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Introdução  

 

No âmbito do Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação, ministrado 

pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em ocasião da dissertação de tese, 

surge o presente trabalho de investigação. Esta investigação foca como tema principal A 

“integração transitória” de imigrantes em Portugal – residentes no CENTRO 

COMUNITÁRIO DE SÃO CIRILO – APOIO A IMIGRANTES, uma obra da Província 

Portuguesa da Companhia de Jesus, no Porto. 

 

A escolha deste tema teve na sua origem a minha experiência pessoal noutro país da 

Europa do sul, primeiro como estudante e depois como docente, e nos contactos que aí 

tive com a população imigrante, refugiada e requerente de asilo, tendo assim a 

oportunidade de percepcionar os seus problemas e de iniciar uma primeira reflexão 

sobre a questão da imigração, dos refugiados e do asilo. Posteriormente e aquando o 

ingresso neste mestrado em cuja temática se integravam estas questões, envolvi-me num 

projecto de voluntariado social com imigrantes em situação não regular, residentes na 

Unidade Habitacional de Santo António, no Porto, sob tutela do Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras, voluntariado este a cargo da ONG FAS – vertentes imigrantes. Ainda 

inserida nesse projecto, passei posteriormente a desenvolver actividades no Centro 

Comunitário de São Cirilo – Apoio a Imigrantes, da responsabilidade do Serviço dos 

Jesuítas para os Refugiados, JRS. 

 

Esse conhecimento da realidade vivida por esta população suscitou o interesse em 

desenvolver a questão da “integração transitória” como um dos problemas a ela 
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inerentes e tema relevante no panorama das políticas de imigração e, por extensão, nas 

mudanças em curso na sociedade portuguesa.  

 

Aproveitando as potencialidades da formação em História, Relações Internacionais e 

Cooperação que oferece este Mestrado, achei de todo oportuno apresentar uma 

investigação que enquadrasse os conhecimentos aqui adquiridos, a minha formação 

pessoal e que projectasse um objectivo funcional válido para o desenvolvimento desta 

temática.   

 

Sendo o referido mestrado de cariz multidisciplinar, pretende o presente estudo abranger 

também várias áreas do saber e interligar diferentes metodologias e abordagens na área 

das ciências sociais. 

 

No que diz respeito à sua contextualização enquanto temática, é importante ter em conta 

as mudanças no panorama social das últimas décadas, motivadas pelas mutações 

geopolíticas e económicas, pelos rescaldos e ajustes depois das Grandes Guerras e pelos 

grandes processos de globalização. Estes fenómenos contribuíram para uma mudança 

profunda da realidade social, principalmente no campo da mobilidade de pessoas. Por 

esta razão, as políticas de imigração (incluindo as políticas de asilo) e integração têm 

vindo a ocupar um lugar central tanto nas agendas políticas como na investigação 

académica.  

 

No caso de Portugal, este assiste nas últimas décadas, principalmente desde 1974, a 

grandes mudanças sociais que se prendem com as consequências políticas e sociais 

trazidas pela mudança de regime, em 1974; pela integração europeia, em 1985, e, a 

partir de 1990, pelas transformações no campo das migrações: Portugal passa a ser país 

de destino e país de acolhimento (não só para imigrantes, mas também para requerentes 

de asilo e refugiados, que trazem consigo aspectos culturais muito marcados e muitas 

vezes muito distantes da cultura portuguesa). Mais recentemente, o país volta a ter 

fluxos emigratórios, devido à conjuntura política e económica actual e ao momento de 

grande crise que enfrenta interna e externamente num panorama global. 

 

O caso dos imigrantes irregulares e refugiados é bastante específico e problemático mas 

muito mais ainda o caso dos requerentes de asilo que, não tendo a sua situação 
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legalizada, não conseguem de imediato uma integração sustentável e uma adaptação 

saudável ao país de acolhimento, sendo esta transitória ou definitiva. 

 

No caso específico deste estudo focarei então os imigrantes por condições específicas, 

como as de saúde ou de segurança, que se encontram em transição e/ou são requerentes 

de asilo, residentes no CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO CIRILO – APOIO A 

IMIGRANTES, na cidade do Porto. 

 

 O facto de estes fenómenos serem objecto de uma análise mais atenta é indissociável 

das mudanças políticas e estruturais da União Europeia, que convergem para uma 

política global de integração em vários parâmetros, focando não só o legal e económico 

mas também o social e o cultural. Torna-se então também oportuno reflectir sobre as 

políticas e os serviços de integração ao dispor destas populações. 

 

Este processo envolve diversos factores e diferentes actores sendo os dois parceiros 

principais o indivíduo estrangeiro, por um lado, e o país de acolhimento através das suas 

instituições, por outro. 

 

No contexto das instituições religiosas vocacionadas para o trabalho com os imigrantes 

destacam-se os Jesuítas (conhecido este serviço pela sigla inglesa JRS – Jesuits Refugee 

Service). Nesta investigação o centro indiferenciado em questão e sobre o qual irá 

incidir este estudo de caso trata-se de uma obra da Companhia de Jesus, que sendo um 

centro que congrega no mesmo espaço físico ambientes de partilha comum entre os 

residentes e gabinetes de apoio específico à integração, assim como áreas comuns a 

utentes externos, proporciona um equilíbrio e atenção directa a cada caso e a todas as 

problemáticas integrativas que se prendem com esta população. 

 

É, por isso, de grande importância analisar estas problemáticas de uma forma mais 

atenta pois as mudanças políticas e estruturais e a influência da política comum da UE 

assim o impõem. 

 

É neste contexto que se torna relevante o aprofundamento do conhecimento dos 

imigrantes, requerentes de asilo e refugiados, que optam por refazer as suas vidas numa 

realidade tão distante daquela da qual provêm, como é o caso de Portugal. Este estudo 
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pretende ser um ponto de partida para uma melhor interacção entre as culturas de 

partida e de chegada, através de informações específicas, com vista a uma melhor 

integração, ainda que transitória, sendo este o objectivo final e operativo. 

 

Buscar-se-á então reflectir acerca da Integração transitória, perceber e conhecer o perfil 

do utente do CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO CIRILO - APOIO A IMIGRANTES, 

as suas necessidades integrativas e de que modo são postas em prática actividades desse 

cariz, através dos serviços disponíveis e das políticas de integração.  

 

Será por isso útil para todos os intervenientes no processo de integração, o estar ciente 

das exigências e das expectativas de uma sociedade cada vez mais multicultural. Ao 

nível do estudo desta matéria, quer em termos históricos de todo o percurso português 

nesta, quer em termos sociológicos e políticos surgem diversas problemáticas, entre 

elas: que população escolhe Portugal para residir? Que estruturas oferece Portugal para 

a recepção, acolhimento e integração destas populações? Que legislação existe para uma 

integração sustentável destas pessoas? Quais os critérios de aceitação ou exclusão de 

uma determinada população imigrante ou um individuo singular por parte do Estado 

português? Como funcionam as instituições de apoio aos imigrantes e como funcionam 

os serviços de apoio religioso e espiritual ao dispor desta população imigrante? Qual o 

papel das instituições religiosas na integração dos imigrantes, requerentes de asilo e 

refugiados? 

 

O nosso país, não se apresenta porém como um destino provável para estes indivíduos, 

por razões que se prendem quer com a situação económica e política quer com a 

situação geográfica, e como tal não se encontra ainda “equipado” para recepcionar de 

forma adequada estas populações com características muito específicas, começando 

agora a adaptar-se e a investir em novas políticas de imigração e integração social. 

