido fundada 

em maio, de 1988. Esta ONG intervém na defesa do ambiente, património e direitos 

humanos 37. 

Aderiu à Rede Europeia Contra o Racismo, em 1998, sendo cofundadora da rede 

Antirracista em Portugal. É ainda membro da CPADA (Confederação Portuguesa das 

Associações de Defesa Ambiental) tendo participado no COCAI, de 1999 a 2002. Em 

termos de formação é uma entidade reconhecida pelo INOFOR (Instituto para a 

Inovação na Formação). Participa, ainda, em diversos organismos locais como a Rede 

Social, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e Assembleias de 

Escola 38. 

Segundo os seus estatutos (art.º2.º) datados de 15 de outubro de 2010, esta 

associação tem sede em Queluz, na Av. António Enes, Centro Comercial de Queluz, 

podendo criar núcleos em todo o território nacional e no estrangeiro, nomeadamente, 

entre os emigrantes portugueses. 

A associação tem como objetivos, a divulgação do património cultural, histórico e 

natural, a defesa desse mesmo património, dos direitos ambientais (fomentação da 

educação ambiental e da eco cidadania, zelo pela conservação da natureza e pela 

qualidade de vida) e dos direitos humanos e de cidadania plena (combate à pobreza, à 

exclusão ao racismo e à xenofobia, através do desenvolvimento da solidariedade e da 

fraternidade). Promove diversos tipos de ações tais como, ações culturais, artísticas, 

de ecoturismo, de formação profissional (mantém um centro de formação profissional) 

e ações junto dos jovens no sentido de uma melhor educação ambiental e de 

cidadania (Art.3.º dos estatutos n.º 1 a n.º 6). 

Todos os indivíduos e instituições que estiverem de acordo com os estatutos podem 

ser associados. As categorias de sócios que são as seguintes, jovens, estudantes, 

adultos coletivos, beneméritos e honorários (estas categorias são atribuídas pela 
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 Quem somos in www.olho-vivo.org – Consultado em 22/07/2013 
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 Quem somos in www.olho-vivo.org – Consultado em 22/07/2013 
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Assembleia Geral sob proposta da Direção, do Presidente da Assembleia Geral ou 

cinco por cento dos sócios). Para que haja uma admissão tem de existir uma proposta 

assinada por quem estiver interessado e por um associado em pleno gozo dos seus 

direitos, tendo de ser a proposta aprovada pela direção (Art.º 4.º, n.º 1 a n.º 4). 

São órgãos nacionais da Associação, a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho 

Fiscal. São órgãos locais, a Assembleia de Núcleo e a Coordenadora de Núcleo. Os 

órgãos nacionais são eleitos por dois anos e os locais por um (Art. 8.º n.os 1 e 2). A 

Assembleia Geral reúne ordinariamente uma vez por ano, é orientada por uma Mesa, 

composta por um presidente, vice-presidente e um Secretário. É ao Presidente da 

Mesa que compete a convocação da Assembleia geral e a direção dos trabalhos da 

sessão (Art.º 9.ºn.os 1, 2 e 3). 

O Conselho fiscal tem na sua composição, um presidente, um relator e um vogal, 

reunindo com a presença da maioria dos seus membros (Art.º 16.º dos estatutos). 

Um dos projetos desta associação é o Projeto A Casa dos Povos – Centro 

Intercultural. Este projeto é o resultado de um protocolo entre a Associação Olho Vivo 

e o ACIDI com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, em termos de cedência de 

instalações. Tem como objetivos, entre outros, a divulgação da cultura das várias 

comunidades, bem como, a divulgação da cultura portuguesa aos imigrantes, a 

estimulação e a consolidação dos laços de convivência, solidariedade e respeito 

mútuo entre a sociedade de acolhimento, as comunidades imigrantes e as minorias 

étnicas, a potencialização da autoestima e do empoderamento destas comunidades 

(de modo a que haja um aumento da sua participação cívica), a realização de cursos e 

workshops de língua portuguesa e de cidadania (direitos e deveres) para imigrantes e 

de crioulo, russo, chinês (mandarim) e árabe 39 . 

Outra valência importante desta associação é o Gabinete de Apoio à Cidadania que 

está localizado em Queluz. É um gabinete que faz atendimento a públicos 

diversificados e vulneráveis estabelecidos em meio suburbano (imigrantes e 

portugueses, minorias étnicas, desempregados, mulheres discriminadas e vítimas de 

violência doméstica, jovens à procura de emprego e formação profissional e sem 

abrigo). O GAC articula com outros serviços da associação, tais como, o CLAII, o GIP 

(gabinete de inserção profissional), o Projeto Meg@ctivo ou a Loja Social 40 . 

Para além, destas duas situações a associação ainda disponibiliza mais três, a Loja 

Social, o Projeto Meg@ctivo e o GIP. A Loja Social é um espaço de oferta de diversos 

artigos, nomeadamente, vestuário, artigos para a casa, eletrodomésticos, mobiliário e 

artigos para bebé. É um espaço de “venda simbólica” de artigos usados. As receitas 

geradas por este espaço revertem a favor do apoio social prestado pela associação às 

famílias mais carenciadas. Podem recorrer a esta loja as famílias carenciadas do 

concelho de Sintra, “em troca de colaboração nas atividades da loja social ou outras, 

bem como, todas as pessoas que queiram apoiar este projeto social” 41. O GIP nasceu 

de um protocolo entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Olho 

Vivo, tendo por objetivo dar apoio a jovens e adultos desempregados quer na 

definição, quer no desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no 
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 Projeto A Casa dos Povos in www.olho-vivo.org – Consultado em 22/07/2013) 
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 Gabinete de Apoio à Cidadania inwww.olho-vivo.org – Consultado em 22/07/2013 
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mercado de trabalho, em estreita cooperação com os centros de emprego do IEFP 

(Gabinete de Inserção Profissional in www.olho-vivo.org). O Projeto Meg@ctivo é um 

projeto dirigido à inclusão e ao combate ao absentismo e abandono escolar, 

direcionado para jovens entre os 11 e os 25 anos e suas famílias. Resulta de uma 

parceria entre a associação, a Câmara Municipal de Sintra, a Junta de Freguesia de 

Queluz, o Agrupamento de Escolas Galopim de Carvalho, a Comissão de Proteção de 

crianças e Jovens de Sintra Oriental, a APDJ e a Santa casa da Misericórdia de 

Sintra42. 

 

Associação Fiéis de Diakonia 

A Associação Fiéis de Diakonia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 

sediada na Igreja Paroquial de São José de Algueirão – Mem Martins. É uma 

associação privada de âmbito local, com personalidade canónica e civil e está inscrita 

na Direção Regional de Segurança Social com o Registo n.º 73/87.43Os estatutos 

pertencentes a esta associação e que vão servir de base aos próximos parágrafos são 

datados de 28 de novembro de 2012. 

No art.º 2.º dos seus estatutos, está enunciado que a Associação tem como objetivo 

geral a promoção do voluntariado e da formação no campo da ação sócio caritativa, a 

ocupação de tempos livres e o apoio social a famílias carenciadas. Fomenta e 

promove, ainda, os valores e os princípios cristãos relativamente à Doutrina Social da 

Igreja. Podemos destacar os seguintes objetivos específicos, promoção e divulgação 

da doutrina social da igreja, fomentação da prática das obras de caridade e piedade, 

contribuição para a perfeição da vida cristã dos seus associados, colaboração com o 

pároco nas ações de evangelização e apostolado e prestação de apoio no âmbito da 

ação social a famílias carenciadas e grupos mais desfavorecidos na sociedade 

(criação e gerência de um banco de alimentos, promoção de condições de vida mais 

dignificantes e a satisfação de necessidades básicas como a alimentação, a higiene e 

o vestuário, realização de ações de parceria, mediação e de conjugação de esforços 

entre diversas entidades com vista a flexibilizar a capacidade de resposta social).  

Existem, ainda outros objetivos como, o apoio à família, a promoção da integração 

social e comunitária dos cidadãos, a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e 

em todas as situações de falta ou diminuição dos meios de subsistência ou 

incapacidade para o trabalho, fomentação do intercâmbio com outras associações 

com vista à promoção e desenvolvimento local. 

 

Segundo o art.º 5.º dos estatutos desta associação podem ser associados os fiéis que 

adiram livre e conscientemente às obrigações e fins presentes nos estatutos da 

associação. Cabe à direção admitir os novos associados. Existem, 3 categorias de 

associados, fundadores (fiéis como tal identificados aquando do ato de constituição), 

efetivos (todos os admitidos nessa qualidade, num momento posterior á constituição 

da associação) e honorários (os que tenham prestado um serviço relevante à 

associação, em prol do desenvolvimento local). 
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Os associados fundadores e efetivos pagam uma quota mensal, sendo que os efetivos 

pagam, ainda uma joia de inscrição. Os honorários estão isentos de quota 44. 

