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CAPÍTULO V – ASSOCIAÇÃO LUSO CABOVERDIANA DE SINTRA: 

ESTUDO EMPÍRICO 

5. Introdução 

São diversos dados que permitem fazer o retrato da constituição de uma 

associação, entre elas: a data oficial da sua fundação, os seus sócios fundadores, 

os objetivos dos estatutos, a sua sede, o seu número de sócios e a sua 

nacionalidade ou ainda os seus apoios financeiros ou logísticos. Este estudo teve 

como base uma entrevista (feita em dois momentos, no ano de 2012 e no ano de 

2013 a um dos elementos da associação, a Dr.ª Rosa Moniz), atas, termos de 

posse e orçamentos da mesma, regulamentos e propostas de reunião de câmara. 

Assim sendo, iremos analisar o historial da associação, a sua organização interna e 

falar também de participação e cidadania. Relativamente ao historial, será 

importante referir elementos tais como, a sua fundação ou as várias alterações de 

estatutos que foram feitas.  

Na seção relativa á organização interna iremos abordar os seus recursos 

(humanos, materiais ou financeiros), as suas atividades e as suas redes 

organizacionais. 

No ponto capacidade de mobilização, participação e cidadania serão abordadas 

questões como a participação de membros da associação na vida política ou ainda 

os eventos organizados pela mesma que mobilizem um maior número de pessoas. 

5.1 Historial da associação 

Nesta secção, vamos examinar o caminho que a Associação percorreu desde a sua 

fundação até à atualidade. 

A primeira ideia foi a da criação de uma comissão de moradores que não se 

concretizou, devido à população não se rever nela.  

“Tentou-se, ainda criar uma associação de moradores, que também falhou porque a população 

não se revia nessa ideia”.
1
 

A Associação Luso Caboverdiana de Sintra (ACAS) nasce, então, em 2002, da 

iniciativa de um grupo de jovens imigrantes cabo-verdianos que residiam no 

concelho de Sintra. A formalização da comissão instaladora foi feita no dia 19 de 

outubro de 2002, no espaço da Casa da Juventude. Esta comissão era constituída 

por Rosa Moniz, Margarida Spencer, Maria Timas, José Reis, Gil Moreno e 

Conceição Silva2. Á comissão cabia a divulgação da associação, a procura de 

apoios junto de instituições, angariar sócios, constituir o corpo diretivo e realizar a 

assembleia geral para aprovação dos estatutos. 

                                                           
1
 Entrevista à Dr.ª Rosa Moniz em Março de 2012. 

2
 Até à data de entrega da dissertação não foi possível recolher dados sobre as profissões destes 

fundadores, bem como de há quanto tempo estavam em Portugal. 
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Esta comissão tinha como objetivos gerais, combater a exclusão social e 

acompanhar a integração de imigrantes e seus descendentes no país de 

acolhimento e preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, sem perder a 

ligação com as suas raízes proporcionando-lhe formação e informação. Como 

objetivos específicos destacavam-se a mediação entre escolas e famílias (colaborar 

com os órgãos diretivos das escolas e com as associações de pais), a prestação de 

apoio diverso à comunidade (colaborar com a autarquia na criação de gabinetes de 

apoio população nos bairros de realojados, criação de um gabinete informativo 

respeitante ao exercício da cidadania no país de acolhimento, implementação de 

atividades lúdicas e recreativas - creches e ocupação de tempos lives), a 

divulgação da cultura de origem (recriação de algumas festas tradicionais de Cabo 

Verde, organização de seminários, workshops, ateliers e exposições sobre a cultura 

cabo Verdiana), criar um meio de informação, implementar e desenvolver grupos 

culturais e desportivos/promover atividades desportivas e culturais, estabelecer 

parcerias com associações congéneres e instituições, promover e acompanhar 

iniciativas (apoiar e acompanhar os jovens na implementação de projetos como a 

criação de auto emprego), formação orientada para o mercado de trabalho 

(encaminhar para instituições de apoio, organizar formação para profissionais 

diversos), prevenção de delinquência (apoiar famílias com problemas de 

delinquência juvenil e aproximar as autoridades da comunidades), proporcionar 

visitas aos presos e restabelecer relações familiares e colaborar com as instituições 

e com as entidades públicas na identificação de problemas ligados à imigração na 

procura de soluções. 

A Associação foi formalizada no dia 20 de março, de 2003 e tinha sede na Rua 

João XXIII, Bloco A, lote1, 3.º esquerdo, Serra das Minas. Foram outorgantes, José 

Manuel Tavares dos Reis (natural de Lisboa), Margarida Santos Spencer Coelho 

(natural de Cabo Verde), Maria da Conceição Veiga da Silva (natural de Cabo 

Verde), Maria Rosa Vaz Moniz (natural de Cabo Verde) e Gil Tavares Moreno 

(natural de Cabo Verde). Foi reconhecida pelo ACIDI no ano de 2003, tendo o 

reconhecimento sido publicado no Diário da Republica, n.º 261, II série, de 11 de 

novembro do mesmo ano. 

Dos seus estatutos constavam vários objetivos, coincidentes com alguns da 

comissão instaladora. O primeiro objetivo era o de apoiar a integração de 

imigrantes e seus descendentes, com o fim de evitar a exclusão social. O segundo 

dizia respeito à divulgação da cultura cabo-verdiana e o terceiro visava o apoio aos 

imigrantes e seus descendentes no exercício da cidadania, sem perder a ligação 

com as raízes, proporcionando-lhes formação e informação (art.º 2.º). 

Podiam ser seus associados quatro tipos de pessoas. Os cabo-verdianos e seus 

descendentes que residissem no concelho de Sintra ou que estivessem ligados a 

este por interesses e afinidades relevantes, os cidadãos de nacionalidade 

portuguesa ou de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa que também 

residissem no concelho ou que tivessem uma ligação relevante com a comunidade 

imigrante em Portugal. A sua admissão era efetivada mediante proposta ou da 

direção ou de dois sócios em pleno gozo dos seus direitos. Era à Direção que 

competia apreciar a admissão (art.º 4.º). 



AAssssoocciiaaççããoo  LLuussoo  CCaabboovveerrddiiaannaa  ddee  SSiinnttrraa::  EEssttuuddoo  EEmmppíírriiccoo  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

111 
 

De acordo com o art.º 5.º, eram órgãos da Associação, a Assembleia Geral (a Mesa 

era constituída por um presidente um vice-presidente e um secretário), a Direção 

(constituída por um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e 

um vogal) e o Conselho Fiscal (constituído por um presidente, um vice-presidente e 

um secretário). Analisando o art.º 6.º, podemos verificar que os titulares dos órgãos 

eram eleitos pela Assembleia Geral, por um período de três anos, sendo o exercício 

de qualquer cargo nos corpos sociais gratuito, apenas eram pagas as despesas 

feitas no seu exercício. Pelo que se pode depreender do art.º 6.º, a Assembleia 

geral reunia em março para apreciação e discussão do relatório de contas do ano 

transato, em dezembro para apresentação do plano de atividades e orçamento do 

ano seguinte e em fevereiro de três em três anos a fim de serem eleitos os corpos 

sociais. Reunia extraordinariamente nos termos definidos na lei e no regulamento 

interno. 