 

O presente estudo surge no ano em que Portugal sublinha a problemática da integração 

dos imigrantes, promovendo estudos, projectos, prémios e reconhecimentos, debates e 

planos políticos. Julgamos que tal facto reforça a sua pertinência, dado que a 

investigação elegeu como objectivo central identificar os instrumentos sociais válidos e 

mais eficazes para receber e integrar sustentavelmente os imigrantes que escolhem 

Portugal como destino para refazer as suas vidas, ou que se encontrem numa fase de 
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transição, sublinhando a actuação de uma instituição que neste âmbito desenvolve as 

suas actividades. Para isso, recorrer-se-á à utilização de metodologia variada, de 

características sociológicas e históricas para os vários momentos do estudo. No entanto 

são as entrevistas abertas a imigrantes assim como a utentes externos e técnicos do 

Centro de Acolhimento de São Cirilo, no Porto, o método investigativo central de 

recolha de dados deste estudo. 

 

Em termos de estrutura, tornou-se importante dividir o trabalho em duas partes 

principais, uma primeira parte teórica, onde se abordará as grandes questões da 

problemática da imigração e do asilo político e onde se fará um enquadramento 

histórico do fenómeno das migrações contemporâneas; seguir-se-á um capítulo 

dedicado ao caso específico das políticas de imigração em Portugal, onde como 

subtemas se abordará a questão da imigração irregular (fazendo uma distinção 

pertinente entre imigração ilegal e clandestina), e apresentar-se-ão os quatro períodos de 

regulamentação. É fundamental dedicar uma reflexão sobre o fenómeno da imigração 

irregular e contextualizar o caso de Portugal, revendo e integrando-o nos principais 

factores das políticas de imigração e da legislação do asilo político em Portugal. 

Seguidamente no capítulo 3., sobre o asilo político procurar-se-á dar uma visão geral 

acerca do nascimento deste conceito e da sua evolução e adaptação ao longo dos anos 

perante as conjunturas sociais e políticas até aos nossos dias. Assim, será exposta a 

Convenção de 1951 no capítulo 3.1. e falar-se-á em específico acerca do asilo em 

Portugal no capítulo 3.2.; já  o capítulo 4. dedicar-se-á à reflexão sobre o papel e a acção 

das instituições religiosas na problemática da imigração.  

 

Por fim, para terminar esta primeira parte do trabalho decidi abordar alguns dos 

conceitos analíticos fundamentais neste estudo ou sejam a Integração transitória, em 

conjunto com os conceitos de integração, exclusão, rede social e capital social, 

sublinhando a integração transitória como um fenómeno novo dentro da grande 

problemática da integração de imigrantes, que começa a tomar lugar no seio das acções 

e das práticas sociais. 

 

Na segunda parte da investigação, no capítulo 6., pareceu-me pertinente abordar as 

questões que se prendem com as estratégias e os condicionalismos metodológicos que 

conheci ao elaborar este estudo, assim como as opções tomadas a este nível perante o 
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objecto de estudo, as estruturas ou até perante condicionalismos pessoais. 

 

Focar-me-ei então de seguida, no capítulo 7 no CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO 

CIRILO – APOIO A IMIGRANTES como estudo de caso, no seu estatuto de centro 

indiferenciado. Aqui irei descrever o Centro, da sua criação às suas características 

físicas e humanas e aos serviços disponibilizados, assim como as políticas de integração 

praticadas e a integração das suas funções nesta temática. É no capítulo 8. que me 

dedicarei à análise do conjunto dos seus imigrantes residentes e utentes externos, 

através de uma observação participada , de entrevistas semi-directivas e recorrendo 

também ao auxílio de gráficos explicativos para uma melhor compreensão dos dados.  

 

Apresentarei de maneira esquemática os dados obtidos através das entrevistas abertas 

semi-directivas e da história de vida, realizadas aos utentes do centro, e as conclusões 

daí advindas. Com estas entrevistas pretende-se então traçar o perfil do imigrante e do 

utente externo que usufrui dos serviços prestados pelo centro, assim como o seu grau de 

satisfação acerca dos serviços e das práticas de integração postas ao seu dispor, do 

desempenho do pessoal técnico e das estruturas físicas do Centro, para se concluir como 

ajustar as boas práticas sociais no que toca à integração transitória dos imigrantes em 

Portugal, ou na mais valia de uma integração transitória bem sucedida. Foi por isso 

dividido este capítulo em três sub-pontos específicos: 8.1., 8.2. e 8.3. onde se abordam o 

breve perfil sóciodemografico, dados do país de origem a Portugal - primeiro contacto 

e atitudes acerca do acolhimento, respectivamente. 

 

Apresentarei também nesta parte da tese, no capítulo 9., e em modo de divulgação do 

estado da arte, uma referência a um estudo efectuado sobre as necessidades e 

problemáticas dos requerentes de asilo:“Good Practice in Mental Health and Social 

Care for Refugees and Asylium Seekers – Part A. Identification Study Raport on 

Portugal”. Este estudo de pertinência indiscutível serviu de inspiração e âncora para o 

desenvolvimento deste trabalho, e demonstra-se bastante útil para que se possa ter uma 

visão mais abrangente sobre as várias temáticas em que este tipo específico de 

imigração se vê envolvido.  

 

Aqui se vê destacado, novamente, o papel das instituições religiosas neste processo, o 

que se mostrou também bastante pertinente, não só devido à actuação destas instituições 
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mas também devido ao facto do Centro estar sob tutela dos JRS. 

 

Tendo em conta este panorama, seguidamente num décimo capítulo irei expor as 

políticas de integração de imigrantes, quais os modelos de integração seguidos e/ou 

tidos como mais relevantes, e num sub-ponto (10.1.) as políticas de integração que se 

praticam em Portugal. 

 

Através dos resultados obtidos neste estudo, pretende-se chegar à observação do grau de 

adequação dos serviços, às necessidades expressas por esta comunidade em trânsito em 

termos de integração e propor eventuais medidas de melhoramento daqueles com base 

no profundo conhecimento desta.  

 

A integração “definitiva” ou ainda que transitória e por isso com métodos e estratégias 

políticas mais direccionadas e específicas, mostra-se muito importante para ambas as 

partes de todo este processo: para o imigrante que pode ver satisfeitas as suas 

necessidades básicas enquanto ser humano e enquanto ser social, sentindo-se útil na 

sociedade onde vive e enriquecido no seu percurso e na sua vida pessoal; para o próprio 

Estado de acolhimento, que pode beneficiar de capacidades e competências destas 

pessoas para melhorar o funcionamento de uma sociedade cada vez mais complexa e 

multicultural, onde a interacção sustentável de todos se monstra cada vez mais 

fundamental e decisiva.  
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I-  IMIGRAÇÃO E ASILO POLÍTICO: AS GRANDES 

QUESTÕES 

 

1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO FENÓMENO DAS 

MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Durante toda a História existiram movimentações de população, apesar do acto de 

migrar ser uma decisão que envolve diversos factores de grande peso como a 

necessidade de mobilizar-se em função da sobrevivência (defesa da própria vida, 

liberdade, necessidade se subsistência, causas ecológicas) ou a vontade de deslocar-se 

em busca de uma melhoria das condições de vida (em busca de poder, riqueza, 

conhecimentos ou realização pessoal). Embora em muitos casos esta diferenciação seja 

difícil de se estabelecer devido às múltiplas circunstâncias e motivações que envolvem a 

decisão de emigrar, em geral fala-se de migrações forçadas, quando é impreterível a 

deslocação mesmo sem a vontade do migrante, e voluntárias quando essa decisão é feita 

por vontade própria.  

 

Sempre existiram migrações voluntárias por razões económicas, profissionais e 

religiosas, mas também pessoas perseguidas pelas suas ideias, etnia, género, pelas suas 

crenças religiosas, pela existência de guerra no seu país, onde a sua vida se encontrava 

permanentemente em risco. No entanto não existiam padrões universais para a 

protecção destas pessoas.  