 

Os órgãos sociais da associação são a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal 

Cada mandato tem a duração de 3 anos. Os órgãos eleitos, até 15 dias depois da 

confirmação pelo Prelado.45 A Assembleia Geral é presidida pela Mesa constituída 

pelo presidente e dois secretários. A direção é constituída por um presidente, um vice-

presidente, um secretário e três vogais e o Conselho Fiscal por um presidente e dois 

relatores.46  

 

A trajetória histórica desta Associação teve início no dia 21 de dezembro de 1991, nas 

instalações provisórias da Paróquia de Algueirão – Mem Martins, com a reunião de um 

grupo de jovens que pretendiam dar o seu contributo para a melhoria da comunidade. 

Em maio de 1992, efetiva-se a primeira Campanha de Alimentação, pretendia-se 

fornecer alimentos aos que buscavam auxílio, as campanhas foram-se sucedendo. No 

final de 2001, houve a necessidade de restruturar o grupo, dar-lhe mais organização e 

mais abrangência. É por esta altura que surge a ideia de dar personalidade jurídica ao 

grupo de jovens que até aí tinham apenas um nome (Diakonia) e um ideal comum. 

Aparece então o nome de Associação Juvenil. Por sugestão do pároco Mário Pais, em 

2004, a associação passa a ter o nome de Associação de Fiéis Diakonia, tendo tido a 

sua fundação oficial no dia 17 de outubro de 2007,tendo vindo a constitui-se como 

IPSS, também nesse mês (50 Anos da Igreja Paroquial de Algueirão – Mem Martins). 

 

A Associação tem vários protocolos com instituições públicas e privadas. Protocolo 

com a segurança social no que concerne a pagamento de salários, RSI (rendimento 

social de inserção) através da equipa do bairro de São José, Câmara Municipal de 

Sintra no que diz respeito à cedência de espaço no casal de São José e pagamento 

de despesas das famílias, Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins oferece 

apoio financeiro, cedência da carrinha da instituição. São, também, parceiros em 

vários projetos tais como: Grupo da Pobreza, Grupo da Tapada, Comissão Social da 

Freguesia, e também os subgrupos: Partilha Informa e Trilho da Tapada, Centro de 

emprego e formação profissional de Sintra no que diz respeito à formação profissional 

e ofertas de emprego, Escola de formação profissional de Sintra em termos de 

formação e informações, Banco Alimentar de Lisboa apoia em termos de alimentos, 

bens de utilidade pública no que diz respeito a mobiliário e eletrodomésticos, centro 

comunitário da paróquia de Algueirão-Mem Martins. Para além destas parcerias e 

protocolos é ainda de referir a colaboração dos sócios, das empresas e comerciantes 

no pagamento de despesas de manutenção de espaço (50 Anos da Igreja Paroquial 

de Algueirão – Mem Martins). 

 

Os utentes desta associação são na sua maioria “relativamente novos” e encontram-

se em situações de vulnerabilidade. São normalmente pessoas humildes, oriundas 

muitas vezes de famílias numerosas, não possuindo recursos financeiros para 
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 Art.º 16.º n.º1 e 21.º dos Estatutos 
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pagamento das despesas fixas mensais tais como a renda, água, luz e gás (50 Anos 

da Igreja Paroquial de Algueirão – Mem Martins). 

 

A associação desenvolve algumas atividades vocacionadas para o apoio a crianças, 

jovens, famílias; e à comunidade, nomeadamente, nas seguintes vertentes (50 Anos 

da Igreja Paroquial de Algueirão – Mem Martins). 

 

Espaço Partilha  

Neste espaço são prestados diversos tipos de apoio, a nível de aconselhamento, 

acompanhamento e encaminhamento social articulado ou não com parceiros sociais, 

alimentar, pedagógico e financeiro (apoio económico de emergência e, quando 

aplicável, encaminhamento para serviços especializados na resolução de problemas 

específicos), gestão e organização doméstica e escolar. Existe, ainda, a loja solidária 

e um Projeto de Angariação de Fundos cujas principais atividades são: peditórios de 

rua, quermesses, vendas de rifas e consignação de IRS (50 Anos da Igreja Paroquial 

de Algueirão – Mem Martins). 

 

Espaço de Partilha Infantil 

A atividade principal centra-se na distribuição de brinquedos na altura de aniversários 

e Natal. Existem, ainda, atividades no Dia da Criança (50 Anos da Igreja Paroquial de 

Algueirão – Mem Martins). 

 

Cantina Social 

O Programa de Emergência Alimentar insere-se numa Rede Solidária de Cantinas 

Sociais, que permitem assegurar às famílias que mais necessitam o acesso a 

refeições diárias, com o objetivo de todas as pessoas terem uma segunda refeição (50 

Anos da Igreja Paroquial de Algueirão – Mem Martins). 

 

GAAP 

O Gabinete de Atendimento e Apoio à População (GAAP) funciona no bairro S. José e 

tem dois objetivos: 

 A promoção da melhoria das condições de vida das famílias, através de ações de 

promoção individual, familiar e comunitário, designadamente, na área da intervenção 

familiar e parental, da capacitação da comunidade e, do emprego, formação e 

qualificação (50 Anos da Igreja Paroquial de Algueirão – Mem Martins).47 

 

Academia da Motivação 

A Academia da Motivação é um espaço educativo e de lazer, destinado a crianças dos 

6 aos 12 anos, com vista à promoção das suas competências pessoais e sociais. Esta 

intervenção comunitária e social é constituída por uma equipa multidisciplinar de 

voluntários e desenvolve ações contínuas e diárias. O apoio ao estudo, atividades 

lúdico/pedagógicas, formação de um coro, grupo de teatro e desportivo, assim como a 

ocupação de tempos livres (nas férias escolares), são algumas das ações efetivadas 

nesta academia (50 Anos da Igreja Paroquial de Algueirão – Mem Martins). 
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 Relativamente, a este espaço não foi possível apurar mais dados à data da entrega da Dissertação, 
nomeadamente no que diz respeito ao número de famílias servidas, ou técnicos a trabalhar na área. 



OO  AAssssoocciiaattiivviissmmoo  IImmiiggrraannttee  nnoo  CCoonncceellhhoo  ddee  SSiinnttrraa  

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

89 
 

GIP 

O Gabinete de Inserção Profissional da Associação é uma estrutura de apoio ao 

emprego que colaborando estreitamente com o Centro de Emprego de Sintra, presta 

apoio a jovens e adultos desempregados (50 Anos da Igreja Paroquial de Algueirão – 

Mem Martins). 

 

Casa Seis 

A Casa Seis – Associação para o Desenvolvimento Comunitário, foi fundada no ano 

2000 e registada como Instituição Particular de Solidariedade Social, em março de 

2001. O seu objetivo principal é a melhoria da qualidade de vida e das condições de 

inserção social da população de Mira Sintra e arredores.48 Tem a sua sede na Avenida 

Timor Loro Sae, n.º 14, Loja, freguesia de Mira Sintra.49 

A casa Seis surge no seguimento de uma ação desenvolvida entre 1995 e 2000, por 

um grupo de pessoas que eram membros da CIVITAS – Núcleo de Sintra, associação 

de defesa e promoção dos direitos do cidadão.50 

Os membros da CIVITAS começaram por prestar informações à população do bairro 

de barracas da Azinhaga da Abelheira (situado em Agualva-Cacém), que eram na sua 

maioria imigrantes, sobre a lei de regularização dos imigrantes e sobre o 

encaminhamento e preenchimento de candidaturas. Há medida que decorria esta 

ação, o grupo ia constatando a existência de situações de carência no bairro 

nomeadamente em termos de saneamento básico, educação de crianças, 

desemprego, etc..51 

O grupo desenvolveu então um projeto de luta contra a pobreza designado “Hoje 

Promover a Cidadania”. Este projeto foi aprovado para uma intervenção de três anos, 

para acompanhar o processo de realojamento inserido no Programa Especial de 

Realojamento da Câmara Municipal de Sintra, no entanto, foi prolongado até 

dezembro de 2000 devido ao grande atraso no realojamento da população. 52 

Através deste projeto foi criado um Jardim de Infância, foram dadas uma série de 

informações relativas à higiene familiar, criadas diversas atividades lúdico-

pedagógicas e desportivas para crianças e jovens e foi criada uma comissão de bairro 

para resolver problemas relacionados com água, luz ou telefone, bem como, para a 

gestão de um balneário e lavandaria comunitária. 53 

Há medida que se aproximava o términus do projeto, os técnicos representantes da 

Câmara Municipal de Sintra e do Instituto de Solidariedade e Segurança Social de 

Sintra, desafiaram o grupo a dar continuidade ao trabalho realizado e a criar uma 
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estrutura mais estável, mais adequada e com mais duração, tendo para isso que haver 

a dotação com novos meios.54 

A resposta ao desafio foi a criação da Casa Seis – Associação para o 

Desenvolvimento Comunitário, na Urbanização Fundação D. Pedro IV em Mira Sintra, 

tendo sido pedido o reconhecimento como IPSS, como já foi supramencionado, em 

2001.55 

Após ter sido registada como IPSS, foi assinado um acordo de colaboração com o 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social, em setembro do mesmo ano, no qual a 