No dia 23 de fevereiro, de 2006 tomaram posse os novos corpos sociais. A 

Assembleia Geral tinha como presidente José Reis, vice-presidente Cristina Batista 

e como secretária Carla Tavares. O Conselho Diretivo era composto por Rosa 

Moniz na presidência, Elisabete Moreira na vice-presidência e Sandra Costa como 

tesoureira. O Conselho Fiscal tinha como presidente Maria Timas, vice-presidente 

Maria da Conceição Silva e como secretária Arcelina Varela. 

Ainda no ano de 2003 a ACAS iniciou a sua intervenção dentro da área lúdica e 

cultural através da promoção da interação das populações residentes dos bairros 

da Serra das Minas e do Casal de São José com a comunidade de acolhimento. 

No ano de 2004, começou a prestar na Serra das Minas apoio escolar, a fazer 

mediações entre a escola e a família e a apoiar os imigrantes na regularização de 

documentos, iniciando também o levantamento das condições das famílias 

imigrantes a fim de haverem intervenções com vista a uma melhoria das condições. 

No dia 3 de maio, de 2006 foi feito o primeiro contrato de comodato com a Câmara 

Municipal de Sintra para a instalação do centro lúdico da associação. O segundo 

contrato de comodato foi celebrado a 23 de maio, de 2008 para a instalação dos 

escritórios da associação.  

Em janeiro, de 2009, efetuaram-se novas eleições tendo tomado posse novos 

corpos sociais. Manteve-se o mesmo presidente (José Reis) da Assembleia Geral, 

como primeiro secretário, Sónia Maia e como segundo, Sónia Pereira. O Conselho 

Diretivo, também, manteve como presidente, Rosa Moniz, alterando no entanto a 

vice-presidência que passou a ser exercida por Sandra Costa, a anterior tesoureira. 

Entrou para o lugar de tesoureira, Dulcineia Moreira, ficando como secretária 

Patrícia Bruno e como vogal Lucélia Santos. O Conselho Fiscal foi completamente 

remodelado. Para o lugar de presidente entrou Paula Moniz, o primeiro vogal 

passou a ser Tânia Calhaço e o segundo Euclides Rocha. No dia 2 de junho do 

mesmo ano demitiu-se a vice-presidente do conselho diretivo, Sandra Costa 

entrando para o seu lugar a secretária Patrícia Bruno. Para o lugar de Patrícia 

Bruno entrou Nélia Santos e para vogal Conceição Silva. Como podemos verificar, 

estes corpos sociais são constituídos por mais elementos do que os anteriores. A 

figura de vice-presidente da Assembleia Geral desaparece, aparecendo no seu 
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lugar a figura de segundo secretário. No Conselho Diretivo temos a acrescentar o 

aparecimento de uma secretária e de uma vogal. Relativamente ao Conselho 

Fiscal, passou a haver um novo presidente e novos vogais.  

O terceiro contrato de comodato foi feito no dia 30 de setembro, de 2009, a fim de 

instalar a parte formativa da associação. 

Ainda a partir de 2009 a ACAS passou a ter um serviço de apoio jurídico gratuito a 

toda a comunidade. 

Em 2010, deu início a uma intervenção ligada à toxicodependência, através da 

implementação de programas de competências de capacitação pessoal e social da 

família com o objetivo de aumentar os fatores de proteção nas crianças. 

Na Assembleia Geral extraordinária de 23 de janeiro, de 2010 houve nova decisão 

relativamente a alteração de estatutos que foi formalizada em cartório notarial no 

dia 18 de março, de 2010. Em 21 de fevereiro do mesmo ano foi realizada uma 

sessão extraordinária do Conselho Diretivo, com o fim de atribuir poderes à 

presidente da Direção Rosa Moniz para representar este órgão na assinatura dessa 

alteração de estatutos. Nos novos estatutos o artigo 5.º passa a ser o 17.º, tendo 

sido acrescentados 37 novos artigos (do 12.º ao 48.º), 4 capítulos (1.º Da 

denominação, sede e âmbito de ação e fins, 2.º Dos Associados, 3.º Dos Corpos 

Gerentes – 1.ª Secção Disposições Gerais, 2.ª Secção Da Assembleia-Geral, 3.ª 

Secção Da Direção e 4.ª Secção Do Conselho Fiscal – 4.º Disposições Diversas) e 

4 secções. A sede da Associação passou a estar instalada na Rua João XXIII, 

Bloco A traseiras, Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro.  

O artigo 2.º dos estatutos sofreu outra alteração. A ACAS tem como objetivo 

principal o desenvolvimento socioeconómico e cultural da comunidade imigrante, 

descendentes e populações socialmente desfavorecidas. Mediante a situação 

económica do país, a associação deixou de servir só os imigrantes para servir, 

também, a população carenciada. Como objetivos secundários a promoção de 

ações educativas, formativas, culturais, recreativas e desportivas, bem como do 

princípio da Igualdade de Oportunidades entre homens e mulheres em qualquer 

atividade, iniciativa ou projeto. Segundo o art.º 3.º dos estatutos supramencionados 

a Instituição propõe-se manter determinados serviços de forma a prosseguir o 

objeto a título principal. Esses serviços são, um gabinete de apoio psicossocial, um 

ATL dirigido a crianças e jovens, uma ludoteca, espaços para animação de tempos 

livres de jovens e adultos carenciados, fomentando passeios, convívios, colónias de 

férias e intercâmbios, bem como, creches e jardins-de-infância. Para a prossecução 

do objetivo secundário e segundo o n.º 2 do mesmo artigo a instituição propõe-se a 

criar serviços tais como, gabinete de apoio ao emprego e à qualificação, formação 

pré-profissional e profissional para ativos empregados e desempregados, fomento e 

organização de atividades desportivas, centro de inclusão digital, animação de 

cursos de ensino recorrente e currículos alternativos, apoio jurídico e gabinete de 

apoio educativo. Propõe-se, ainda estreitar relações com outras associações e 

ONG’S que visem a promoção dos direitos de cidadania, luta contra a pobreza e 

combate à delinquência juvenil, denunciar as violações dos direitos humanos que 

ocorram no concelho, promover o empreendorismo feminino e lutar e desenvolver 
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formas de intervenção para a igualdade de oportunidades e de género. O art.º 6.º 

fala-nos da prestação de serviços por parte da associação que serão gratuitos ou 

remunerados de acordo com a situação económico-financeira dos beneficiários dos 

mesmos. A situação financeira será apurada através de inquérito estritamente 

confidencial. Relativamente aos utentes as suas tabelas de comparticipação serão 

elaboradas de acordo com as normas legais e com os acordos de cooperação que 

tenham sido celebrados. 