 



 18 

Até à II Grande Guerra os esforços eram localizados e específicos (Courmont, 2009). 

Com a criação da Sociedade das Nações Unidas em 1920, a questão dos refugiados e da 

migração em massa começou a ser encarada como sendo um problema internacional, e 

mesmo que o tratamento desta problemática fosse ainda muito rudimentar, começava a 

assistir-se a algumas medidas que o facilitavam, como a criação do “passaporte 

Nansen”1 que colmatava a falta de documentação de muitas pessoas e foi considerada a 

primeira medida jurídica internacional numa longa série que viria ainda a ser 

implementada. 

 

 Foi só após o final da II Guerra Mundial que a Europa se viu perante um grande desafio 

humanitário, quando mais de 40 milhões de deslocados procuravam protecção e 

repatriamento, num momento em que a reconstrução urbana e económica estava ainda a 

dar os primeiros passos, num processo moroso e difícil - mas que mais tarde viria a 

estimular também a deslocação voluntária de muitas pessoas que respondiam ao apelo 

das grandes potências europeias para ajudar à sua reconstrução.  

 

Foi nesta época que se deram as primeiras grandes deslocações populacionais forçadas 

da História contemporânea. Para além destes deslocados existiam ainda nos primeiros 

anos do pós-guerra cerca de 13 milhões de pessoas de origem alemã que foram expulsas 

de vários países da Europa de Leste, assim como mais de 1 milhão dos seus habitantes, 

fugindo do domínio soviético (Hobsbawm, 1994) 

 

Segue-se a guerra civil da Grécia e fora da Europa a movimentação de milhares de 

chineses em fuga devido ao domínio japonês. A circulação de pessoas no continente 

Europeu ainda devastado preocupava as potências aliadas. 

 

Criou-se então, em 1945, a ANUAR (Administração das Nações Unidas para o Auxílio 

e Restabelecimento), que prestou auxílio a milhares de refugiados e pessoas deslocadas 

nas áreas de controlo dos aliados, à excepção do território soviético. Em 1947 surge a 

Organização Internacional para os Refugiados, o primeiro organismo internacional a 

                                                 
1 Introduzido por Fridtjof Nansen, o primeiro Alto Comissário para os Refugiados da Sociedade das 
Nações, foi uma medida que facilitou o regresso de muitas pessoas ao seu país de origem ou estabelecer 
residência em países terceiros. 
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lidar com todas as questões inerentes a esta temática de maneira integrada, desde os 

cuidados de saúde, protecção jurídica, reinstalação e reintegração (Holborn, 1956). 

 

Assiste-se então a uma mudança de prioridades, passando de uma política de 

repatriamento, actuada pela ANUAR, para uma política de reinstalação em países 

terceiros, a partir dos países de asilo.   

 

Contudo a comunidade internacional ainda não tinha estabelecido uma rede viável de 

instituições e de leis que permitissem tornar esta problemática global e tratada a esse 

nível. O ponto de viragem aconteceu em 1950-1951 com a criação do ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a adopção da convenção das 

Nações Unidas relativa ao estatuto de refugiado. Esta convenção veio dar relevo não só 

à posição dos refugiados mas também à dos imigrantes, por extensão. 
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2. POLÍTICAS DA IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL  

 

O fenómeno das migrações é cada vez mais uma aposta política do que um problema 

cultural ou económico, simultaneamente nas suas causas e nas soluções propostas e 

postas em prática para as resolver. 

 

O conceito de políticas de imigração reúne assim em si quer assuntos que respeitam a 

regulamentação dos fluxos migratórios quer todos os assuntos que com ela interagem, 

como as medidas adoptadas em matérias de acolhimento e integração social, na sua 

globalidade, seja ela transitória ou definitiva.  

 

Nos pontos seguintes deste capítulo, fazer-se-á uma referência sintética aos quatro 

períodos de regulamentação dos fluxos migratórios, de modo a permitir ter uma visão 

ainda que geral abrangente da actuação de Portugal nesta temática e da evolução das 

medidas tomadas. Para esta reflexão é indispensável caracterizar os vários tipos de 

imigração irregular com que Portugal se depara para então compreender a actual 

realidade migratória do nosso país.  
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2.1. IMIGRAÇÃO IRREGULAR  

 

No que diz respeito à regulação dos fluxos migratórios é necessário ter em conta que os 

fluxos migratórios irregulares são sempre associados a fluxos migratórios legais 

(Lassere-Bigorry, 1979, cit in Costa, 2004), pois quando surgem essas vagas de entradas 

irregulares significa que o mercado da mão-de-obra está ainda em aberto e que o país de 

destino tomou algumas medidas restritivas na admissão desses imigrantes. O aumento 

destas entradas é muitas vezes facilitado não só pela sedução dos mercados mas também 

por “redes” já instituídas que funcionam paralelamente.  

 

É importante esclarecer, no entanto, que dentro desta realidade da imigração irregular 

existem dois conceitos distintos: a imigração ilegal e a imigração clandestina. Pela 

primeira entende-se o conjunto de imigrantes que entram em determinado território de 

forma legal, mas que por algumas razões não conseguem ao longo do tempo manter os 

requisitos de outrora (contrato de trabalho, residência fixa por tempo específico, 

condições dignas de habitação, etc.) para serem considerados imigrantes “dentro da lei” 

e por isso deixam de deter a documentação necessária e viver na ilegalidade, esperando 

um outro momento de legalização extraordinária, já que sair do país pode significar uma 

restrição definitiva de retorno dado as medidas restritivas de entrada (Costa, 2004). 

 

Já a imigração clandestina, tendo como base a mesma falta de cumprimento dos 

requisitos base impostos por um determinado país como fundamentais para a concessão 

da documentação necessária à permanência de forma legal nesse território, tem 

contornos diferentes no que diz respeito à entrada no país, normalmente já de forma 

ilegal e recorrendo a “redes” instituídas de tráfico de pessoas e é uma situação 
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conhecida pelas autoridades que para a colmatarem recorrem a processos 

extraordinários de regulamentação, como veremos seguidamente. 

 

A imigração irregular, quer clandestina quer ilegal, acarreta consigo muitos problemas 

ao nível da inserção social, da integração e da convivência sustentável, pois estes 

sujeitos são à partida privados de direitos de cidadania que acentua a sua condição 

marginal na sociedade de acolhimento.  

 

Detêm no entanto direitos fundamentais enquanto seres humanos que devem ser 

respeitados, como: o direito à vida; o direito ao respeito da sua integridade pessoal; o 

direito a não ser submetido a tortura ou maus tratos; o direito à imagem; o direito à 

liberdade (excepto quando o seu comportamento é relacionado com a prática de crimes 

e à própria irregularidade da sua situação em território nacional); o direito às garantias 

do processo penal, etc. (Costa, 2004). 

 

A situação de irregularidade pode então pôr restrições a estes direitos básicos mas não 

pode nunca po-los em causa.  
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2.2. OS QUATRO PERÍODOS DE REGULAMENTAÇÃO 

 

Do ponto de vista jurídico, propomos um olhar rápido sobre a regulamentação das 

migrações que evidencia muitas mudanças ao longo dos últimos tempos. Se no século 

XIX, muitos países não adoptavam diferenças entre os direitos dos nacionais e os dos 

estrangeiros, como o Código Civil Holandês (1839), o Código Civil Chileno (1855), o 

Código Civil Argentino (1869) e o Código Civil Italiano (1865) que eram legislações 

que equiparavam direitos, actualmente o progresso nas sociedades obrigou os Estados a 

recorrerem a legislação específica acerca dessa matéria (CPR, 2010) 

 

 Com as Grandes Guerras, nas décadas de ’20 e ’40 houve um retrocesso em relação à 

compreensão dos direitos do migrante e muitos países estabeleceram restrições aos 

direitos dos estrangeiros. Tal facto deveu-se às grandes vagas de migrações que 

invadiam os países que não estavam preparados para fazer face a todas as exigências 

que daí advinham e tornou-se necessário instaurar procedimentos que garantissem a 

soberania do próprio Estado e a salvaguarda de direitos específicos e de cargos de poder 

aos cidadãos nacionais dos mesmos. 