Casa Seis é reconhecida como entidade de apoio na área da Família e Comunidade – 

Centro Comunitário. Ainda no ano de 2001, foi assinado um protocolo entre a Casa 

Seis, a Câmara Municipal de Sintra e a Fundação D. Pedro IV, através do qual foram 

cedidas novas instalações na Urbanização da Fundação D. Pedro IV, para 

realojamento da Comunidade que acompanhamos e outras, em contrapartida do 

nosso trabalho de acompanhamento para a inserção sociocultural e de de 

Observatório Social para a Câmara Municipal de Sintra. 56 

No Bairro Fundação D. Pedro IV vivem populações oriundas de diversos lugares, tais 

como, o Bairro Azinhaga da Abelheira, o Bairro Joaquim Fontes, o Bairro do Grajal ou 

de outros pontos do concelho de Sintra. A maioria da população é constituída por 

imigrantes provenientes de países como, Cabo Verde, Guiné Bissau ou Angola. O 

resto da população é constituída por portugueses, sendo que parte deles são 

ciganos.57 

Nos parágrafos seguintes iremos falar de diversos assuntos tais como, os órgãos da 

associação ou o tipo de sócios existentes, baseando-nos nos estatutos da associação 

aprovados em Assembleia Geral de 20 de março de 2004. 

Começando por falar nos serviços prestados pela Associação, estes serão cobrados 

segundo tabelas de comparticipação elaboradas de acordo com as normas legais e 

com os acordos de cooperação existentes, tendo sempre em conta a situação 

económica dos utentes (que será avaliada através de um inquérito).58 

Podem ser sócios pessoas coletivas ou singulares (maiores de 18 anos) desde que 

paguem a joia e a quota definida em Assembleia Geral. Existem sócios fundadores (os 

outorgantes na escritura da constituição da Associação), efetivos (aqueles que pagam 

uma joia e uma quota mensal e que se propõem colaborar na realização dos fins da 

Associação) e honorários (cidadãos ou grupos que promovam atos de solidariedade e 

benemerência para proveito da Associação).59 
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Os órgãos da Associação são, a Assembleia Geral, A Direção e o Conselho Fiscal.60A 

Assembleia Geral é dirigida pela Mesa que é composta por um presidente, e um 

primeiro e segundo secretário. Todos os sócios que tenham sido admitidos há pelo 

menos três meses e que tenham as suas quotas em dia e não se encontrem 

suspensos podem fazer parte da Assembleia.61 A Direção é composta por um 

presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.62O Conselho 

Fiscal é composto por um presidente e dois vogais.63 Os corpos gerentes exercem 

mandatos de 3 anos, sendo que não podem ser exercidos mais de dois mandatos 

consecutivos.64 

Atualmente, a Casa Seis atende e realiza atividades para utentes da freguesia de Mira 

Sintra. Atende e realiza atividades, também para utentes das freguesias de Agualva e 

Cacém. As freguesias de Queluz, Rio de Mouro, Massamá, Belas, Algueirão, São 

Marcos, Almargem do Bispo ou Colares, também têm atendimento mas em número 

mais reduzido.65  

A Casa Seis pretende responder, também, aos objetivos que prossegue a Segurança 

Social, designadamente, através do desenvolvimento de atividades de ação social 

para o apoio à família, à infância e à juventude, prevenindo situações de carência e 

promovendo a integração comunitária.66 

Das diversas ações implementadas destacam-se o trabalho desenvolvido junto das 

crianças e jovens (apoio escolar, ocupação de tempos livre, grupo de animação como, 

capoeira, teatro, dança informática, etc.) e o trabalho realizado através do 

Observatório Social (atendimentos sociais integrados, apoio social e psicossocial, 

apoio aos imigrantes, às questões de habitação e emprego e ainda atividades com 

adultos tais como, batuque, cursos de informática, passeios e visitas culturais). Para 

que haja um melhor enquadramento social da população, a Casa Seis tem vindo a 

estabelecer parcerias com atores como, a Câmara Municipal de Sintra, a Junta de 

Freguesia de Mira Sintra, O Agrupamento de Escolas D. Domingos Jardo, o Instituto 

de Segurança Social – Delegação de Sintra, etc. (Casa Seis Associação para o 

Desenvolvimento Comunitário – A Casa Seis na Urbanização Fundação D. Pedro IV – 

Mira Sintra). 

A Casa Seis tem como recursos humanos uma equipa técnica constituída por uma 

assistente social, uma educadora social e uma administrativa que trabalham no 

Observatório Social. A trabalharem no Espaço Jovem têm uma técnica superior de 

educação, uma psicopedagoga e uma auxiliar de ação educativa (Casa Seis 

Associação para o Desenvolvimento Comunitário – A Casa Seis na Urbanização 

Fundação D. Pedro IV – Mira Sintra). 
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Projeto em Curso:  

 

 Projeto “Novos Desafios II”: Programa Escolhas  

Entre Pais / Entre Pares: conjunto de ações que pretendem melhorar os níveis de 

informação e de relacionamento das mães jovens com os seus filhos, com o objetivo 

de Contribuir para o desenvolvimento e melhoria das competências parentais e das 

práticas parentais positivas, e ao mesmo tempo promover um acompanhamento 

regular dos pais/mães e dos bebés, na ótica da intervenção precoce, promovendo o 

envolvimento ativo dos pais, no processo de intervenção com os seus filhos, de forma 

a potenciar e maximizar o desenvolvimento da criança (Casa Seis Associação para o 

Desenvolvimento Comunitário – A Casa Seis na Urbanização Fundação D. Pedro IV – 

Mira Sintra). 

 

Como resultado do ano de 2011/2012 associação alargou a intervenção para dois 

grupos distintos: 1 de bebés com até 1 ano, nos mesmos moldes do ano anterior, mas 

continuaremos a acompanhar as famílias (mães e bebés) que atualmente já 

ultrapassaram o 1º ano, num trabalho diferenciado e voltado já para o 

desenvolvimento de competências psicomotoras, mas, simultaneamente, atuando 

junto das mães e dos pais (que estão presentes e com seus filhos durante todo o 

processo) melhorando as suas competências parentais no que toca ao 

desenvolvimento integral dos/das seus/suas filhos/filhas.  

 

Abre os Olhos: conjunto de ações destinada a Jovens de ambos os sexos de 12 a 18 

anos que visa a Prevenção de Comportamentos de Risco na área da sexualidade.  

 

 Oficinas Comunitárias: conjunto de ações direcionadas exclusivamente à população 

adulta, que pretendem promover uma maior integração da comunidade nas atividades 

que visam a inserção na comunidade de acolhimento de indivíduos oriundos de 

diferentes contextos sociais, promover a adesão e (Grupo de Bordados, Formação em 

Informática, Oficinas criativas, ginástica, jogos de mesa, ateliês diversos), aos 

domingos, das 14:00 às 19:00h (Casa Seis Associação para o Desenvolvimento 

Comunitário – A Casa Seis na Urbanização Fundação D. Pedro IV – Mira Sintra). 

 

Projeto “NÓ(S)”: grupo constituído por moradores da Urbanização da Fundação D. 

Pedro IV, que tem por finalidade promover a participação cívica em prol do bem-estar 

e qualidade de vida dos moradores.  