Quanto aos associados, eles podem ser e segundo o enunciado no art.º 7.º, 

pessoas singulares maiores de 18 anos e pessoas coletivas. Existem duas 

categorias de associados enunciadas no artigo 8.º dos mesmos estatutos, os 

honorários (pessoas que através dos serviços ou donativos, contribuam de forma 

relevante para a realização dos fins da associação) e os efetivos (pessoas que se 

proponham a colaborar na realização dos fins da associação e que se obriguem a 

pagar uma joia e quota mensal nos montantes fixados pela Assembleia-Geral. 

Os órgãos da associação mantêm-se inalterados relativamente aos últimos 

estatutos, bem como o exercício dos cargos nos corpos sociais, nomeadamente no 

que diz respeito a despesas. Mantem-se a duração dos mandatos dos corpos 

sociais mas a eleição é feita em dezembro do último ano de cada triénio (art.17.º a 

19.º). Segundo o art.º 21.º, os membros dos corpos sociais podem ser eleitos 

consecutivamente para dois mandatos para qualquer órgão da associação, a não 

ser que a Assembleia-Geral reconheça expressamente que é impossível ou 

inconveniente proceder à sua substituição. Os membros dos corpos sociais não 

podem exercer dois cargos em simultâneo, segundo o art.º 21.º. 

A Assembleia-Geral era de acordo com o seu art.º27.º, constituída por todos os 

sócios admitidos há pelo menos 3 meses, sendo que estes tinham de ter as suas 

quotas em dia e não se encontrarem suspensos. A sua composição, ainda segundo 

o mesmo artigo era de um presidente e dois secretários (deixa de existir a figura do 

vice-presidente, sendo substituída pela figura do 1.º secretário). Reunia, segundo 

constava no art.º 30.º, ordinariamente, no final de cada mandato, durante o mês de 

dezembro, para a eleição dos corpos sociais, até 31 de março de cada ano para 

discutir e votar o relatório de gestão e contas do ano transato, bem como do 

parecer do conselho fiscal e até 15 de novembro de cada ano, para apreciação e 

votação do orçamento e programa de ação para o ano seguinte. As reuniões 

extraordinárias eram convocadas pelo presidente da mesa da Assembleia, a pedido 

da Direção, do Conselho Fiscal ou de 10% dos associados no pleno gozo dos seus 

direitos. A Direção e em consonância com os artigos 40.º e 41.º, continuava a ser 

constituída por cinco membros e reunia, quer quando julgasse conveniente através 

da convocação do presidente, quer obrigatoriamente uma vez por mês. O Conselho 

Fiscal era constituído por um presidente e dois vogais (o que diferia dos primeiros 

estatutos, nos quais era constituído por um presidente um vice-presidente e um 

secretário), havendo simultaneamente igual número de suplentes que se tornavam 

efetivos à medida que se verificassem vagas e pela ordem em que tivessem sido 

eleitos, segundo o artigo 42.º.  

A Associação requereu o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social 

em Janeiro de 2009, tendo concluído o processo em 2010. 
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As últimas eleições foram realizadas no dia 25 de fevereiro, de 2012, tendo havido 

algumas mudanças a nível dos titulares dos órgãos, bem como, dos órgãos em si. 

José Manuel Reis deixou de exercer o cargo de presidente da Assembleia Geral 

passando a exercer o cargo de presidente do Conselho Executivo. Maria Monte 

Timas entrou para o lugar anteriormente ocupado por José Manuel dos Reis. Sónia 

Rodrigues Almeida ficou como 1.º secretário da Assembleia Geral e Dionísio 

Monteiro como 2.º. O Concelho Executivo, para além do presidente já mencionado 

era ainda constituído pela vice-presidente Patrícia Bruno que estava anteriormente 

como secretária na Direção e por Euclides Rocha como tesoureiro deixando, assim, 

o lugar de vogal. Pedro Almeida Berardy passou a ocupar o lugar de secretário e 

Dulcineia Pereira Moreira a ocupar o lugar de vogal, deixando o lugar de tesoureira, 

Rosa Moniz ocupa o lugar de suplente. O Conselho Fiscal manteve a sua 

presidente (Paula Moniz) mas teve alterações no que se refere ao 1.º e 

2.ºsecretários. Para o cargo de 1.º secretário foi escolhido o nome de Benvindo 

Alexandre e para o de 2.ºo nome de Fernando Manuel Andrade Lopes. Como se 

pode constatar, no ano de 2012 houve eleições em fevereiro, o que significou que 

estas não foram efetuadas dentro do prazo normal previsto nos estatutos (durante o 

mês de dezembro), o que provocou a prorrogação do mandato dos membros dos 

órgãos sociais.  

 

A 5 de maio, de 2012 foram atribuídos ao presidente do Conselho Executivo, José 

Reis, plenos poderes para assumir todos os compromissos que obrigassem a 

associação. Foram, também, atribuídos a Maria Rosa Vaz Moniz poderes para 

representar a associação e assumir todos os compromissos administrativos. 

Uma outra constatação importante diz respeito à da maior parte das pessoas que 

fundaram a associação, os únicos que se mantêm são Maria Rosa Vaz Moniz e 

José Manuel Tavares dos Reis. As razões para o desaparecimento dessas 

pessoas, segundo o que pudemos apurar em entrevista à Dr.ª Rosa Moniz da 

ACAS, são várias. Alguns imigraram, outros deixaram de se rever objetivos da 

associação.3 

“…umas porque imigraram outras porque se deixaram de rever no novo paradigma da 

associação, quando em 2007, voltamos totalmente para a intervenção social e comunitária, 

deixando de ser uma entidade focada em questões culturais e de recreio.” 

Também podemos verificar que alguns membros dos órgãos sociais, quando 

chegam ao fim dos seus mandados (2 consecutivos), são eleitos para outro órgão 

para que possam continuar a fazer parte dos órgãos da associação.  

 

 

                                                           
3
 Todas as citações seguintes pertencem a uma entrevista realizada à Dr.ª Rosa Moniz nos anos de 

2012 e 2013. 
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5.2 Organização Interna 

Neste ponto vamos examinar como se processa a organização interna da 

associação, quais os seus recursos humanos, materiais e económicos ou qual a 

natureza das suas atividades. 

 

5.2.1 Recursos humanos, materiais e económicos 

Uma das dimensões das características organizacionais da associação em 

estudo diz respeito aos seus recursos humanos, materiais e económicos, que 

passamos a analisar. 