 

No entanto ao longo dos anos e principalmente nos finais do séc. XX, depois de todas as 

mudanças sociais e políticas que, acima de tudo a Europa assistiu, tornou-se ainda mais 

premente a revisão, instauração e abolição de certas medidas legislativas que 

respeitavam a matéria da imigração, não só de modo a legalizar fluxos excessivos de 

imigrantes mas a equilibrar essa entrada e tratamento no seio de uma Europa que visava 

o consenso de uma União política. 
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Portugal não foi excepção neste contexto e também teve de colmatar algumas lacunas 

na gestão social. Estas foram motivadas também pelos acontecimentos históricos e 

políticos que envolveram as então colónias. Portugal era agora palco de um cenário de 

retorno involuntário por parte de nacionais que era necessário reinserir e entrada em 

massa de populações de origem africana momentaneamente “apátridas”.  

 

Perante este panorama político e social, Portugal viu-se enredado por uma realidade 

para a qual não estava preparado em termos de instrumentos legais de intervenção nesta 

matéria. Assiste-se então a um esforço visível do Estado português em adaptar-se a esta 

nova situação e estabelecer uma política de imigração capaz de fazer frente às questões 

que agora surgiam promovendo vários momentos excepcionais de regulação dos fluxos 

migratórios. Essa evolução significativa, que ainda se reflecte nos nossos dias, foi 

acentuada no período de 1974, logo após a mudança de regime político até ao ano de 

2003.  

 

Foi na década de ‘70 que a imigração portuguesa começou a ganhar um aumento 

progressivo que se registou até aos dias de hoje. Nesta época factores como a melhoria 

das condições económicas do país e a independência das ex-colónias foram 

predominantes para explicar este aumento. O primeiro fluxo migratório digno de nota 

foi os dos naturais do território de Cabo Verde, no entanto terá de ser considerado este 

fluxo como fluxo de compensação, pois estas pessoas vêm substituir os portugueses da 

“metrópole”que por sua vez emigraram para a Europa, e aqueles que estavam 

mobilizados na guerra colonial. Outro facto é o de que o território de Cabo Verde estava 

integrado ainda em Portugal até 1974, tendo este fluxo começado já em meados de ’60. 

Este primeiro fluxo virá a ser considerado de grande importância em momentos mais à 

frente devido às redes familiares que facilitarão a entrada de muitos cabo-verdianos 

anos mais tarde e durante muito tempo a maior comunidade imigrante em Portugal.  

 

Já em meados dos anos ’80 seguidamente à crise brasileira, os fluxos migratórios vindos 

do Brasil assumiram um relevo até aí não conhecido no nosso território. Em relação às 

vagas vindas dos PALOP eram imigrantes mais qualificados (Baganha, 2001), apesar de 

nos últimos anos essa qualidade estar a diminuir, mas que ainda segundo Baganha, se 

inserem nos dois segmentos identificados e tidos como principais imigrantes no nosso 
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país: os imigrantes com qualificação vindos do Brasil e da Europa e os oriundos dos 

PALOP, estes últimos com entrada informal no mercado de trabalho.  

 

Também nesta época se deve considerar, ainda que com as respectivas limitações e 

especificidades, a entrada de requerentes de asilo provenientes da Guiné-Bissau e de 

Angola, pedidos esses associados ao clima de guerra civil vivido nesses países. 

 

Somente no início dos anos ’90 se assiste a uma implementação real de uma política de 

imigração e regulamentação dos fluxos migratórios, motivada por factores internos e 

externos como o elevado afluxo de imigrantes, o discurso anti-imigração que invadia a 

Europa (e que era visível na actuação de países como a Itália, a França, Alemanha), a 

entrada em vigor do acordo de Schengen2, um número significativo de pedidos de asilo, 

e situações mediáticas que sobressaltavam a população. Esta política, que reúne 

condições para a realização de processos extraordinários de regulamentação dos 

estrangeiros em situação irregular, ao mesmo tempo restringe a possibilidade de entrada, 

embora naturalmente uma situação impele a outra, e na dificuldade cria grandes fluxos 

de migrantes inevitavelmente clandestinos.   

 

É a partir dessa data que surge o questionamento sério dos instrumentos e da adequação 

das estruturas quer económicas, quer sociais e políticas existentes para a integração de 

imigrantes e se começa a implementar medidas de verificação e regulação dessas 

políticas. 

 

Depois do ano de 2001, a admissão de imigrantes no nosso território passou a estar 

directamente associada à mão-de-obra necessária no país, através do estabelecimento de 

quotas para o preenchimento dos postos de trabalho. Esta era uma medida restritiva para 

a entrada no país. Simultaneamente foram postas em prática e promovidas medidas de 

integração social em duas fases: numa primeira fase tratou-se de dotar os imigrantes do 

pleno exercício e gozo dos seus direitos sociais e económicos promovendo assim uma 

igualdade no campo legislativo, em relação aos autóctones. Num momento posterior 

procedeu-se à atribuição de direitos políticos, que não gerais, promovendo assim uma 

maior interacção social entre as comunidades, mas que deixa antever a concepção por 

                                                 
2 O Acordo de Schengen é uma convenção entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras e livre circulação de 

pessoas entre os países signatários, assinado em 1985. 
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parte do Estado da imigração não como um fenómeno definitivamente de cariz 

transitório mas com grande possibilidade de se tornar efectivo e definitivo, 

reconhecendo os instrumentos que facilitam e permitem a melhor integração do 

estrangeiro.  

 

Estas medidas deixam porém cada vez mais clara a separação entre nacionalidade e 

cidadania no que ao campo dos direitos e deveres diz respeito. A obtenção da 

nacionalidade torna-se cada vez mais um direito não fundamental para o exercício de 

uma cidadania participativa, ainda que não plena pela sua ausência.  

 

É nesse momento que Portugal se depara, aquando da aprovação de autorizações de 

residência, com uma novidade na realidade da imigração portuguesa: a comunidade do 

Leste Europeu é a primeira comunidade imigrante do território, com base no número de 

concessões, ultrapassando os cabo-verdianos. Este facto torna visível uma nova 

problemática neste campo, se até aqui os esforços políticos tinham sido feitos para 

melhorar as condições de relacionamento jurídico-legislativo com as comunidades 

PALOP, agora começaram a aflorar problemas de integração e política que se prendiam 

com o domínio da Língua, sobrequalificações, etc (Costa, 2004)  

 

Ao longo destes períodos foram então tomadas medidas concretas no âmbito das 

políticas de imigração no que diz respeito ao quadro legislativo, pelo que se pode dividir 

informalmente em quatro períodos temporais (Costa, 2004) sendo eles respectivamente: 

de 1974 a 1980; de 1980 a 1992; de 1992 a 1998 e por fim de 1998 a 2003. 