 

Bazar Solidário – venda de artigos em 2ª mão (realização bimestral)  

 

Sopa da Casa – projeto com envolvimento de voluntários da comunidade que garante 

a confeção e fornecimento de uma refeição quente às crianças e jovens utentes da 

Casa Seis aos sábados (a maioria da população em idade escolar usa o refeitório das 

escolas, sendo muitas vezes a única refeição quente que tem ao dia) (Casa Seis 

Associação para o Desenvolvimento Comunitário – A Casa Seis na Urbanização 

Fundação D. Pedro IV – Mira Sintra). 
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Comunidade Cristã do Algueirão 

 

A Comunidade Cristã do Algueirão tem como missão ajudar as crianças, jovens e 

famílias do Algueirão, principalmente dos Bairros da Coopalme, da Cavaleira e de 

Sacotes. As famílias são orientadas relativamente ao acesso a serviços e recursos 

educativos e profissionais. A estas são também facilitados bens em situação de 

emergência. As crianças e os jovens são ajudados no desenvolvimento das suas 

potencialidades e criatividade. São, ainda, dinamizadas ações para a promoção de 

uma cidadania responsável (cca – comunidade cristã no Algueirão – Núcleo Social e 

Criativo – Memória Descritiva). 

O público-alvo desta associação são famílias realojadas pela Câmara Municipal de 

Sintra, famílias realojadas pela Câmara Municipal da Amadora e carenciadas e/ou em 

risco de exclusão social (cca – comunidade cristã no Algueirão – Núcleo Social e 

Criativo – Memória Descritiva). 

A Comunidade desenvolve diversos tipos de ações, quer para a população infantil e 

juvenil, quer para famílias monoparentais e nucleares não estruturadas. Para a 

população infantil e juvenil são desenvolvidas atividades na área da educação 

ambiental, sexual para adolescentes e prevenção da toxicodependência. Existem, 

ainda atividades como aulas de música, dança ou teatro, orientação e aconselhamento 

em termos profissionais e diagnóstico psicológico. Relativamente às famílias existem, 

por exemplo, formações temáticas (relacionamento pais/filhos ou toxicodependência), 

orientação psicossocial (emotiva, educativa e profissional), diagnóstico de 

necessidades ou ainda banco de bens e artigos básicos (cca – comunidade cristã no 

Algueirão – Núcleo Social e Criativo – Memória Descritiva). 

Existe na Comunidade Cristã do Algueirão um Gabinete de Acompanhamento às 

Famílias (G.A.F.) que integra, o diagnóstico de necessidades, formação, orientação, 

aconselhamento, o banco Alimentar e de Artigos básicos; e a promoção de atividades 

visando a socialização. Para apoiar a criatividade e a formação infantil e juvenil foi 

criada a Academia Criativa onde se encontram integradas as atividades de ensino de 

música, dança e teatro. Ainda, relativamente a este apoio existem atividades 

formativas (programas de sensibilização para as questões ambientais e estímulo à 

consulta de recursos de bibliografia) (cca – comunidade cristã no Algueirão – Núcleo 

Social e Criativo – Memória Descritiva). 

Esta Comunidade tem parcerias com diversas entidades, tais como, a Comissão de 

Acompanhamento às Famílias Realojadas, o Comité Social da Junta de Freguesia de 

Algueirão Mem Martins, a ACJ – Ajuda Cristã à Juventude, e a Universidade Lusófona 

Humanidades e Tecnologias (cca – comunidade cristã no Algueirão – Núcleo Social e 

Criativo – Memória Descritiva). 

A Associação foi fundada no dia 28 de setembro de 2001. A sua sede situa-se na Rua 

de São Romão, n.º 12 em Algueirão – Mem Martins e é uma associação 

evangélica.67Segundo o art.º 3.º dos seus estatutos datados de 28 de setembro, de 
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2001, a Associação tem objetivos tais como, a difusão do evangelho, o 

estabelecimento de congregações evangélicas em qualquer parte do país, a promoção 

da solidariedade social, a criação de creches ou de espaços de tempos livres, ou 

ainda, a promoção de ações de âmbito cultural, educativo, recreativo e desportivo. 

De acordo com o art.º 5.º dos estatutos, podem ser membros ou associados da 

Comunidade todas as pessoas singulares inscritas no rol de membros que forem 

admitidas por, profissão de fé, batismo e testemunho prático diário ou carta de 

transferência de outra associação evangélica depois de preenchidos os requisitos de 

aceitação da Declaração de fé e de 12 meses de comunhão a contar da data do 

pedido de inscrição como associado. 

A Associação é composta por três órgãos, a Direção, a Assembleia geral e o Conselho 

Fiscal. Cabe ao Conselho dos Anciãos o Governo espiritual da Associação (por 

exemplo, pregar a palavra de deus).68 A Administração Civil compete à Direção que é 

composta pelo menos, por um presidente, um secretário e um tesoureiro, que têm 

mandatos de três anos. A Direção será auxiliada no seu trabalho administrativo por um 

Corpo Administrativo que é eleito pela Assembleia Geral pelo período de um ano, 

segundo o que consta no art.º 13.º dos estatutos da Associação. A Assembleia Geral é 

constituída por todos os associados, sendo a Mesa composta por um Presidente e 

dois Secretários eleitos anualmente pela Assembleia Geral.69 O Conselho Fiscal é 

composto por um Presidente e dois vogais, eleitos anualmente pela Assembleia 

Geral.70 

A Associação está registada no Registo Nacional de Pessoas Coletivas como pessoa 

coletiva religiosa. 

A Comunidade Cristã do Algueirão tem agregada a si uma IPSS constituída a 

dezanove de Março, de 2008. Esta IPSS é uma associação sem fins lucrativos que 

tem a denominação de “Núcleo Social e Criativo – Associação de Intervenção com a 

Comunidade e que tem sede na Rua Dr. Coutinho Pais, n.º 72, A, rés-do-chão, Mem 

Martins. Tem como objetivos a promoção de ações de apoio à infância, juventude, 

adultos em situação de exclusão social e idosos. Para que estes objetivos possam ser 

realizados a associação propõe-se criar e manter valências tais como, 

estabelecimentos de educação especial, ensino profissional e da arte, lares e centros 

de dia, cantinas sociais ou ainda lares de reinserção.71De acordo com o art.º 5.º dos 

estatutos, os serviços prestados pela associação serão gratuitos ou remunerados de 

acordo com a situação económico-financeira dos utentes, apurada em inquérito. A 

comparticipação será prestada de acordo com tabelas elaboradas segundo as normas 

legais aplicáveis e com os acordos de cooperação em vigor. 

Podem ser sócios pessoas singulares maiores de dezoito anos ou pessoas coletivas. 

Qualquer dos dois tipos de pessoas tem de ser proposto por dois associados efetivos. 

Existem três categorias de sócios, honorários (pessoas que deem contribuições 

especialmente relevantes para a realização dos fins da instituição, através de 
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donativos ou serviços), efetivos (pessoas que colaborem na realização dos fins da 

Associação e que pagam uma joia e quota mensal) e auxiliares (pessoas que se 

propõem a auxiliar na prossecução fins da associação mediante o pagamento de joia e 

quota mensal).72 

A associação é constituída por três órgãos sociais, a Assembleia Geral, a Direção e o 

Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é constituída por todos os sócios que nela 

possam participar estatutariamente, sendo a Mesa da Assembleia composta por um 

presidente, um vice-presidente e um secretário. A direção é composta por um 

presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal. O Conselho 

Fiscal é composto por um presidente e dois vogais. Os titulares dos cargos só podem 

exercer dois mandatos consecutivos de três anos cada, salvo se for expressamente 

reconhecido pela Assembleia geral que é impossível ou inconveniente proceder à 

substituição.73 

4.4 O CLAII 

A rede CLAII (Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes) foi criada em 2003, 

integrando quase uma centena de gabinetes localizados de norte a sul do país, bem 

como, nas ilhas. Nestes centros é prestado um atendimento personalizado que é 

realizado por técnicos com habilitações para o efeito, sendo alguns deles imigrantes, o 

que permite alguma facilidade em termos linguísticos e culturais podendo, assim, 

facilitar o processo de integração. 