Relativamente às fontes de financiamento da associação, elas têm sido 

diversificadas ao longo do tempo. No seu início a associação tinha como receitas, 

as quotizações pagas pelos sócios, os subsídios que lhe fossem atribuídos pelo 

Estado ou organismos oficiais, donativos e doações e legados de pessoas 

singulares ou coletivas. Na segunda alteração de estatutos as suas fontes de 

financiamento passaram a ser, o produto das joias e quotas dos associados, as 

comparticipações dos utentes, os rendimentos de bens próprios, as doações, 

legados e heranças e respetivos rendimentos, os subsídios do Estado ou de 

organismos, os donativos e produtos de festas ou subscrições e outras receitas. 

Dos primeiros estatutos para os segundos existem algumas diferenças. Fala-se por 

exemplo no produto das joias, nos rendimentos de bens próprios e em produtos de 

festas ou subscrições. 

Falando um pouco mais em pormenor destas fontes podemos dizer que no ano de 

2003, a Associação teve como um dos seus financiamentos básicos, doações dos 

seus sócios fundadores. 

Em 2004 recebeu financiamento através de dois programas, o Programa de 

Financiamento das Associações de Imigrantes do ACIME e o Programa de Apoio 

Financeiro às Instituições sem Fins Lucrativos (PAFI), tendo sido apoiada neste 

programa no Eixo 1 e no Eixo 2.  

Em 2005 e 2006 tornou a ser apoiada através dos programas supramencionados, 

sendo que relativamente ao PAFI apenas concorreu e foi apoiada no Eixo 2.  

No ano de 2007, a ACAS recorreu ao “Programa Escolhas” tendo recebido um 

financiamento para três anos. Teve ainda, o apoio do Programa PAFI, nos Eixos 1 e 

2, bem como, do PAAI. Também, neste ano recebeu financiamento do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, através da Unidade de Inserção na Vida Ativa 

(UNIVA) e dos estágios profissionais, dando início a uma intervenção ao nível do 

emprego e da qualificação. 

Relativamente a 2008 o PAFI (eixos 1 e 2) e o PAAI, foram ainda, um dos principais 

financiamentos, juntamente com o POPH (Programa Operacional Potencial 

Humano), para formação profissional de adultos. 
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Em 2009, recebeu igualmente apoio do PAFI nos mesmos eixos do ano transato e 

do PAAI.  

No ano de 2010, recebeu financiamento do IEFP e do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência por dois anos. O financiamento do “Programa Escolhas” foi 

renovado por mais três anos. Neste ano devido ao reconhecimento do trabalho 

realizado em parceria com a Direção Geral de Reinserção Social do Ministério da 

Justiça a ACAS recebeu um prémio monetário. Teve, igualmente apoio do PAFI no 

Eixo 2 e do PAAI. 

O ano de 2011 trouxe à Associação financiamentos por parte da Sociedade Ponto 

Verde para melhoramentos de uma sala de estudos. Recebeu, também, subsídios 

do PAFI relativamente ao Eixo 2 e do PAII. 

Em 2012 e 2013, a ACAS recebeu financiamentos do PAII e do PAFI (Eixo 1 em 

2012 e eixo 2 em 2013). 

Numa entrevista à Dr.ª Rosa Moniz da Associação, pode-se aprofundar mais sobre 

as fontes de financiamento4. Atualmente as fontes regulares da Associação são:  

“a Camara Municipal de Sintra (através do PAFI e de outros apoios pontuais,), O ACIDI 

(através do PAAI), O Programa Escolhas, O Instituto de Emprego e de Formação Profissional e 

a Junta de Freguesia de Rio de Mouro” as não regulares são, “O Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, a Junta de Freguesia de Algueirão – Mem Martins, a Embaixada de Cabo 

Verde, o POPH, o Programa Europeu Juventude em Ação, Governo de Cabo Verde e Sic 

Esperança Ponto Verde”.  

Uma outra fonte de financiamento já supramencionada são as quotas pagas pelos 

associados, segundo a minha entrevistada a quota tem o valor de “um euro por 

mês” e “nunca foi atualizada”. Como se pode constatar uma quota de um euro 

mesmo multiplicada por mil sócios por mês não contribui para uma grande receita. 

Esta é uma das situações que faz com que as associações estejam muitas 

financeiramente dependentes do Estado ou de outras fontes de financiamento 

externo. 

O POPH (Programa Operacional Potencial Humano) “é o programa que concretiza 

a agenda temática para o potencial humano inscrita no Quadro de Referencia 

Estratégico Nacional” visa ainda, “estimular o potencial de crescimento sustentado 

da economia portuguesa no quadro das seguintes prioridades: Superar o défice 

estrutural de qualificações da população portuguesa, consagrando o nível 

secundário como referencial mínimo de qualificação, para todos; Promover o 

conhecimento científico, a inovação e a modernização do tecido produtivo, 

alinhados com a prioridade de transformação do modelo produtivo português 

assente no reforço das atividades de maior valor acrescentado; Estimular a criação 

e a qualidade do emprego, destacando a promoção do empreendedorismo e os 

mecanismos de apoio à transição para a vida ativa; Promover a igualdade de 

oportunidades, através do desenvolvimento de estratégias integradas e de base 

                                                           
4
 Até à data da entrega da dissertação não foi possível recolher dados sobre montantes dos subsídios 

da associação. 
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territorial para a inserção social de pessoas vulneráveis a trajetórias de exclusão 

social. Esta prioridade integra a igualdade de género como fator de coesão social”. 
5 

O Programa Juventude em Ação “…é um programa da União Europeia para os 

jovens. Tem como objetivo estimular o sentido ativo de cidadania europeia, a 

solidariedade e tolerância entre os jovens europeus e o seu envolvimento na 

construção do futuro da União Europeia. O programa promove a mobilidade dentro 

e fora das fronteiras europeias, a educação não formal, o diálogo intercultural e 

encoraja a inclusão de todos os jovens, independentemente da sua origem 

educacional, social ou cultural”…6  

O PAFI, tal como já foi mencionado é uma das maneiras de comparticipação da 

CMS. Este Programa tem por objetivo apoiar as entidades sem fins lucrativos, 

nomeadamente, na realização de projetos e atividades desenvolvidas com diversos 

tipos de população, como sejam os idosos, as crianças, os indivíduos portadores de 

deficiências e grupos minoritários em processo de integração social. Este Programa 

segue critérios tais como, o nível da abrangência da instituição/projeto 

(nomeadamente no que diz respeito aos utentes abrangidos, ao impacto das 

atividades ou ainda ao efeito multiplicador das ações e capacidade de mobilização 

da comunidade local); a capacidade da entidade candidata no que diz respeito à 

conceção e desenvolvimento das ações através de meios próprios e ainda/ou 

ainda, a capacidade de mobilização de meios do exterior, nomeadamente através 

de comparticipação de outras entidades, mecenato ou patrocínio, bem como, a 

capacidade de estabelecer ou colaborar na construção de redes e parcerias, da 

adequação dos recursos humanos à finalidade e objetivos da instituição e ainda aos 

projetos e ações que propõe desenvolver; a continuidade do projeto/atividade e 

qualidade das execuções anteriores, assim como, o seu carácter inovador; a 

criação de respostas fundamentadas no diagnóstico social do concelho de Sintra, 

bem como, nos programas de âmbito nacional ou outros estudos de carácter 

científico; a consonância da filosofia e objetivos da entidade e do projeto com as 

estratégias e políticas sociais de âmbito nacional, regional e municipal; na 

disponibilidade da entidade candidata quer para a colaboração com a Câmara 

Municipal de Sintra na integração de situações sinalizadas, quer na promoção e 

colaboração em ações de partilha de experiências e debate de ideias; Capacidade 

de divulgação do trabalho desenvolvido.7 

 

