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Capítulo VI - Conclusão 

Durante as últimas décadas a realidade imigratória em Portugal tem sofrido várias 

alterações, como resultado das transformações económicas, sociais e políticas, 

provocadas por diversos acontecimentos e com consequências importantes para a 

sociedade nacional. A Globalização em termos migratórios trouxe novos grupos de 

imigrantes, novos destinos de imigração e novas origens migratórias. O associativismo 

imigrante passou por fases diversificadas, normalmente constituídas por avanços, 

nomeadamente em termos de conquistas ao nível de direitos. No que diz respeito a 

estes, em Portugal, nota-se uma diferença de tratamento, por parte do Estado, 

relativamente às associações reconhecidas e não reconhecidas, o que faz com que 

haja desequilíbrios entre elas, como por exemplo ao nível financeiro. As atividades das 

associações de imigrantes foram-se diversificando ao longo do tempo havendo, 

também, um aumento do número das associações.  

O tema que nos propusemos estudar, vem na sequência de tais transformações e 

analisa as diversas fases pelas quais passou o associativismo imigrante em Portugal 

(com especial incidência no cabo-verdiano, sobre o qual foi feito um estudo de caso), 

principalmente em termos de funções. Também foi analisado o associativismo no 

concelho de Sintra, tendo sido feita uma comparação com o resto do país.  

A pergunta a que me propus responder neste trabalho estava relacionada com a 

evolução do papel desempenhado pelas associações de imigrantes no processo de 

integração na sociedade de acolhimento e das questões levantadas à volta dessa 

evolução. Como pude constatar houve uma evolução no papel desempenhado pelas 

associações de imigrantes que pode ser relacionada com diversos fatores, tais como 

os fluxos migratórios ou conjunturas económicas e políticas quer dos países de origem 

da comunidade emigrante, quer de Portugal. 

Portugal era visto como um país de emigrantes, no entanto a partir de meados da 

década de setenta, início dos anos oitenta e devido à situação político-económica 

resultante da independência das antigas colónias portuguesas chegam a Portugal 

imigrantes na sua maioria dos PALOP. As associações de imigrantes eram escassas 

em Portugal. Este é também o período no qual as associações têm como função a 

intervenção em situações de emergência no plano social. A prioridade era apoio ao 

nível da habitação, procura de trabalho, regularização jurídica ou realização de 

atividades a nível recreativo. As associações eram então as melhores estruturas de 

apoio perante a ausência de uma política concertada.  

A partir de finais dos anos oitenta, princípio dos anos 90, houve um crescimento da 

imigração. Em termos de fluxos os PALOP continuavam a ser o principal fluxo de 

imigração mas começaram a existir outros países como o Brasil. A conjuntura 

económica e política de Portugal teve mais uma vez um papel importante no 

desenrolar da vinda destes imigrantes. Portugal aderiu à CEE em 1986, as 

transferências de fundos feitas para o país tiveram como resultado um maior 

desenvolvimento económico e social, tornando-o apelativo para os imigrantes. É este 

aumento dos fluxos migratórios devido à conjuntura que vai estimular a criação de 
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mais associações de imigrantes. Em termos de funções estas continuam a ter uma 

grande importância em termos de integração, ganhando mais capacidade de 

representar e defender os direitos dos imigrantes. É, também, na década de 90 que se 

desenvolvem as primeiras medidas legislativas referentes á imigração centradas na 

regulação dos fluxos. A preocupação por parte do governo era o controlo das 

fronteiras, a política desenvolvida e que deu origem a esse controlo, contribuiu para 

uma hostilização por parte da população aos imigrantes, receosa de uma invasão, ou 

seja, ao decidir que era preciso este tipo de política o governo deu a entender que 

estavam a entrar muitos imigrantes, o que traria repercussões na sociedade. Esta 

hostilidade e a continuidade da não preocupação com a integração dos imigrantes por 

parte do Governo originou por parte das associações de imigrantes uma maior união 

de esforços em torno da defesa dos direitos dos mesmos. É Este contexto social que 

vai dar origem a uma outra alteração de funções por parte das associações, o 

despertar destas como atores políticos, assumindo o papel de mediadores entre os 

imigrantes e o governo. 