Os CLAII são gabinetes com ligações aos CNAI (Centros Nacionais de Apoio ao 

Imigrante), neles são prestadas informações e apoio descentralizado em áreas tais 

como: Regularização da situação migratória, nacionalidade, reagrupamento familiar, 

habitação, trabalho, segurança social, retorno voluntário, saúde, educação, formação 

profissional, empreendedorismo, apoio ao associativismo, entre outras.74 

Os CLAII resultam de parcerias entre o ACIDI e autarquias ou entidades da sociedade 

civil, tais como, associações de imigrantes, IPSS, ONGS ou centros paroquiais. Sendo 

que em algumas zonas este atendimento é prestado em regime de itinerância fazendo, 

assim, chegar um serviço que de outro modo a população não poderia beneficiar por 

falta de mobilidade ou por ausência de outros recursos. 75 Os CLAII dinamizam, 

também, atividades na área da “Promoção da Interculturalidade a nível Municipal”, o 

que permite fomentar uma integração cada vez melhor dos imigrantes na sociedade 

portuguesa, através do desenvolvimento de projetos que integram atividades em áreas 

como, a educação, o mercado de trabalho, a saúde, o acolhimento inicial de 

imigrantes, a sensibilização da opinião pública, a participação na vida local ou ainda 

em outras atividades no domínio da interculturalidade. 76 
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O sucesso de um CLAII depende principalmente da sua capacidade de articulação 

com as restantes organizações quer a nível local, quer a nível regional ou nacional. Os 

técnicos dos CLAII devem ter autonomia para contatar as instituições e para tomarem 

decisões que contribuam para resolver os casos que se lhes apresentem. Devem, 

também, ter uma atitude pró-ativa mediante os desafios que lhes forem propostos. 77 

Os CLAII são um dos pontos fortes da política de integração de imigrantes em 

Portugal assegurando as seguintes mais-valias, proximidade e confiança, articulação 

institucional, princípio de parceria, inserção em estrutura reticular e competência e 

motivação dos técnicos. Quando se fala de proximidade e confiança estamos a aludir 

à aproximação que é feita dos serviços aos imigrantes ou a outros cidadãos que 

tenham necessidades ou dúvidas no domínio da imigração, bem como, a uma relação 

de confiança que se estabelece, capaz de facilitar a identificação e a implementação 

de soluções e que é conseguida devido ao fato de ao contrário do que sucede com o 

SEF ou com a polícia, os CLAII não têm nenhum estigma associado, nem 

desempenham as funções destes ou de outros agentes com atividade setorial 

(segurança, saúde, educação, etc.). A articulação institucional existe porque os CLAII 

resultam, como já foi supramencionado, de protocolos entre vários níveis da 

administração pública (central, regional e local) que apresentam condições para 

otimizarem e conjugarem recursos. Quando se tratam de CLAII da sociedade civil a 

articulação não se encontra formalizada em protocolo esta deverá, então, ser 

formalizada por outras vias, uma vez que as autarquias são atores que não podem ser 

contornados em termos de integração de proximidade. A este propósito podemos 

salientar a existência de CLAII tripartidos em que os atores são as autarquias, 

entidades da sociedade civil e o ACIDI, I.P. e ainda a existência de parcerias formais 

ou informais a nível local, entre as entidades da sociedade civil e autarquias, com o 

objetivo de realizações conjuntas de atividades na área da interculturalidade.78  

Os CLAII não têm na maioria dos domínios competência para resolverem sozinhos, os 

problemas que lhes são colocados pelos imigrantes é pois necessária uma forte 

articulação com os serviços que direta ou indiretamente tenham funções na área da 

integração, em termos de estratégia de resposta, encaminhamento e 

acompanhamento. Daí a existência de parcerias que podem ser formais ou informais, 

às quais devem estar interligados canais privilegiados de contato (conhecimento de 

pessoas chave dentro das organizações que possam “facilmente” ser contatáveis) que 

sejam capazes de dar respostas quer mais assertivas, quer mais úteis ou mais 

céleres.79 

Como já foi mencionado os CLAII pertencem a uma rede nacional estruturada o que 

significa que não se encontram isolados, no que concerne ao desempenho das suas 

atividades. A pertença a esta rede é também geradora de grandes efeitos cumulativos 

a diversos níveis, tais como, intercâmbio de soluções para os problemas, formação de 
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técnicos ou da identificação de novas soluções de problemas que resultam da partilha 

de questões e problemas.80 

Foi em 2004 que a Rede CLAI se estendeu a parcerias com autarquias, tendo sido 

abertos, nesse ano, 17 CLAI.81 Em 2012 a Rede era constituída por 86 CLAII, o que 

denota uma boa evolução. 82 Relativamente ao número de atendimentos, em 2003 

foram efetuados 2.418 e em 2012, 78.440. O assunto mais comum levado pelos 

imigrantes aos CLAII relaciona-se com a “Legalização”, sendo normalmente 

secundado por questões relacionadas com a “Nacionalidade”. A maioria dos 

imigrantes que procuraram os CLAII até ao ano de 2012 pertencia ao sexo masculino. 

Em 2012, houve uma equiparação entre homens e mulheres. A faixa etária situa-se 

entre os 25 e os 45 anos. As nacionalidades mais representativas foram a brasileira, a 

cabo-verdiana, a ucraniana, a guineense e a angolana.83 

 Em 2005, ao ser apresentado o Plano de Atividades do ACIME para o triénio 2005-

2008, propôs-se um aprofundamento do conceito original da rede CLAI, de estruturas 

de apoio e informação para estruturas de acolhimento e integração. O novo conceito 

CLAII implicou a constituição de plataformas promotoras do acolhimento e integração 

dos imigrantes a nível local, com capacidade de interação com estruturas locais. Os 

CLAII teriam, então, como missão para além de informar, dar apoio ao processo 

multivetorial de integração ().84 

De acordo com os relatórios de atividades relativos a 2007 apresentados por cada 

CLAII, distinguem-se várias iniciativas a diferentes níveis: Divulgação dos CLAII 

(distribuição de folhetos e cartazes, participação em eventos e feiras etc.), promoção e 

sensibilização da temática do acolhimento e integração de imigrantes (organização e 

divulgação de conferências, workshops, ações de formação, tertúlias, debates, fóruns, 

etc.), promoção de parcerias formais e informais com entidades e instituições locais 

(Formais - Juntas de Freguesia, SEF, Segurança Social, Centros de Emprego, 

Escolas, Centros de Saúde, Centros de Novas Oportunidades, IPSS, Rede Social – 

Informais - CLAII de Sta. Maria da Feira/SEF; parceria CLAII de Óbidos/Juntas de 

Freguesia do Concelho; parceria CLAII de Aveiro/Delegação de Aveiro da Ordem dos 

Advogados), fomento da aprendizagem da língua portuguesa (organização e 

divulgação de cursos ou encaminhamento para cursos na região), acesso à formação 

e informação (disponibilização de folhetos e brochuras informativas, realização de 

ações de informação sobre a Lei da Nacionalidade e sobre a Lei da Imigração, 

disponibilização de acesso gratuito à internet, cursos de informática e inglês; aulas de 

russo e ucraniano; publicação de folhas informativas; serviços de aconselhamento 

jurídico), apoio ao empreendedorismo imigrante e ao acesso ao emprego (ligação com 

as UNIVA locais, contactos com empresários locais, auxílio na elaboração de CV e na 

procura de emprego, sessões de esclarecimento e cursos sobre microcrédito e 
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empreendedorismo, entre outros), colaboração em estudos académicos com vista ao 

diagnóstico da população imigrante local e conhecimento das suas necessidades 

(aplicação de inquéritos a utentes dos CLAII e levantamento do número de imigrantes 

registados em várias entidades locais), criação quer de polos de atendimento 

descentralizados, quer do conceito CLAII itinerante/migrante, divulgação e apoio das 

atividades das associações de imigrantes, bem como, realização de atividades 

conjuntas e finalmente serviços de mediação; serviços de enfermagem e apoio 

psicológico; apoio social; campanhas de sensibilização e prevenção de aspetos 

relacionados com a saúde.85 

Em termos de financiamento, em 2008 foram desenvolvidas iniciativas de apoio ao 

alargamento e consolidação da Rede CLAII ao abrigo do Programa Operacional 

Potencial Humano – POPH, no âmbito do Quadro Operacional Estratégico Nacional – 

QREN. Estes financiamentos destinaram-se a apoiar alguns CLAII da sociedade civil, 

já existentes e outros que foram criados a partir da apresentação de candidaturas para 

esse efeito. Ainda com vista à consolidação da Rede, o ACIDI lançou convites à 

apresentação de propostas nas áreas do diagnóstico e da interculturalidade, ao abrigo 

do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, no âmbito do 

Programa geral “Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios”. Esta aposta tem 

como objetivo assegurar direitos e deveres aos nacionais de países terceiros, 

comparáveis aos dos cidadãos da União Europeia. 86  

Em 2008 desenvolveram-se atividades nas seguintes áreas de intervenção, divulgação 

dos CLAII junto da população e instituições locais; diagnóstico, conceção de produtos; 

facilitação no acesso à informação; promoção do empreendedorismo imigrante e 

acesso ao Emprego; promoção da interculturalidade; ligação com associações de 

imigrantes; formação; promoção da língua portuguesa; promoção de parcerias e 

outros serviços, como apoio social, apoio jurídico, apoio psicológico ou serviços de 

mediação.87 

A rede estava em 2009 estruturada em 11 regiões (África do sul, Alemanha, Angola, 