O encargo assumido pela CMS ficará condicionado à existência de fundos. Se 

houver fundos disponíveis pode-se assumir o encargo, se não houver terá de se 

aguardar até que venham a existir.8  

                                                           
5
 Apresentação – Estrutura do Programa in http://www.poph.qren.pt – consultado em 14/08/2013 

6
 Programa – o que é in http://www.juventude.pt – consultado em 14/08/2013 

 
7
  Regulamento do Programa PAFI in www.cm-sintra.pt -  consultado em 14/08/2013 

8 Lei n.º 8/2012 Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. 

http://www.poph.qren.pt/
http://www.juventude.pt/
http://www.cm-sintra.pt/
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Os recursos financeiros da associação são canalizados basicamente para recursos 

humanos e despesas com atividades ou ainda em casos pontuais vão para obras. 

“Recursos Humanos, despesas com atividades. Nos casos pontuais vão para obras.” 

Como já foi enunciado no capítulo III, os recursos da maior parte das associações 

não são suficientes e o caso da Associação Luso Caboverdiana não é exceção. Os 

recursos não são suficientes e algumas vezes não conseguem satisfazer os 

pedidos que lhe fazem. As principais dificuldades de funcionamento da ACAS são 

como a maior parte das associações ligadas aos recursos financeiros. Tem ainda 

alguma dificuldade em gerir a relação com a população do bairro. 

“Os recursos são insuficientes, muitas vezes não conseguimos responder a todos os pedidos 

que nos fazem.” 

“Recursos financeiros e gestão da relação de proximidade com a população do bairro.” 

Mas, uma associação não tem só necessidades a nível de recursos financeiros. 

Uma outra necessidade importante sentida por esta associação é ao nível da 

formação. Como se pode constatar no capítulo IV a CMS promoveu há algum 

tempo atrás alguma formação destinada às associações de imigrantes. No entanto, 

as necessidades de formação desta associação prendem-se em primeiro lugar com 

a formação da equipa que nela trabalha. Segundo a Dr.ª Rosa Moniz era importante 

haver formação na área de desenvolvimento pessoal, liderança e motivação. Mas, 

segundo este membro da associação não é só para a equipa que seria importante 

haver formação. Os utentes da associação deviam de ter formação na área da 

capacitação profissional com vista à integração no mercado de trabalho. 

Atualmente, cada vez mais, devido á conjuntura económica atual, muitas 

associações de imigrantes são procuradas por pessoas que estão desempregadas. 

A formação parental também é importante para que os pais possam melhorar a sua 

prestação em termos de acompanhamento do percurso escolar e social dos jovens. 

Existem, como se sabe, muitos problemas de adaptação por parte dos filhos de 

imigrantes à escola e ao meio aonde vivem. Muitas vezes, as pessoas que 

pertencem á escola não conseguem contactar da melhor maneira com esses 

alunos, cabendo muitas vezes a estas associações um papel na integração escolar. 

Alguns membros destas associações têm muitas vezes uma linguagem de contacto 

com os filhos destes imigrantes que não existe na escola. Por outro lado, os pais 

destes jovens passam muitas vezes a maior parte do dia a trabalhar não dando, por 

isso, a atenção devida aos seus filhos, a formação parental seria então importante.  

“para a equipa, torna-se cada vez mais necessário formação na área de desenvolvimento 

pessoal, liderança e motivação. Para os utentes, é fundamental haver formação na área de 

capacitação profissional para integração no mercado de trabalho. Formação parental é 

imprescindível para ajudar os pais a melhorarem a sua prestação no acompanhamento do 

percurso escolar e social dos seus educandos.” 

Um outro problema que foi abordado em termos de necessidades foi o de saber até 

que ponto as associações de imigrantes existentes no concelho de Sintra seriam 

suficientes para a população imigrante existente. Este problema já tinha sido 

abordado também na entrevista efetuada à Divisão de Saúde e Ação Social da 
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CMS. A conclusão a que se chega é a de que as associações são suficientes, 

embora, para a associação estas só são suficientes porque existem associações 

que não são de imigrantes mas que também trabalham com eles. O outro ponto em 

comum é, o de que são precisos mais recursos. 

“Tendo em conta que existe associações não imigrantes a trabalhar com os imigrantes, sim 

Precisam é de ter mais recursos para fazerem melhores intervenções e não propriamente de 

mais associações.” 

Os recursos são, pois, um dos problemas das associações e não são só os 

recursos financeiros são também os humanos. Muitas associações trabalham com 

base no voluntariado o que muitas vezes não lhes permite fazer também um 

trabalho melhor devido á incerteza dos seus recursos humanos. Esta associação 

possui: 

“5 funcionários atempo inteiro, 1 a tempo parcial, 1 a contrato (inserção social a tempo inteiro), 

2 estagiários, 2 monitores pontuais (prestação de serviços), 1 monitor voluntário, 1 jurista 

(prestação de serviços 1 vez por semana) e 1 técnico oficial de contas (prestação de serviços 

quando necessário)”. 

 Ao falarmos nos recursos humanos de uma associação, não podemos falar só das 

pessoas que nela trabalham, temos também de falar dos seus sócios e do seu nível 

de participação na vida da associação. São muitas vezes estes que também 

ajudam a associação quando se trata, por exemplo, da organização de eventos. A 

Associação teve uma boa evolução em termos de sócios. No início segundo a 

minha entrevistada seriam uns vinte e cinco ou trinta sócios, atualmente a 

associação tem cerca de mil sócios, sendo pois, considerada de carácter nacional. 

“A Comissão instaladora eram senão me engano 17 pessoas, contudo havia mais sócios. Não 

me lembro em concreto, mas creio que éramos uns 25 ou 30.” 

“A Associação tem cerca de 1000 associados.” 

A associação desde o seu início que tem tentado angariar o maior número de 

sócios possível. Como já foi referido no capítulo IV, o número de sócios já foi 

importante em termos de atribuição de subsídios às associações de imigrantes. 