A partir de meados dos anos 90, a política governamental relativamente à imigração 

sofre mais uma alteração, pois no programa do XIV Governo aparece uma secção 

dedicada a esta política. Mas o grande ponto de viragem é a criação, em 1996, do 

cargo de Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, que vai permitir uma 

evolução no movimento associativo: pela primeira vez as associações têm um 

interlocutor oficial entre estas e o Estado, sendo por isso, reconhecidas oficialmente 

como estruturas que mediavam os interesses dos imigrantes. As associações de 

imigrantes conseguiram também alargar a sua esfera de intervenção devido ao acesso 

a financiamentos europeus para programas de intervenção social. Devido à maior 

abertura por parte do Estado e às oportunidades financeiras, as funções das 

associações sofrem nova alteração, estas privilegiam os programas de integração 

social e económica dos imigrantes. Não queremos com isto dizer que a mobilização 

em torno da preservação da identidade tenha desaparecido, ela continua a existir. A 

partir da segunda metade dos anos 90, existe uma nova mudança, devido à existência 

de medidas de integração e do diálogo interinstitucional. As associações direcionam 

de novo as suas funções para a intervenção social, não com carácter de emergência 

mas de promoção do desenvolvimento socioeconómico.  

No princípio do ano 2000 os fluxos migratórios tornaram a influenciar o meio 

associativo imigrante. Novos grupos de imigrantes fizeram a sua aparição, os 

imigrantes da Europa de Leste, principalmente, ucranianos, russos e romenos, dando 

origem a novas associações. O declínio dos fluxos migratórios, principalmente a partir 

de 2010, quer devido à conjuntura económica de Portugal, quer devido à conjuntura de 

outros países, tem como consequência uma nova mudança. Passam a existir um outro 

tipo de funções. As associações desempenham funções com crianças e jovens 

principalmente ao nível da integração escolar, bem como, funções relacionadas com 

questões ao nível alimentar ou de vestuário, devido à carência económica que afeta a 

sociedade portuguesa. 

Como pudemos verificar o concelho de Sintra não é exceção ao padrão nacional. Até 

2010 a população imigrante do concelho foi aumentando, a partir daqui começou a 

diminuir, isto porque também o concelho de Sintra foi afetado pelas condições 

económicas. Essas condições também fizeram com que as associações assumissem 
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mais funções ligadas a questões sociais alimentação e vestuário), continuando a 

manter as outras funções ligadas à preservação da identidade e à integração em dos 

imigrantes. Com a carência económica que se tem instalado nos últimos anos as 

associações de imigrantes do concelho de Sintra passaram a ter para além do público-

alvo habitual, os imigrantes, a população em geral. 

Relativamente ao associativismo cabo-verdiano em Portugal, também se pode 

constatar que o mesmo passou por diversas, fases (havendo nelas, algumas 

associações dominantes) que levaram, também à evolução das funções das 

associações cabo-verdianas. Estas começaram por se centrar na divulgação da 

cultura, da gastronomia e dos valores cabo-verdianos, passando depois, tal como o 

restante associativismo imigrante, para uma maior intervenção política, vindo depois a 

preocupar-se mais com vertentes económicas e com a dinamização das atividades 

culturais e sociais. O associativismo imigrante cabo-verdiano, também sofreu 

mutações devido quer à conjuntura política portuguesa, quer à cabo-verdiana. Estas 

mutações resultaram basicamente em termos políticos, da guerra colonial que fez com 

que muitos cabo-verdianos viessem para o “Continente” (esta maior comunidade, fez 

com que se voltasse a falar na tal criação de um espaço cabo-verdiano) e do golpe de 

estado de 14 de novembro, de 1980, no qual, Nino Vieira derrubou Luís Cabral, 

levando à perseguição aos cabo-verdianos que viviam na Guiné-Bissau e à 

consequente cisão entre os cabo-verdianos e os guineenses da Associação de Cabo-

Verdianos e Guineenses, dando depois origem à formação de uma das associações 

mais conhecidas, A Associação Cabo-Verdiana.  

No concelho de Sintra, o associativismo cabo-verdiano também sofreu mudanças. 

Através das entrevistas efetuadas, pode-se depreender que as associações também 

começaram por exercer funções mais relativas à preservação cultural, acabando 

depois por exercer funções mais relativas ao social (vestuário, alimentação ou procura 

de emprego). Mas, atualmente para além das associações de imigrantes existem 

outras instituições que também prestam apoio aos mesmos, as IPSS, que alteraram 

assim, o seu público-alvo. 

As associações de imigrantes serão mais ou menos visíveis e as suas funções serão 

mais ou menos diversificadas, dependendo do Estado, da sociedade portuguesa e das 

comunidades imigrantes. Em termos de investigação haverá sempre uma abertura 

para novas pesquisas, devido às mudanças sempre presentes no associativismo 

imigrante em Portugal. 