Brasil, Cabo Verde, Guiné, Irlanda, Marrocos, Moldávia, Portugal, França, Ucrânia, 

São Tomé e Príncipe, Roménia e Rússia).88 

O ACIDI, I.P. lançou, nesse mesmo, um novo desafio à Rede CAII, o de se associar a 

um projeto conjunto, no âmbito do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de 

Países Terceiros (FEINT), com vista á realização de “Estudos de Diagnóstico de 

Caracterização da População Imigrante e Identificação dos seus Problemas e dos 

seus Contributos para as Dinâmicas de Desenvolvimento dos Municípios” que venham 

a permitir um maior conhecimento da situação imigratória a nível local, permitindo que 
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os parceiros locais realizem uma intervenção mais sustentável na área do acolhimento 

e integração.89 

Houve, também, um reforço de novos recursos para a Rede CLAII na área da 

Interculturalidade. Neste contexto o ACIDI, I.P. lançou no mês de janeiro desse ano o 

convite à Rede para que ela viesse a integrar de novo um projeto conjunto de 

“Promoção da Interculturalidade a nível Municipal” no âmbito do FEINT contribuindo, 

assim, para uma integração mais efetiva dos imigrantes na sociedade portuguesa, 

bem como, para a melhoria dos processos de integração através do incentivo da 

interação com a população autóctone. No ano de 2012 concluiu-se a segunda edição 

desta medida de promoção da interculturalidade em contexto municipal e foi lançada a 

terceira, que terminará em dezembro deste ano.90 

O CLAII, de Sintra resulta de uma parceria entre o Município de Sintra e o ACIDI, I.P. 

A cerimonia de assinatura do protocolo para a sua criação teve lugar no dia 12 de 

julho, de 2007 nas então instalações do mesmo (Centro Comercial Chaby, em Mem 

Martins),na presença do Alto Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural, Dr. 

Rui Marques e do Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Prof. Dr. Fernando 

Seara 91 tendo, no entanto, só começado a funcionar no dia 17 de setembro 92.Este 

CLAII dispunha de duas salas exclusivamente dedicadas ao atendimento 

personalizado dos imigrantes.93 O CLAII mudou de instalações a 10 de dezembro, de 

2012, passando a funcionar na de pendência do Departamento de Ação Social, Saúde 

e Habitação situado na Portela de Sintra  94 O CLAII de Sintra tem como objetivo a 

existência de uma articulação estreita com as diversas entidades do concelho, com 

vista à criação de respostas integradas a vários níveis, tais como, Ação Social 

(procurando dar respostas a situações de pobreza extrema), emprego (apoio na busca 

de emprego, formação e reconhecimento de habilitações), educação (através do 

fomento do acesso à escola e ao ensino do português), saúde (facilitação do acesso 

ao sistema nacional de saúde e ao acolhimento nos centros de saúde), mudança de 

mentalidades (através da cultura, desporto e da comunicação social) e associações de 

imigrantes.95 

Atualmente funcionam em Sintra vários CLAII ao abrigo de um protocolo de 

colaboração entre o ACIDI, o município de Sintra, Juntas de Freguesia e Associações. 

São eles, CLAII de Sintra – Protocolo entre o ACIDI e a Associação Olho Vivo – 

Queluz, CLAII itinerante – Protocolo entre o ACIDI, A Associação Olho Vivo e a Junta 

de Freguesia de Belas – Belas, CLAII itinerante- Protocolo entre o ACIDI, Associação 

Olho Vivo e a Junta de Freguesia de Casal de Cambra – Casal de Cambra, CLAII 

itinerante – protocolo entre o ACIDI, Associação Olho Vivo e a Junta de Freguesia de 
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São Marcos – São Marcos e CLAII itinerante- Protocolo entre o ACIDI, Associação 

Olho Vivo e a Junta de Freguesia de Massamá – Massamá.96 

O CLAII de Sintra não foge à regra dos outros CLAII do país. Até ao mês de junho, de 

2013 foram efetuados 259 atendimentos. Algumas das nacionalidades mais 

representivas são coincidentes com a média do resto do território (Brasil, Angola e 

Cabo Verde), exceção feita para a Guiné-Bissau que até ao mês supramencionado foi 

a mais representativa, em termos de atendimentos (66). Relativamente aos Países de 

Leste temos a Roménia em primeiro lugar (17), seguida da Ucrânia com 11. As faixas 

etárias que mais procuraram o CLAII situam-se entre os 25 e os 34 (73) e os 35 e os 

44 (70), havendo mais homens (143) do que mulheres (116). Os assuntos mais 

comuns levados ao CLAII de Sintra, também, coincidem na sua maior parte com os do 

restante território nacional, são eles autorizações de residência temporária 

(35),informações sobre retorno voluntário (17) e “nacionalidade” (18) (Fonte – CLAII de 

Sintra). 

4.5 A administração central e o associativismo imigrante do concelho  

Como pudemos verificar no capítulo anterior, as relações das associações com o 

poder central têm evoluído ao longo dos tempos. Uma das situações em que é notável 

essa evolução é no aumento do número de acordos entre o Estado e as associações 

(Viegas 2004:43, citado em Guerreiro,2011:65). A propósito de apoios e como se pôde 

constatar anteriormente neste capítulo muitas associações dependem do poder estatal 

para sobreviver, visto que os meios próprios de que dispõe não são suficientes. 

Boaventura Sousa Santos denuncia precisamente a dependência das instituições da 

sociedade civil relativamente ao estado, designando-a de sociedade civil secundária 

devido à sua incapacidade para ser autónoma. São juridicamente independentes, mas 

não em termos financeiros (Santos, 1987:40 citado em Guerreiro, 2011:66).  

Esta premissa também é valida para as IPSS, estas têm uma excessiva dependência 

relativamente aos seus subsídios. Anualmente, as comparticipações são fixadas 

mediante um protocolo entre o Ministro e as Uniões representativas das Instituições. 

São comparticipações uniformes. No Estatuto das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social de 1979, no modelo de relação entre o Estado e as Instituições, 

destaca-se a liberdade de associação, sendo as associações livres de escolherem a 

área de atividade que quiserem, tendo sido eliminadas as anteriores formas de 

intervenção tutelar, que fica assim restrita aos poderes constitucionais de 

regulamentação, coordenação e fiscalização. Perante o Estado, perante os 

beneficiários e perante a sociedade, as instituições assumem responsabilidades 

sociais e jurídicas. Quer o apoio do Estado, quer o das autarquias locais destina-se a 

reforçar os recursos próprios das instituições. A cooperação entre o Estado e as 

instituições e estas e os serviços públicos, tem também como objetivo o 

aproveitamento de recursos. A revisão dos Estatuto das IPSS, pelo Dec-Lei 119/83, 

reafirma-se o apoio do Estado a estas instituições, sendo que este apoio não é 

limitativo ao direito de livre atuação das instituições (Guerreiro,2011:67). 
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Na entrevista efetuada no GATAI (Gabinete de Apoio Técnico às Associações de 

Imigrantes) são abordadas algumas das questões levantadas, principalmente no que 

diz respeito ao financiamento das associações de imigrantes (em particular às do 

concelho de Sintra), bem como, ao tipo de relacionamento estabelecido. 

O GATAI (Gabinete de Apoio Técnico às Associações de Imigrantes) é no que diz 

respeito ao poder central, um gabinete direcionado para as associações de imigrantes 

ou para os particulares que as queiram constituir. Foi criado em 2004, tendo nessa 

altura o nome de GATAIME. O nome atual aparece em 2007, devido à mudança do 

nome do ACIME para ACIDI. A sua atual equipa é constituída por 4 pessoas. 

Este gabinete apoia as Associações de Imigrantes e Minorias na organização e 

execução das suas iniciativas, prestando também, colaboração técnica relativamente 

ao controlo da gestão dos apoios financeiros. A equipa técnica faz visitas ao terreno, 

para verificar se as atividades das associações estão a decorrer conforme o previsto. 

Tentam, também, perceber quais são as dificuldades das associações e partilham 

sugestões de outros projetos. Fazem, ainda sessões de explicação do PAAI via 

plataforma eletrónica. 