 

O primeiro período, o que vai de 1974 a 1980, desde a Revolução do 25 de Abril à 

primeira lei relativa ao asilo, caracteriza-se como sendo um período de reduzida atenção 

às políticas de imigração. Este facto motivado pelo período de grandes transformações 

em Portugal, a vários níveis, mas apesar disso pode-se destacar dois factores de relevo 

para esta temática como o regresso dos portugueses das ex-colónias, num número 

estimado em cerca de 600 000 (Baganha, 2001), e a perda ou conservação da 

nacionalidade dos naturais dos países ultramarinos que acederam à nacionalidade, que 

tornou necessária a adopção de medidas que permitissem uma melhor gestão desta 

problemática.   
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Destas medidas destacam-se a regulamentação nas leis laborais no que toca, como já 

referida acima, à atribuição de quotas do número de postos de trabalho existentes para 

assim salvaguardar os cidadãos portugueses, a obrigação do porte do Bilhete de 

Identidade para estrangeiros com residência habitual há mais de seis meses, a aprovação 

de um novo regime jurídico da expulsão, e das primeiras normas internas reguladoras 

do direito de asilo e do estatuto de refugiado.  

 

É no segundo período, de 1980 a 1992, que Portugal adopta um leque de instrumentos 

legais que lhe permitirão controlar os fluxos migratórios com maior precisão, focando 

determinadas medidas em questões como o direito de asilo e o direito ao estatuto de 

refugiado, do qual não disponha de legislação interna adequada apesar de ter porém em 

1960 assinado a Convenção de Genebra,  apenas em 1992 se criam estas condições. 

  

Outras questões tidas em conta foram a aprovação de regimes legais quanto à entrada, 

permanência, saída e expulsão de estrangeiros, assim como de condições específicas 

dedicadas a cidadãos comunitários, distintas da generalidade dos estrangeiros, impostas 

pela entrada de Portugal na CEE, em 1985 e pelo princípio da livre circulação de 

trabalhadores, consagrado no Tratado de Roma; quanto ao próprio SEF (Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras), sendo uma reestruturação orgânica do anterior Serviço de 

Estrangeiros, onde com a extinção da Guarda Fiscal, passou a ser, no Ministério da 

Administração Interna, um serviço nuclear e a única entidade responsável pelo controlo 

das fronteiras. É criada uma carreira institucional específica, nomeadamente a de 

investigação e fiscalização, num serviço civil especializado nas matérias de imigração.   

 

Segundo Paulo Costa (Costa, 2004), foram três as ideias-chave que estiveram na base da 

aprovação destas medidas: a primeira o facilitar o conhecimento de toda a legislação 

referente a esta matéria concentrando num só diploma todas as normas, uma segunda o 

rever as normas que já não estavam ajustadas ao “interesse nacional”, pois ainda se 

aplicava legislação produzida no anterior regime político onde os valores eram bastante 

distintos dos vividos na actual sociedade portuguesa, dá o autor citado o exemplo de que 

nem os nacionais portugueses poderiam sair livremente do território, segundo essa 

legislação obsoleta.  
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Por último, contemplar as situações até aí ainda não tidas em conta, como por exemplo 

a existência de autorizações de permanência superiores a um ano. São ainda durante este 

período ajustados os critérios de autorização de entrada, acrescentando mais um aos 

outros instrumentos de controlo da entrada de estrangeiros, a posse de “meios de 

subsistência suficientes”. Este critério era já admitido para a concessão de autorizações 

de permanência mas neste período, com o esclarecimento de impedir a mendicidade, a 

exploração à hospitalidade portuguesa e a prática de actos ilícitos para a sua obtenção, é 

esta medida adoptada para a admissão ao território português, sendo recusada a entrada 

caso não se verificasse tal condição. 

 

Este período foi bastante importante ao nível da adaptação de Portugal ao novo 

panorama político em matéria de migração. Surgem nesta altura os principais princípios 

orientadores da política de imigração nacional. 

 

O período seguinte, de 1992 a 1998, foi um período muito importante por três factos 

que o marcam. São eles a entrada em vigor do Acordo de Schengen, a intensificação do 

fluxo de migração e requerentes de asilo e a realização de dois processos extraordinários 

de legalização de imigrantes não regulares. 

 

É de salientar também as primeiras medidas, ainda que ingénuas de integração de 

imigrantes, com alterações no regime habitacional social, no âmbito dos programas 

especiais de realojamento, que mesmo não sendo dirigidos a este público acabavam por 

os integrar neste contexto e assim facilitar a melhoria das suas condições de 

habitacionalidade.  

 

Quanto à entrada em vigor do Acordo de Schengen, já assinado em 1985, inicialmente 

por cinco países (Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo) tem como 

finalidade o fim do controlo de pessoas nas fronteiras dos Estados membros da 

Comunidade Europeia, para promover a mobilidade e a livre circulação de pessoas. Este 

acordo aplicava-se somente nas fronteiras dos Estados subscritores, pois países como a 

Irlanda e o Reino Unido não foram coniventes com este.  
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Este tratado veio também aumentar as medidas de vigilância das fronteiras externas pois 

internamente, nos territórios aderentes ao tratado não existiriam fronteiras. Fomentava 

por isso um maior fluxo de migrações indocumentadas. 

 

O segundo facto relevante deste período, que se prende com a intensificação deve-se ao 

facto de, nestes anos Portugal ter melhorado bastante as suas condições económicas e 

sociais pela sua entrada na Comunidade Europeia e por ser visto também pelos 

imigrantes como uma porta de entrada para outros países da Europa do espaço 

Schengen. 

 

Foi em 1994 que se deu o maior registo na taxa de crescimento anual em cerca de 

14,7%. Nos anos seguintes já se denota uma quebra nesta tendência, motivada esta pela 

tomada de posição mais rígida pelas políticas de imigração, agora mais atenta e rigorosa 

na questão da entrada no território português. 

 

Também é neste período de tempo que se assiste a um crescimento do número de 

pedidos de requerentes de asilo, sendo o ano de 1993, neste caso, um exemplo do ano 

com mais pedidos, cerca de 1659 (SEF, 2002). No entanto o número de pedidos de asilo 

não espelha por si só o número de concessões do estatuto de refugiado, quer pela 

dificuldade em reunir os requisitos para esta concessão, quer pela não existência dos 

mesmos por parte dos requerentes. Como exemplo, temos o caso dos 1034 pedidos 

(SEF, 2002) apresentados por parte de cidadãos Romenos em que nenhum estatuto foi 

concedido. 

 

No entanto, estes números vieram dar mais visibilidade aos novos fluxos de imigração 

vindos do Leste da Europa, resultado da queda do muro de Berlim e das alterações que 

os países desta zona sofreram como consequências dessa mudança, quer ao nível 

político quer social e económico. 

 

O último facto considerado marcante na caracterização deste período, que é a realização 

dos dois processos extraordinários de legalização de estrangeiros não regulares, é 

consequência da existência de um demasiado elevado número de cidadãos estrangeiros 

no território. O primeiro processo deu-se de Outubro de 1992 a Março de 1993 e o 
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segundo entre Junho e Dezembro de 1996, segundo notas directivas políticas específicas 

do governo no poder na altura.  

 

Como referi anteriormente, esta situação de irregularidade poderia ser fundamentada 

pela ausência de políticas de regulamentação rigorosas e abrangentes dos fluxos, pois 

ainda não existia uma auto-percepção ou uma consciência de Portugal como país de 

destino, de imigração, e a pressão da opinião pública, quer nacional quer internacional 

já se fazia notar, quanto à limitação das entradas de estrangeiros no território. 