Consoante elas fossem consideradas de carácter local, regional ou nacional 

(consoante o n.º de sócios que possuíssem), receberiam mais ou menos 

financiamento. Atualmente como também já foi referido, não se processa do mesmo 

modo. O que conta são as atividades com que concorrem ao PAAI. Segundo a Dr.ª 

Rosa Moniz houve diversos patamares em termos de angariação de sócios: 

“…começámos a angariar sócios para atingir os 600 e 1000 para poder obter os plafons de 

financiamento do ACIDI que eram de 15.000euros para 100 sócios, 22.500 euros para 600 

sócios e 35 000 euros para 1000 sócios. Quando atingimos os 1000 sócios, passaram a atribuir 

o valor único, de 22.500 euros.” 

Existem diversas maneiras de se recrutarem sócios para uma associação, através 

dos seus associados, fazendo campanhas, em eventos organizados pela 

associação, na visita à associação, entre outras. A ACAS angaria sócios 

principalmente de duas maneiras, quando as pessoas vão á associação procurar 

atendimento ou durante eventos comunitários. 
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“Muitas vezes convidamos as pessoas que vêm para o atendimento a se associarem, existindo 

também a tentativa de angariação durante os eventos comunitários.” 

O perfil dos sócios de uma associação também nos diz algo sobre a mesma, se 

temos uma “associação envelhecida” ou se temos uma “associação jovem”. O fato 

de existir um perfil ou outro faz com que, por exemplo, o tipo de atividades a 

desenvolver nessa associação possam não ser as mesmas, também o tipo de 

funções pode não ser igual, bem como, o público-alvo para as quais essas 

atividades são dirigidas.  

No caso da Associação Luso Cabo-verdiana de Sintra podemos depreender das 

palavras da representante da associação que temos uma “associação jovem”, a sua 

faixa etária predominante está compreendida entre os vinte e os quarenta anos, 

existindo mais associados do sexo feminino do que do masculino. Esta associação 

tem um perfil “jovem”, porque foi criada por jovens que foram sempre atraindo 

outros jovens, sendo que muitos desses jovens são filhos de imigrantes. Poderia, 

também, existir eventualmente uma ligação com a pirâmide etária “jovem” dos 

imigrantes cabo-verdianos em Portugal, mas segundo o que pudemos observar, 

não é o caso desta associação. Relativamente à predominância do sexo feminino 

nesta associação, ela pode ser explicada, por haver um maior recrutamento de 

mulheres do que de homens, mas pelo que pudemos concluir, não existe nenhuma 

razão especial para isto acontecer. Em termos de perfil profissional, associação tem 

um perfil diversificado, estando os técnicos qualificados em minoria.  

“Penso que existam mais mulheres do que homens sendo a faixa etária predominante entre os 

vinte e os quarenta anos. Profissionalmente existem jovens à procura do primeiro emprego, 

desempregados a receberem subsídio e trabalhadores da limpeza, comércio ou restauração. 

Existe, ainda, um pequeno grupo de técnicos qualificados.” 

Existem muitas associações que se debatem com o fato de os sócios não terem 

uma participação ativa na vida da associação, quer seja por não efetuarem o 

pagamento das quotas, quer seja por se inscreverem e não aparecerem mais, ou 

ainda por não participarem em eventos que a associação venha a promover. 

Segundo as palavras da Dr.ª Rosa Moniz, na ACAS existem 3 níveis de 

participação: 

“…os que nunca mais aparecem depois de se inscreverem, os que são utentes e vêm quando 

precisam e pessoas que articulam as férias com o calendário de eventos da associação. No 

entanto, no evento comunitário de setembro todos são 100% da associação”. 

A ACAS também se debate, pois, com problemas respeitantes à participação dos 

sócios na vida da associação. No entanto, podemos constatar que relativamente á 

participação no evento mais importante da associação (festa de setembro) a maior 

parte das pessoas participa. Podemos levantar aqui a questão se a maior parte das 

pessoas não participará neste evento devido ao fato de ser permitido pagar quotas 

com trabalho voluntário a realizar no mesmo. Até que ponto este fato não 

contribuirá de algum modo para promover a participação das pessoas. 

Um outro aspeto importante no que concerne aos sócios diz respeito aos problemas 

que eles levam à associação. Um dos problemas mais comuns está relacionado 

com o aspeto da legalização (um dos objetivos das associações é ajudar os 

imigrantes a legalizarem-se). Como também já vimos no capítulo IV a legalização 
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dos imigrantes é um dos assuntos pelo qual os imigrantes mais procuram o CLAII. 

A Associação Luso Caboverdiana de Sintra não é exceção no que diz respeito a 

este problema. Nas palavras da minha entrevistada, a dificuldade em renovar os 

títulos de residência é um dos problemas mais comuns levados pelos sócios à 

associação. O outro problema prende-se um pouco com a conjuntura económica 

atual e relaciona-se com a falta de trabalho, o que leva a que os imigrantes não 

tenham descontos para a segurança social, nem dinheiro para se sustentarem. 

Mas, ainda, relativamente ao trabalho existem aqueles que o têm, mas que se 

encontram numa situação precária devido ao fato de trabalharem na economia 

informal (vendas), sendo que muitas vezes não têm como provar que têm trabalho.  

“ …a dificuldade de renovação dos títulos de residência, não terem dinheiro para renovar esses 

títulos quando os deixam caducar, não terem trabalho (logo não têm descontos para a 

segurança social) e trabalharem na economia informal (vendas), não tendo muitas vezes como 

prová-lo”. 

Uma outra questão importante que se coloca quando se fala de sócios é a de saber 

quais os motivos que levam as pessoas a associaram-se ou não. Pode ser, por 

exemplo, por simpatia ou porque lhe proporciona um determinado benefício. 

Também, para não se associarem existem alguns motivos. Um dos principais será 

o pagamento das quotas, o outro poderão ser os fatos mencionados na entrevista à 

Divisão de Ação Social, a falta de tempo para participarem na vida associativa, o 

estarem integrados num grupo de trabalho ou num grupo de vizinhos, ou ainda, o 

fato de a associação dar assistência mesmo a pessoas que não sejam sócias, por 

isso, para quê associarem-se. No que diz respeito à ACAS, os motivos pelos quais 

as pessoas se associavam no início eram a simpatia e o entusiasmo. Depois veio a 

necessidade de angariar cada vez mais sócios para terem direito a um determinado 

plafond de financiamento. No que diz respeito às razões para não se associarem é 

o pagamento da quota. 

“Bem, no início as pessoas associavam-se por simpatia e por se deixar se arrastar pelo nosso 

entusiasmo. Depois, começamos a angariar sócios para poder atingir os 600 e 1000 para poder 

obter os plafons de financiamento do ACIDI…” 

“Uma das razões para recusarem a ser sócios é o pagamento da quota. Mas contornamos isso 

dizendo que não é obrigatório e que, o mais importante é dar-nos a permissão para falarmos 

em nome deles. Que ao falar em nome de 1000, a voz ecoa-se mais longe que em nome de 

100.” 