Tipos de Apoio 

 

Existem dois tipos de apoio que são dados pelo GATAI às associações, o apoio 

financeiro e o apoio técnico. Dentro do apoio técnico podemos destacar a cedência de 

equipamentos, tais como, salas ou do auditório, sessões de capacitação ou ainda 

aproximação a entidades para que estas possam divulgar as iniciativas das 

associações ou eventualmente dar-lhes algum apoio financeiro. O Programa “Nós” 

também é importante em termos de divulgação sobre o contributo que os imigrantes 

têm dado. 
“…podemos destacar a realização de sessões de capacitação, a ponte que fazemos entre as 

associações e outras entidades no sentido de haver uma aproximação para que essas 

entidades possam divulgar as iniciativas das associações ou até eventualmente apoia-las 

financeiramente, por exemplo, a Gulbenkian tem o programa Cidadania Ativa, a cedência 

gratuita de salas ou até do nosso auditório, cedência de um computador para poderem 

consultar algo (embora a sua utilização seja cada vez mais escassa, visto que as associações 

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

sobre o contributo que os imigrantes têm dado e o apoio financeiro anual ou pontual.” 

Quanto ao apoio financeiro ele é efetuado através do PAAI (Programa de Apoio ao 

Associativismo Imigrante). Este Programa tem 4 eixos. A associação pode candidatar-

se com uma ou mais atividades, devendo cada atividade referenciar o eixo e a alínea a 

que concorre. 
“O apoio financeiro é feito através do PAAI (Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante) 

que tem 4 eixos, o primeiro eixo diz respeito à Integração e Plena Igualdade de Oportunidades, 

o segundo está ligado à Valorização da Diversidade e à Interculturalidade, o terceiro às 

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

apoio mais estrutural. A associação candidata-se com uma ou mais atividades, sendo que cada 

atividade deve referenciar o eixo e a alínea á qual concorre. Existe depois, uma grelha com oito 

critérios que é aplicada a cada atividade. Para cada um dos critérios existe uma pontuação de 

um a cinco, sendo a pontuação 1 a mais baixa e a pontuação cinco a mais alta”.  

As associações do concelho têm recebido apoio regularmente, principalmente a nível 

financeiro. A Associação Luso Caboverdiana e a Associação Islâmica da Tapada das 
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Mercês têm sido as que mais têm recebido mais apoio. Associação Balodiren não tem 

solicitado apoio financeiro.  

“… A Associação Luso Caboverdiana de Sintra, há 10 anos que é reconhecida e tem obtido 

apoio regular, tem recebido sempre apoio financeiro. A Associação Comunidade Islâmica da 

Tapada das Mercês e Mem Martins foi reconhecida, em 2011, tendo obtido apoio, em 2012 e 

tem a candidatura aprovada para 2013”.  

 

“…A Associação Kizomba está desativada, a Associação Balodiren foi reconhecida, em 2011, 

mas não tem recebido qualquer apoio financeiro”. 

Existem associações como a Afrunido e a Casa da Guiné que ao não preencherem o 

critério de entrega do Plano de Atividades, encontram-se numa situação de 

incumprimento, não tendo por isso direito a esse apoio. 

“… A Casa da Guiné teve o último apoio, em 2009, havendo no ano seguinte um 

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

também, o seu último apoio em 2009 porque não houve entrega do último relatório de 

atividades.” 

Um dos motivos que levam o GATAI a apoiar as associações prende-se com o fato do 

ACIDI estar um pouco centralizado. 

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

apoio”. 

Outro motivo relaciona-se com novos hábitos que essas associações têm mais 

facilidade em criar na comunidade. 

Para as associações os apoios nunca são suficientes. Isto porque como já foi 

mencionado as associações em Portugal, ainda, têm uma grande dependência dos 

subsídios estatais.  

“…as associações não devem depender exclusivamente do ACIDI, não é saudável…” 

Face à questão de que tipos de apoios financeiros poderiam continuar a ser prestados 

às associações mediante a crise financeira, a resposta foi no sentido de haver uma 

eventual diminuição do apoio financeiro (que neste momento é como já foi 

mencionado de 70% e que pode vir a passar para 60% ou 50%), em termos de 

percentagem e da manutenção do apoio técnico (inclusive o que dão às associações 

quando estas se querem candidatar a um fundo europeu que é traduzido no apoio ao 

preenchimento da candidatura). 

Recursos 

Uma questão importante que foi levantada está relacionada com a suficiência ou não 

dos recursos humanos que existem ao serviço das associações. Para o GATAI os 

recursos materiais são suficientes, os humanos não são. Estes são canalizados na 

maior parte do tempo para os projetos de financiamento, o que não lhes permite servir 

as associações da maneira que gostariam. Não existe um grande acompanhamento, 

no terreno, das atividades das associações, existe o que é possível. 
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“ A maior parte do nosso tempo é despendida nos projetos de financiamento mas o trabalho no 

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

visitas por ano às associações, neste momento estamos a fazer uma média de duas”. 

A formação foi outro dado importante que foi referido, visto que o trabalho deste 

gabinete envolve pessoas de diferentes origens, o que implica muitas vezes diferentes 

tipos de comportamento. 

Para o GATAI as associações do concelho têm uma imagem positiva deste 

gabinete, tendo também consciência de que ele com os recursos de que dispõe não 

pode fazer mais. Pensam que existe uma relação de confiança. 

Relações Institucionais 

Sobre o relacionamento do GATAI com as Associações, o gabinete deu uma resposta 

favorável. No geral existe uma boa relação, embora esta seja mais ou menos próxima 

dependendo da frequência dos contatos. 

 “Com a Balodiren vamos mantendo algum contato. Existe, também, uma boa relação com a 

Casa da Guiné, mas não temos um contato tão permanente como por exemplo com a ACAS ou 

a Associação da Tapada das Mercês”. 

À pergunta sobre a frequência da procura do GATAI por parte das associações 

obteve-se uma resposta que vem um pouco ao encontro da que foi dada na pergunta 

anterior. A frequência da procura depende se as associações estão a ser financiadas 

ou não. Neste caso as associações que estão a ser financiadas neste momento 

correspondem àquelas com as quais existe uma maior relação de confiança. 

“Normalmente se estão a ser financiadas contatam pelo menos uma vez por mês, senão, os 

contatos são mais espaçados em média 3 vezes por ano”. 

 

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

financeiramente”. 

No que diz respeito aos principais problemas que as associações trazem até ao 

gabinete são apontados basicamente os problemas financeiros e de falta de sócios 

que possam dinamizar a associação. Como já foi suprarreferido, as associações têm 

dificuldade em se auto sustentarem com os seus recursos internos. 

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

menos”. 

Em referência ao papel que as associações desempenham atualmente foi alistado 

o seu papel de conseguirem influenciar na promoção de novos hábitos, na 

participação da construção da “Lei da Imigração”, na resposta a pedidos de apoio 

alimentar ou vestuário e também na área do emprego. 

“…conseguirem influenciar as pessoas, tornando-as mais ativas e promovendo novos hábitos”. 

“…um papel participativo em termos de construção da “Lei da Imigração” que tem sido positivo 

porque quem está no terreno sabe melhor se a lei se adapta, e se faz sentido”. 

“…pedidos de apoio alimentar ou de vestuário entrando em contato com entidades que possam 

satisfazer esses pedidos”. 

“Projetos na área do emprego também têm tido muita procura nas associações”. 
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Com respeito às funções desempenhadas pelas associações atualmente, elas são 

diferentes e mais diversificadas. Neste momento, em termos de funções, não se fala 

só de legalização ou de habitação social. As associações de imigrantes desempenham 

funções direcionadas para crianças e jovens ligadas, por exemplo, à área da 

integração escolar. 

 

“Há alguns anos atrás falava-se apenas em legalização e habitação social, agora 

desempenham funções com crianças e jovens principalmente em termos de integração social e 

dentro dessa integração a escolar”. 

 

Há, como também, já foi referido as questões sociais relacionadas com carências 

alimentares ou de vestuário. 

As associações debatem-se atualmente com novos problemas aos quais se têm vindo 

a adaptar, as que não se adaptam podem ter tendência a estagnar. Presentemente, 

associações que se dediquem apenas à vertente das questões ligadas à “Legalização” 

apresentam precisamente a tendência para a estagnação. 

 

“Houve associações que se adaptaram aos novos problemas e outras não. Associações que se 

dediquem muito à vertente da legalização ou se adaptam ou têm tendência para estagnar”. 

 

As relações com o poder central processam-se, pois, a vários níveis. Em termos de 

apoio financeiro, ele processa-se basicamente através do PAAI e de apoio logístico. 