 

Já em 1991, Portugal assinou o Acordo de Schengen e o processo extraordinário de 

1992 poderá ter sido o reflexo disso também: Portugal, por um lado, controlaria assim 

de maneira mais eficaz as entradas no país e teria a noção mais precisa do número de 

imigrantes não documentados; por outro lado, evitaria a circulação de imigrantes não 

regulares pelos Estados-parte do Acordo, uma vez que lhes concedia um direito (de 

permanência) que perderiam caso saíssem de Portugal, voltando de novo, noutro país 

membro, a experimentar a condição de irregular. Existem porém muito imigrantes que 

acabaram por afluir a Portugal nesta altura motivados pelas noticias de facilidade em 

obter documentação válida para poder permanecer no território nacional mas que 

acabaram por mergulhar na ilegalidade, esperando por outra oportunidade de 

legalização, por não se enquadrarem nos parâmetros considerados fundamentais para a 

sua admissão, como já referi acima (Costa, 2004; Baganha, 2001).  

 

É neste contexto que as respostas do poder político se começam a fazer sentir. Nascem 

nesta altura as aprovações de medidas restritivas à entrada de estrangeiros, e o combate 

à ilegalidade e à clandestinidade é tido como uma prioridade. Paralelamente também 

são aprovados centros de instalação temporária e acordos bi e multilaterais de admissão 

de pessoas em situação não regular. 

 

O último período passível de ser abordado neste trabalho por também ele reunir factos 

que merecem referência, é o período balizado entre 1998 e o ano de 2003. É logo no 

início deste período que se destacam a aprovação de novos regimes relativos a 

refugiados e a requerentes de asilo, e de entrada, permanência e saída de estrangeiros. 

Em termos de gestão dos fluxos migratórios não se verificaram grandes mudanças, pois 

as políticas continuaram a seguir um cariz restritivo na admissão de estrangeiros, 
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havendo no entanto uma ligeira mudança qualitativa, adquirindo um carácter mais 

humanista, no que respeita à concessão de direitos como o do reagrupamento familiar e 

a criação de penas acessórias de expulsão, assim como uma nova regulamentação do 

trabalho, para proteger o imigrante das redes clandestinas de trabalho e intensificar o 

combate a estas. Aqui foi criada uma relação contratual e aplicadas sanções pesadas a 

empresas que não a respeitassem.  

 

Em 2001, porém começa a desenhar-se uma nova política de admissão de estrangeiros 

baseada quase que directamente nas necessidades de mão-de-obra. Foi nesta altura 

criada a figura da autorização de permanência, destinada a todos os estrangeiros 

residentes em Portugal que pudessem deter um contrato de trabalho. Apesar de um par 

de anos mais tarde ter vindo a ser revogada esta medida, neste momento acabou por 

funcionar como um outro processo de legalização extraordinário, ainda que implícito, 

pois concedeu cerca de 181 060 autorizações de Janeiro de 2001 a Maio de 2002 (SEF, 

2002, Autorizações de Permanência), um número bastante significativo.  

 

Em 2003, os relatórios de necessidades de mão-de-obra, segundo os quais se tinha a 

noção das quotas disponíveis para os estrangeiros, passam a ser bi-anuais, os quais 

fixariam um limite imperativo de admissões para fins profissionais, só ultrapassado se o 

contributo dessa mão-de-obra, por razões de alta qualificação ou imperativos 

económicos, beneficiasse o interesse nacional. É o estabelecer de uma relação directa 

entre oferta e procura do mercado de trabalho nacional. Continuam as tentativas de 

melhoramentos legislativos nestas matérias e enquanto as autorizações de permanência 

são revogadas neste ano, salientam-se as primeiras medidas intencionais dirigidas à 

integração social de imigrantes, mostrando que também em Portugal, à luz do que 

acontece noutros países europeus, as políticas de imigração giram em torno do binómio 

integração/regulação dos fluxos migratórios. Estas mudanças têm vindo a contribuir 

para a abertura da sociedade portuguesa para uma realidade multicultural. Os imigrantes 

ocupam cada vez mais um lugar diferente na sociedade de acolhimento estando cada 

vez mais activos na vida quotidiana e da participação política do país. No entanto estas 

mudanças não são só fruto de mutações e dinâmicas internas, mas sofre também com as 

influências internacionais e que uma integração comunitária acarreta e que tenta 

caminhar para uma homogeneidade de legislação e abordagens. 
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3. O ASILO POLÍTICO 

O asilo político é uma instituição jurídica que tem origem como prática desde os gregos, 

egípcios ou judeus. É o direito que um cidadão tem de ser protegido num outro país 

quando se verifiquem perseguições à sua pessoa, de cariz ideológico, bélico ou racial. 

Muito recentemente existem populações provenientes de áreas geográficas ameaçadas 

por catástrofes ambientais ou que se tornaram inabitáveis para o ser humano devido à 

degradação do seu estado natural pela poluição ou mão humana. Estas massas de 

populações deslocadas, os chamados refugiados ambientais são a variante mais recente 

dos requerentes de asilo, uma situação que tende a crescer. 

É importante reflectir acerca desta condição e analisar a situação política e social deste 

fenómeno. Para isso, nos sub-pontos seguintes faremos uma abordagem acerca do asilo 

político, origens e contexto nacional. 
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3.1. A CONVENÇÃO DE 1951 

Seguindo a decisão da Assembleia-geral de 1950 (Resolução n. 429 V), foi convocada 

em Genebra, em 1951, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas para 

redigir uma Convenção reguladora do estatuto legal dos refugiados. Como resultado, a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados foi adoptada em 28 de 

Julho de 1951, entrando em vigor em 22 de Abril de 1954.   

A Convenção consolida prévios instrumentos legais internacionais relativos aos 

refugiados e fornece a mais compreensiva codificação dos direitos dos refugiados a 

nível internacional.  

 

A Convenção deve ser aplicada sem discriminação de raça, religião, sexo e país de 

origem. Além disso, estabelece cláusulas consideradas essenciais às quais nenhuma 

objecção deve ser feita. Entre essas cláusulas, incluem-se a definição do termo 

“refugiado” e o chamado princípio de non-refoulement (“não-devolução”), o qual 

define que nenhum país deve expulsar ou “devolver” (refouler) um refugiado, contra a 

vontade do mesmo, em quaisquer ocasiões, para um território onde ele sofra 

perseguição. Ainda, estabelece providências para a disponibilização de documentos, 

incluindo documentos de viagem específicos para refugiados na forma de um 

“passaporte”.   

 

Ao passo que antigos instrumentos legais internacionais somente eram aplicados a 

certos grupos, a definição do termo “refugiado” no Artigo 1º foi elaborada de forma a 

abranger um grande número de pessoas. No entanto, a Convenção só abrange eventos 

ocorridos antes de 1º de Janeiro de 1951.  

 

Com o tempo e a emergência de novas situações geradoras de conflitos e perseguições, 
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tornou-se crescente a necessidade de providências que colocassem os novos fluxos de 

refugiados sob a protecção das provisões da Convenção. Assim, um Protocolo relativo 

ao Estatuto dos Refugiados foi preparado e submetido à Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 1966. Na Resolução 2198 (XXI) de 16 de Dezembro de 1966, a Assembleia 

tomou nota do Protocolo e solicitou ao Secretário-Geral que submetesse o texto aos 

Estados para que o ratificassem. 

 

O Protocolo foi assinado pelo Presidente da Assembleia-Geral e o Secretário-Geral no 

dia 31 de Janeiro de 1967 e transmitido aos governos. Entrou em vigor em 4 de Outubro 

de 1967.  

 

Com a ratificação do Protocolo, os países foram levados a aplicar as provisões da 

Convenção de 1951 para todos os refugiados enquadrados na definição da carta, mas 

sem limite de datas e de espaço geográfico. Embora relacionado com a Convenção, o 

Protocolo é um instrumento independente cuja ratificação não é restrita aos Estados 

signatários da Convenção de 1951.   