Tal como outras associações, a ACAS apesar de ser uma associação 

maioritariamente composta por cabo-verdianos, também dá assistência a 

imigrantes de outras nacionalidades e, ainda, a naturalizados. Nas palavras da 

minha entrevistada: 

“A associação dá assistência a imigrantes de diversas nacionalidades e também a 

naturalizados, trabalhamos de porta aberta.” 

Um outro problema com o qual as associações de imigrantes também se 

debatem é o das instalações, principalmente no que respeita à sua sede. A 

ACAS sempre, como se pode constatar sempre teve sede. Em termos de 

equipamentos, a associação possui, ainda, uma carrinha de nove lugares. 
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5.2.2 Divulgação da Associação 

Um outro aspeto importante da vida de uma Associação é o modo como esta se 

divulga. Existem algumas vertentes relativamente à divulgação que nunca foram 

exploradas pela ACAS. A primeira diz respeito à veiculação de informação através 

de uma publicação própria, de acordo com a Dr.ª Rosa Moniz a Associação, 

 “…não tem nenhuma publicação própria.”  

A segunda é respeitante à utilização de direito de antena que segundo declarações 

da entrevistada a associação também  

“…nunca fez uso do direito de antena”.  

As declarações à imprensa são feitas apenas em duas ocasiões (uma das razões 

será o facto de estas declarações custarem muito dinheiro) : 

“…por altura da festa de setembro ou quando são visitados por alguma 

personalidade…”.  

A Associação vive, pois, de dois meios de divulgação externa: 

 “….site na internet e o facebook.”  

Apesar de serem basicamente dois os meios de divulgação externa da associação, 

estes são, atualmente, dois meios poderosos. No entanto e apesar de não terem 

sido mencionadas existem, também em alguns sites informativos, notícias sobre a 

ACAS (como por exemplo, no Tudo sobre Sintra). 

5.2.3. Projetos e Atividades da Associação 

Neste ponto vamos falar sobre as atividades e os projetos da Associação. Como 

vamos poder verificar, esta associação tem diversos tipos de projetos e 

atividades aos quais correspondem vários públicos-alvo. 

 Projetos 

Ao longo do seu percurso a Associação Luso Caboverdiana de Sintra 

desenvolveu vários projetos. Um deles tem o nome de “Porta Aberta”, este é um 

projeto financiado pelo ACIME e pela CMS e que consiste no acompanhamento 

á população imigrante com o fim de colmatar as dificuldades sentidas ao nível da 

legalização, documentação e necessidades sociais e educativas. Incluía um 

espaço lúdico que funcionava em horário pós-laboral e destina-se a acolher 

crianças cujos pais trabalhem para além do horário laboral. Existe, ainda um 

apoio e orientação escolar, um gabinete de acompanhamento psicossocial, bem 

como ações culturais e desportivas com vista à capacitação pessoal e social. 
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Este projeto teve início em 2004, funciona com dois técnicos e serviu em 2013 

50 pessoas. 9 

O Projeto “Trilho do Futuro” foi um projeto financiado pelo Programa Europeu da 

Juventude e autarquia local cujo objetivo era a capacitação de jovens para uma 

intervenção comunitária, utilizando a cultura e o desporto como instrumentos de 

para a valorização social e pessoal. Pretendia-se com este projeto o 

desenvolvimento no público-alvo de iniciativas comunitárias, sentimentos de 

pertença e laços afetivos com o país de acolhimento. Teve o seu início em 2206 

e acabou em 2007. 

O Projeto Escolhas Saudáveis (inclui no caso desta associação o Projeto KS 

Escolhas, que funciona no Casal de São José, em Mem Martins e que teve inicio 

em 2013) é um projeto financiado pelo Programa Escolhas e tem os seguintes 

objetivos, prevenção da exclusão social, promoção do sucesso e a inclusão social, 

redução da delinquência juvenil e a promoção da interação social e cultural bem 

como uma atitude positiva e participativa dos destinatários na sociedade. Os 

destinatários deste projeto são crianças, jovens e famílias do núcleo de 

realojamento da Serra das Minas e arredores, sendo a comunidade imigrante a 

maior beneficiária. Este projeto tem os seguintes consórcios, ACAS (entidade 

promotora e gestora), Junta de Freguesia de Rio de Mouro, Agrupamento de 

Escolas da Serra das Minas e a Câmara Municipal de Sintra. Este projeto veio 

reforçara as atividades desenvolvidas na ACAS, tendo a seguinte estrutura: 

Centro Lúdico, aonde decorrem atividades educativas (atividades ocupacionais, 

lúdicas e pedagógicas); 

CID NET onde decorrem as atividades de Informática, lúdicas e formativas; 

Ação Social - Gabinete mediação familiar, Formação parental, Acompanhamento 

psicossocial. 

Este Programa serviu em 2013 um total de 641 pessoas na sede e 290 no Casal de 

São José. 

O Gabinete de Inserção Profissional é outro dos projetos oferecidos pela ACAS. 

Este projeto é financiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e veio 

reforçara a inclusão na área do emprego e da formação profissional. Neste 

Gabinete apoia-se a procura ativa de emprego e formação, proporcionam-se 

sessões de formação de técnicas de procura de emprego e aquisição de outras 

competências facilitadoras de inserção profissional, faz-se a articulação entre 

entidades empregadoras, formadoras e utentes, acompanhamento pós inserção na 

formação e no mercado de trabalho, acompanhamento personalizado aos jovens 

com dificuldades de inserção e apoio ao empreendedorismo. No ano de 2013 

procuraram este Gabinete para apoio na procura de emprego, 526 pessoas, para 

apresentação de desempregados, 282 pessoas, para colocação em emprego (o 

Gabinete faz o contacto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em 
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termos de ofertas e depois encaminha as pessoas), 17 pessoas, para colocação em 

formação, 13 pessoas e controlo de apresentação periódica, 264 pessoas. 10 

Atividades 

GAP – Gabinete de Apoio Psicossocial – presta apoio social, acompanhamento 

psicossocial, formação parental, mediação familiar e mediação com instituições de 

apoio à reinserção social. Funciona na sede no Casal de São José em Mem 

Martins. Trabalham neste Gabinete 2 técnicos, um no Casal de São José e outro na 

sede.   

GAI – Gabinete de Apoio ao imigrante – Apoio no que diz respeito à documentação 

para a regularização de imigrantes e aquisição de nacionalidade. Tem a trabalhar 

um voluntário, funciona na sede e atendeu em 2013, 374 pessoas. 

Espaço Educativo – Apoio e Inclusão Escolar - Neste espaço promove-se  apoio 

escolar, o acompanhamento individual e personalizado, a mediação entre a escola 

e a família e as competências que facilitem a inclusão escolar.  

Centro Lúdico – Este centro tem como objetivo a prevenção e a correção de 

comportamentos de risco através de atividades lúdicas e pedagógicas bem como 

de ateliers diversos. Pretende-se, pois, promover o desenvolvimento pessoal e 

social. 