Por tudo aquilo que já foi enunciado chega-se à conclusão que as associações 

(incluindo as do concelho de Sintra) estão realmente dependentes de financiamento 

externo para sobreviver, a opinião do GATAI vem corroborar esta conclusão. Este 

apoio financeiro será atribuído, futuramente consoante a conjuntura o permitir. As 

associações de Sintra têm tido um apoio regular, embora algumas neste momento não 

tenham apoio devido a incumprimentos ou seja normalmente quem cumpre o 

regulamento é apoiado. Para o GATAI, as associações têm uma opinião positiva 

relativamente ao gabinete, no entanto, como vamos verificar no capítulo V, a ACAS 

não tem uma opinião tão positiva como se poderia esperar. É feito um balanço positivo 

sobre o papel das associações, que tem vindo a ser alterado ao longo dos tempos. As 

funções também têm sido diferentes e mais diversificadas, tendo, por isso, havido 

também, uma evolução. Não se fala só de legalização, fala-se, também, por exemplo, 

em integração escolar.  
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4.6 A administração local e o movimento associativo imigrante do 

concelho 

As relações entre o poder local e o associativismo têm-se intensificado ao longo dos 

tempos, principalmente, através do aumento do número de apoios concedidos pelo 

poder local (Viegas 2004:43, citado em Guerreiro,2011:65). Através da entrevista 

efetuada na Divisão de Saúde e Ação Social, vamos poder constatar a evolução 

relacional entre o poder local e as associações de imigrantes do concelho. Tentar-se-á 

dar resposta a algumas questões, tais como, até que ponto o relacionamento da 

Câmara com as Associações está restringido à atribuição de subsídios? Está esta 

atribuição é regulamentada? Assistimos, ou não, a uma dependência financeira das 

associações relativamente às autarquias? 

 

Tipos de Apoio 

 

A Câmara Municipal de Sintra faculta basicamente dois tipos de apoio às associações 

de imigrantes, o logístico e o financeiro que compreende dois tipos de Programas. 

 
“Apoios logísticos (fornecimento de transportes para determinadas atividades – sejam 

transportes da câmara ou de juntas de freguesia - ou ainda, a disponibilização de espaços para 

determinados eventos)...” 

 

“…“Programa “Escolhas” (tutelado pela Presidência do Conselho de Ministros e gerido pelo 

ACIDI, é direcionado para a inclusão de crianças e jovens descendentes, particularmente de 

imigrantes e minorias étnicas, que estejam enquadrados num contexto socioeconómico 

vulnerável) e ainda o PAFI (Programa de Apoio Financeiro às Instituições de Desenvolvimento 

Social e de Saúde do Concelho de Sintra – instituído em 2001, que visa estimular e valorizar a 

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

de problemas sociais e de saúde) ”. 

Estes apoios têm variado ao longo do tempo, consoante as o tipo de instituições 

que os tem prestado e o tipo de problemas que têm existido. 

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

Divisão de Saúde e Ação Social, existia apenas um grupo de trabalho que era constituído por 

membros da CMS e de instituições que faziam intervenções em bairros de alojamento…” 

“Mas, se quisermos ser mais precisos quem começou por responder a situações de 

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

pagar o alojamento a alguns imigrantes) ”. 

Câmara Municipal de Sintra sente que é importante apoiar as associações de 

imigrantes para que possa haver uma resposta mais adequada às necessidades das 

populações em diversas áreas, como nos disse a nossa entrevistada: 

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

sociedade civil, na criação de respostas às necessidades das populações nas diversas áreas 

de intervenção (infância, juventude, idosos, deficiência, imigração, ação social, emprego e 
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formação, saúde, desporto, cultura, entre outras). A nível local, esta forma de atuação está 

consignada na Lei das Autarquias Locais”. 

A partir de meados dos anos 90 e com o aumento da visibilidade do fenómeno da 

imigração as camaras passaram a ter a preocupação de integrar este fenómeno na 

sua agenda, o que se viria traduzir no apoio às associações de imigrantes. 

“Em consonância com a maior visibilidade que o fenómeno da imigração adquiriu no país a 

partir de meados dos anos 90 e com as orientações da Comunidade Europeia, o Estado 

português criou a figura do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME). A 

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

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

específicos e no apoio às associações de imigrantes emergentes”. 

As associações apoiadas pela CMS podem não ser sempre as mesmas. No que 

concerne ao apoio logístico ele será concedido àquelas que o solicitarem. O Apoio 

financeiro tem como único critério de triagem o que está definido no Regulamento 

de Apoio Municipal do PAFI. 

Ainda dentro dos tipos de apoio concedidos às associações de imigrantes colocou-

se a questão da existência ou não desses apoios, em termos futuros, devido à crise 

financeira que o país atravessa. A resposta foi no sentido da manutenção do apoio 

técnico, a manutenção do apoio financeiro será mais incerta. 

“…a CMS pensa que é possível dar continuidade a algum apoio técnico…” 

“Relativamente ao apoio financeiro em princípio ele será concedido enquanto houver o PAFI, 

poderá é diminuir ou não a concessão do montante”. 

Um outro tipo de apoio importante que se pode dar a uma associação de imigrantes é 

o apoio ao nível da formação, principalmente para os dirigentes. A Câmara Municipal 

de Sintra já realizou algumas sessões de esclarecimento na área legislativa, para que 

pudessem ser dados esclarecimentos com melhor qualidade a quem procura as 

associações. 

“Entre 2000 e 2006 realizaram-se algumas sessões de esclarecimento ao nível legislativo…” 

“…fizeram com que os dirigentes pudessem dar respostas aos associados com mais 

conhecimento sobre a lei”. 

 

 

Caracterização das relações 

 

No geral as relações com as associações são boas, nunca tendo havido situações 

conflituosas, apesar de já terem existido protestos relacionados com verbas por as 

associações considerarem que não são suficientes para o trabalho que desenvolvem. 

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

estar de acordo com a associação. 

 

 

Falando, ainda, de relações entre as associações de imigrantes e o poder político 

local, elas só começaram realmente a existir, quando as associações deixaram, na 

sua maioria, de ter caráter nacional e passaram a surgir mais a nível local. 

 



OO  AAssssoocciiaattiivviissmmoo  IImmiiggrraannttee  nnoo  CCoonncceellhhoo  ddee  SSiinnttrraa  

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

107 
 

“O que se passou foi que, após os passos dados pelo Estado, através do ACIME, na valorização 

do papel das associações, estas começaram a surgir a nível local, com propósitos de intervenção 

em territórios específicos. Até então as associações de imigrantes tinham maioritariamente um 

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

 

Para a Câmara de Sintra, as associações de imigrantes desempenham atualmente um 

papel importante. Existem associações que conseguem atingir um maior 

desenvolvimento quer a nível interno, quer a nível externo, quer ainda na capacidade 

de criação de respostas. Estas associações têm normalmente uma boa liderança e 

uma boa capacidade para estabelecer parcerias. A Antiguidade tem sido, também, um 

fator relevante. As associações que se têm destacado pelos motivos apontados têm 

assegurado respostas que têm podido ser usufruídas por toda a população do território 

servido por estas. 

 

 

Funcionamento das associações 

 

Em geral, a Câmara Municipal de Sintra considera que as associações funcionam 

bem. Como também já foi confirmado pelo GATAI, as associações em termos de 

funcionamento lutam com problemas a nível de financiamento, por que dependem 

muito do poder local e do poder central. Os recursos humanos são, também, uma 

preocupação porque estas associações dependem muito do voluntariado. Com os 

meios de que dispõe não lhes é possível fazerem mais. 

 

Face à população imigrante do concelho o número de associações é considerado 

suficiente. O que não é suficiente são os protocolos que são celebrados com as 

mesmas, o que origina uma falta de verba para que possa ser dada a melhor resposta 

possível às necessidades. 

Podemos dizer, então, que relativamente ao poder local mantem-se a opinião da 

dependência financeira das associações. Sendo que o poder local, também 

proporciona os dois tipos de apoio (logístico e financeiro). O PAFI é o principal apoio 

financeiro, sendo regulamentado. Este apoio financeiro será, futuramente (tal como o 

prestado pelo poder central), atribuído consoante a conjuntura. A CMS também, pensa 

que as relações com as associações são boas. Podemos dizer que esta afirmação é 

corroborada pela opinião da Dr.ª Rosa Moniz da ACAS. Para a CMS as funções das 

associações também têm evoluído, as respostas que as associações dão são neste 

momento usufruídas pelas populações dos referidos territórios e não, já só, pela 

população imigrante. No que concerne ao funcionamento das associações as lacunas 

estão ligadas ao financiamento e á dependência muitas vezes do trabalho voluntário, o 

que leva a que as associações façam aquilo que é possível com o que têm.  

 

 

 