 

A Convenção e o Protocolo são os principais instrumentos internacionais estabelecidos 

para a protecção dos refugiados e seu conteúdo é altamente reconhecido 

internacionalmente. A Assembleia-Geral tem frequentemente chamado os Estados a 

ratificar esses instrumentos e incorporá-los à sua legislação interna. A ratificação 

também tem sido recomendada por várias organizações, tal como o Conselho da União 

Europeia, a União Africana e a Organização dos Estados Americanos.   

 

Mais recentemente, em Novembro de 2007, o número total de Estados signatários da 

Convenção era de 144. 

De acordo com o seu Estatuto, é da competência do Alto Comissariado das Nações 

Unidas promover instrumentos internacionais para a protecção dos refugiados e 

supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a Convenção e/ou o Protocolo, os Estados 

signatários aceitam cooperar com o ACNUR no desenvolvimento de suas funções e, em 

particular, a facilitar a função específica de supervisionar. A Convenção de 1951 e o 

Protocolo de 1967, por fim, são os meios através dos quais é assegurado que qualquer 
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pessoa, em caso de necessidade, possa exercer o direito de procurar e de gozar de 

refúgio noutro país.    

As movimentações porém continuam a ocorrer e já em 1956 eram cerca de 200 mil as 

pessoas vindas da Hungria que movimentam para a Europa ocidental, assim como em 

1968 com a conhecida “Primavera de Praga” (CPR, 2010) 

 

Durante os anos ’70 começam também a chegar à Europa refugiados provenientes da 

América Latina, devido a golpes militares ocorridos quer no Chile (em 1973) quer na 

Argentina (em 1976). (CPR, 2010) 

 

Também a crise do petróleo em 1973 provocando uma recessão económica na Europa, 

obriga à redução de excedente de mão-de-obra, o que significa que se colocou entraves 

à imigração e à aprovação de requerimentos de pedidos de asilo. 

 

No entanto, na década de ’80, passada a crise económica, verifica-se um aumento do 

número de pessoas acolhidas, de 70 mil em 1983 a cerca de 200 mil em 19893, facto que 

começa a chamar a atenção da comunidade internacional para esta problemática, 

nomeadamente a actual CEE, que começa então a promover medidas comuns a todos os 

Estados para colmatar esta questão, assim como o caso da imigração irregular, o tráfico 

de seres humanos, fenómenos que ainda hoje se mantêm actuais e são o centro dos 

debates sobre esta temática e o alvo das políticas de imigração e integração. 

 

Porém, o final do século XX coincidindo com o início de um  novo milénio  caracteriza-

se  por um clima de desilusão e desconfiança, consequência do estado actual da 

fragilidade económica e impulsionada também pela conjuntura política e por uma 

espécie de rescaldo de situações vividas e sofridas durante todo o século passado. 

Apesar dos ideais de liberdade e de igualdade do mundo moderno, a humanidade 

conheceu os crimes de Auschwitz, de Hiroshima, dos Gulag, das ditaduras militares, da 

degradação ambiental e da contínua situação de pobreza do sul do mundo. 

 

Desfrutando dos avanços tecnológicos no âmbito da comunicação e dos transportes, a 

este modelo de globalização não corresponde visivelmente um equilíbrio entre os 

                                                 
3 Dados in SEF 
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capitais e as mercadorias e os direitos aos seres humanos. Por isso, o que caracterizaria 

a actualidade, mais que uma “globalização”, é uma verdadeira “dualização” do planeta, 

estruturada de forma a enriquecer os mais ricos e empobrecer os mais pobres. Estes, não 

raramente, são mobilizados ou mercantilizados com vista à maximização do lucro, o 

grande móvel da nova ordem internacional.  

 

Nesta conjuntura, agravada com os atentados do 11 de Setembro (EUA) as migrações, 

que no passado eram vistas como um potencial de novidades enriquecedoras e mão-de-

obra fundamental para o reconstruir dos países de acolhimento, agora são tidas como 

uma fonte de terrorismo, como uma ameaça ao emprego dos autóctones e à segurança 

dos Estados. 

 

Por outro lado, a intensidade e a complexidade da mobilidade humana contemporânea 

trazem sérias interrogações em relação às suas causas. Na realidade a migração maciça 

para os países do Norte do Mundo, mais do que ser uma consequência da livre escolha 

de indivíduos pode ser consequência directa da crise do actual modelo de globalização 

neoliberal e das políticas internacionais, sempre e cada vez mais em mutação. 
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3.2.ASILO POLÍTICO EM PORTUGAL 

 

Mesmo Portugal tendo ratificado a Convenção de Genebra em 1960 e o Protocolo de 

Nova Iorque em 1967, as normas destes só foram aplicadas em Abril de 74. Nos anos 

seguintes à queda do regime, não houve registo de um número substancial de pedidos de 

asilo. 

 

No entanto, em 1978, os números subiram para 528 e continuaram a subir até 1980, 

quando o 1º diploma legal de asilo foi concebido, chegando a 1633 pedidos. Até 1983, 

apesar de uma diminuição de pedidos, os números continuaram a ser substanciais. Esta 

intensificação está relacionada com conflitos internos existentes nas antigas colónias, e 

ao número de imigrantes que procuravam segurança e trabalho no nosso país. Muitos 

pediram asilo para ter permissão para residir ou trabalhar, mas no fim muitos dos 

pedidos foram retirados devido à possibilidade de manter ou adquirir nacionalidade 

portuguesa ou uma autorização para residência através de ligações por matrimónio ou 

de sangue. 

 

 Entre 84 e 90, houve uma queda de pedidos de asilo sendo tão baixos como em meados 

dos anos 70. No ano de 91, foi o começo de um aumento gradual de números de pedidos 

que aumentou mais que o dobro em 92, com o seu pico mais alto em 93 quando 1659 

pedidos foram lançados, juntando mais 355 membros de família. De facto, o número de 

pedidos em 93 excedeu o período entre 85 e 92. Este aumento está ligado às mudanças 

políticas, económicas e sociais que ocorreram na Europa de leste, o que levou a um 

número significativo de pessoas a pedir asilo por toda a Europa ocidental. 

 

No caso específico de Portugal, os romenos são considerados os que chegaram em 

maior número. Outros dois grupos oriundos de África possuem um grande número de 
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pedidos - os angolanos (312) e os do Zaire (86). Esta situação começou a estabilizar em 

94 devido a mudanças legais que aumentaram as restrições em dar estatuto de refugiado. 

Os números continuaram a decair até 2002 com uma pequena excepção pouco antes do 

ano de 984(SEF, 2009). 

 

Dentro da UE, Portugal é o país com o menor número de pedidos nos anos recentes, 

explicado pelo Centro Português para os Refugiados através dos seguintes factores: 

- a posição geográfica do país; 

- um baixo desenvolvimento dentro da UE; 

- condições de acolhimento inferiores comparadas com países como Países Baixos, 

Suécia ou Reino Unido; 

 

Para além disto, Portugal é considerado, como um país relativamente tolerante no que 

toca a imigração ilegal. 

 

Finalmente, as oportunidades dadas para a legalização na última década, juntamente 

com a legislação que oferece outras formas de legalização, podem ter um impacto na 

diminuição de pedidos para asilo. 

 

No entanto, inúmeros esforços têm continuado a ser feitos, espelhados em diversas 

acções que promovem o acolhimento e a integração permanente do imigrante ou 

transitória sustentável do requerente de asilo e/ou refugiado, ou seja do momento do 

pedido, durante o período de espera da decisão ou do período de espera do recurso à 

decisão ou até nos primeiros tempos após a decisão favorável ao requerente. 