Centro Informático – CID NET 

Este centro serve de suporte ao apoio escolar (presta apoio tecnológico aos 

estudos) e promove a inclusão através das novas tecnologias de informação, 

desenvolvendo ações lúdicas e formativas. 

Dança – Neste espaço aprendem-se danças tradicionais cabo-verdianas, 

portuguesas, africanas, ritmos latinos ou modernas como o Hip Hop. 

Batuque – As mulheres cabo-verdianas reúnem-se para a prática desta tradição 

como forma de reviverem a cultura tradicional do seu país, acabando muitas vezes 

por contagiar, nomeadamente as suas netas, que serão as futuras preservadoras 

desta prática. 

Teatro – este tem como objetivo o desenvolvimento das capacidades emocionais e 

artísticas das crianças e jovens que frequentam as atividades da Associação. È um 

meio de desenvolvimento das capacidades de comunicação. 

Futebol – A ACAS promove esta modalidade através de treinos semanais.   

Capoeira e kick boxing – São, também promovidas com treinos semanais. 
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Colónias de Férias – Realizam-se nas pausas letivas da Páscoa e nas férias de 

verão. São uma forma de dar a conhecer às crianças e jovens do bairro onde vivem 

novas experiências.  

Evento comunitário – Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem – Esta festa 

nasceu da necessidade da recreação dos festejos tradicionais de Cabo Verde. 

Iniciou-se em 2003 e tem lugar todos os anos em setembro. 

Academia dos Aplicados – É um espaço no qual se reconhecem crianças, jovens 

e seus familiares que demostram empenho nas atividades propostas para a sua 

capacitação. No final do ano letivo é realizada uma cerimónia de entrega de 

certificados e medalhas aos que se distinguiram, estes passam a figurar no quadro 

de honra da Academia11. 

5.2.4. Redes organizacionais 

Com o objetivo de conhecer a dimensão das redes organizacionais da ACAS, ou 

mais concretamente as relações desta com organizações e instituições não 

imigrantes, foi, solicitado à associação que nos identificasse o nome de 

organizações ou instituições com quem se tenham relacionado de algum modo no 

último ano. Também foi questionado o tipo de relação existente estre a ACAS, a 

Câmara de Sintra, o poder central e outras associações.   

A interação da associação em estudo com organizações não imigrantes é média. A 

Câmara Municipal de Sintra, a Junta de Freguesia de Rio de Mouro, o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, Escolas e a Fundação Aga Khan, constituem as 

entidades com as quais esta associação mais se relaciona. A Fundação Aga Khan 

é uma entidade com a qual a ACAS já estabeleceu parcerias no âmbito do 

programa k’cidade (programa que visa o combate à pobreza e exclusão social 

em meios urbanos), a CMS e a Junta de Freguesia de Rio de Mouro são 

entidades que financiam a Associação, havendo, pois, alguma regularidade em 

termos de relacionamento. A ACAS tem tido uma boa relação com a CMS, essa 

relação tem sido de proximidade. 

“A Câmara tem sido uma grande incentivadora das associações. Os seus técnicos têm 

mantido, pelo menos com a ACAS, uma relação de proximidade que nos permite resolver os 

problemas no dia-a-dia com maior alívio.” 

Relativamente às outras associações com as quais se relacionam, existe uma 

relação de alguma informalidade devido à existência de uma relação de parceria 

e proximidade, existem diálogos entre técnicos para a resolução de problemas 

comuns ou respostas articuladas. Entre as direções existe o mesmo tipo de 

relação, quando têm necessidade de algo, esse algo está à distância de um 

telefonema. 
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No último ano a Associação cooperou com associações de imigrantes ou que 

trabalham para imigrantes na área de apoio à regularização e naturalização de 

imigrantes, bem como na área de apoio jurídico. Houve também cooperação na 

realização de um seminário sobre imigração e na realização de um evento 

comunitário e multicultural com a participação de grupos culturais. No que diz 

respeito às escolas existem algumas reuniões com o objetivo de haver uma 

melhor integração por parte dos filhos dos imigrantes nas mesmas.  

A Associação também mantém relações com o poder central, principalmente 

através de um dos organismos do estado, o ACIDI, estando envolvida em projetos 

financiados por este. O relacionamento com o ACIDI nem sempre tem sido fácil. A 

Associação tem tido uma relação aceitável com o sistema que tem vindo a 

melhorar. No entanto, para a minha entrevistada paira um sentimento de 

desconfiança, uma fatia significativa do financiamento tem como objetivo provar que 

as ações propostas são concretizadas. As associações deveriam ser mais ajudadas 

a nível de sugestões, quando a equipa do ACIDI vai ao terreno deveria fornecer 

mais do que fornece.  

“Não concordo com a forma como eles tratam as associações, mas não hostilizo, digo as 

coisas de uma forma assertiva”. 

“precisava de ter uma equipa de consultores que não fosse gerida por ela e que fosse ao 

terreno apoiar as fragilidades das associações”. 

“Se os malandros não existissem todos nós seriamos honestos. Como os malandros existem, 

todos nós somos suspeitos”. 

Existem algumas associações filiadas na PERCIP, não é o caso da ACAS, a 

preferência foi pela não filiação. 

“A associação não está filiada na PERCIP porque não se sente aí representada. Na PERCIP 

todos os processos são demasiado politizados”. 

5.3 Capacidade de mobilização, participação e cidadania 

No que concerne à capacidade de mobilização analisámos dois pontos. A atividade 

que mais pessoas atrai e a quantidade de pessoas que a associação teria 

capacidade de atrair para uma determinada atividade. Como já foi referido a 

principal atração em termos de atividades desta Associação é um evento cultural 

realizado em setembro (Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem). É 

definitivamente a atividade que atrai mais gente. Embora ao longo do ano, existam 

outras atividades, como por exemplo, o programa “Escolhas”, ou seminários que 

também atraem muitas pessoas. A festa supramencionada é a atividade que tem 

maior número de participantes, sendo a média de quinhentas pessoas. 

Nas últimas eleições autárquicas (29 de setembro de 2013) a Dr.ª Rosa Moniz foi 

candidata a presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, tendo perdido a 

eleição. Tivemos neste caso a participação de um dos membros da Associação 

num processo eleitoral autárquico que envolveu a candidatura a um cargo político. 
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Uma outra dimensão da participação cívica e política das associações tem a ver 

com a participação destas nos processos de tomada de decisão a nível local, 

municipal e nacional. A ACAS já foi consultada pelo poder local sobre as 

comemorações do dia do imigrante. A nível nacional pode falar-se da sua 

participação no COCAI. 

“Esta associação já foi consultada pelo poder local sobre as comemorações do dia do 

imigrante”. 

A Associação Luso Caboverdiana de Sintra é pois, um espaço “aonde se formam 

pessoas no sentido da participação na sociedade”. É também importante aprender 

“a olhar para si como uma mais-valia” e ainda “colocar-se à disposição do outro”. 