 

Alguns exemplos dessas medidas são a melhoria das infra-estruturas de acolhimento, 

nomeadamente um a criação de centros de acolhimento para o alojamento transitório 

dos requerentes de asilo (período imediatamente após a chegada a Portugal); preparação 

e re-dinamização das estruturas de apoio existentes e respectivos agentes intervenientes; 

Estruturação de um serviço de informação integrada, com prestação de informação 

sobre questões sociais e jurídicas, relativas à situação dos requerentes de asilo e 

refugiados; Criação e estimulação de práticas de trabalho em rede (nível nacional e 

                                                 
4 Nesta ocasião por motivos ligados à necessidade de mão-de-obra para os trabalhos para a “expo’98”, em 
Lisboa. 
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internacional), entre as organizações da parceria inicial e alargada, a ser desenvolvida 

no decorrer do projecto; Lobbys junto das autoridades com vista a garantir melhores 

condições de acolhimento e integração. 

 

Os refugiados e os requerentes de asilo são ainda uma população frágil em matéria de 

integração sustentável ainda mais nos campos da educação e do emprego e formação 

profissional. Apresentam em ambos os casos dificuldades acrescidas às já existentes 

para os cidadãos nacionais e estrangeiros imigrantes em situação regular. 

 

Em Portugal, em 2009 foram apresentados 139 pedidos de asilo Estes pedidos foram 

efectuados por indivíduos de 30 nacionalidades diferentes, fazendo uma média de 11,6 

pedidos mensais e 4,6 pedidos por nacionalidade (CPR,2010). 

 

Os países de origem mais representativos foram a Eritreia, com 21 pedidos, a Guiné 

Conacri, com 18 e a Mauritânia com 16 pedidos. Relativamente ao ano de 2008 assistiu-

se a um decréscimo de 13,6%, ou seja um total de 161 pedidos nesse ano. Estes 

números não incluem porém os 30 refugiados recebidos em Portugal ao abrigo do 

Programa de Reinstalação Nacional. 

 

Destes 139 pedidos, 28 foram apresentados por mulheres, 16 das quais entraram sós em 

território nacional e 5 acompanhas somente pelos filhos. Cerca de 8 pedidos foram 

efectuados por menores não acompanhados. Apesar da heterogeneidade da proveniência 

o continente africano apresenta o valor mais significativo de pedidos, cerca de 93, 

seguido do americano com 18 pedidos e do continente europeu somente foram 

efectuados 13 pedidos. Cerca de metade dos pedidos são efectuados nos postos de 

controlo de fronteira (68, cerca de 49 %) sendo que a outra metade são efectuados já 

dentro de território português (cerca de 71, ou seja 51%),). (quadro 1 e 2 in relatório 

CPR 2009:7)  

 

A maioria dos requerentes de asilo fundamenta o seu pedido de protecção com base na 

situação vivida nos países de origem, onde subsistem sistemáticas violações dos direitos 

humanos, e relatando situações que se enquadram no art.º 7 da lei do asilo – Protecção 

subsidiária. 
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O perfil do requerente de asilo em 2009 era caracterizado como sendo maioritariamente 

do género masculino, originário do continente africano, fugindo por razões que se 

prendem com violações sistemáticas dos direitos humanos. Apresenta o pedido já em 

território nacional onde chega sem família. 

 

Do número total dos pedidos, 55 foram admitidos pelo director do SEF, representando 

uma taxa de admissibilidade de 39,5%. Em 2009 foram reconhecidos pelo Ministério da 

Administração Interna 3 estatutos de refugiados e 45 Autorizações de Residência por 

Razões Humanitárias. Nestes números continuam excluídos os 30 estatutos de 

refugiados concedidos ao abrigo do Plano Nacional de Reinstalação. 

 

A educação constitui um dos elementos chaves com vista à integração dos refugiados. 

Os jovens refugiados e os requerentes de asilo encontram uma vasta gama de 

necessidades educativas e sociais: educação interrompida no país de origem, quebra do 

nível de vida ou outras grandes alterações na sua vida, não beneficiam do cuidado dos 

pais ou das pessoas habituais, viverem com pessoas que não estão devidamente 

informadas sobre os seus direitos e sociais; receberem pouco ou nenhuma assistência 

social; viverem em alojamento temporário, falarem pouco a língua do país de 

acolhimento, serem vítimas de isolamento na escola, acharem difícil prosseguir os 

estudos. 

 

Os factores que se prendem com a legalização da sua situação legal juntamente com 

dificuldades ao nível da língua portuguesa e acrescidas todas as problemáticas inerentes 

ao seu percurso de vida e de chegada ao nosso país, facto que pode influenciar o seu 

estado de tranquilidade psicológica e também de ordem física (Ferreira), dificultam o 

acesso primeiramente à informação e depois ao percurso. 

 

A estes factores acresce o facto do desconhecimento da legislação portuguesa e dos 

direitos de que gozam o que leva à pouca participação dos refugiados e dos requerentes 

de asilo no ingresso no ensino e na harmoniosa inserção no mercado de trabalho ou na 

formação profissional. 

 

As instituições de acolhimento ainda não fornecem plenamente todos os serviços e 

disponibilidade para direccionar esta população da melhor forma, veja que em Portugal, 
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só há poucos anos foi permitida a entrada destes cidadãos no sistema de ensino 

nacional, facto que já acontecia noutros países da UE, como referido no GUIA DE 

BOAS PRÁTICAS PARA A INTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS NA UNIÃO EUROPEIA 

(1999), onde nesta data existiam somente cursos ministrados pelo CPR, no âmbito da 

língua portuguesa para estrangeiros. 

 

Para além destas dificuldades, no campo do emprego, os refugiados e os requerentes de 

asilo deparam-se com a ignorância ou má-fé dos empregadores que rejeitam à partida 

conceder emprego a estas populações ou em caso de concessão são muitos os casos em 

que existe desfrute daqueles. 

 

Todas estas dificuldades e obstáculos estão sem dúvida ligados ao facto de que Portugal 

é ainda novato na gestão destas problemáticas e só há pouco tempo as políticas sociais e 

educativas internas e externas estão a ser dirigidas para esta população. Actualmente, 

Portugal tende a receber cada vez mais pedidos de asilo, de reinstalações, de protecção 

internacional, assim como imigrantes, para os quais se tem também de adaptar, 

integrando agora um espaço comum de assistência e protecção humanitária. 

 

A maioria dos requerentes de asilo fundamenta o seu pedido de protecção com base na 

situação vivida nos países de origem, onde subsistem sistemáticas violações dos direitos 

humanos, e relatando situações que se enquadram no art.º 7 da lei do asilo – Protecção 

subsidiária. 
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4. IMIGRAÇÃO E INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

 

Portugal desempenha um papel cada vez mais importante no que diz respeito ao 

acolhimento de imigrantes e refugiados, nomeadamente com a construção de novos 

postos de acolhimento e de instalação temporária e de novas políticas e estudos internos 

ajustados à realidade do país e às políticas internacionais, que se debruçam sobre este 

tema, incitando à absoluta necessidade de fazer ajustes e uniformizar a intervenção. 

 

As Instituições Privadas de Solidariedade Social ou os Centros mais abrangentes, que 

reentram na categoria “indiferenciados”, de solidariedade social tutelados pela igreja 

são uma maneira desta estar mais perto das populações, integrar-se e interagir na 

sociedade, uma vez que a sua actuação mais vincada a nível territorial através das 

paróquias, não tem já o peso de outrora, sendo este peso reforçado por estas instituições, 

permitindo assim desenvolver um trabalho na área social mais incisivo e próximo das 

populações.  

 

Sendo o meu estudo realizado na cidade do Porto centro-me então nas diversas 

instituições da igreja católica e outras que trabalham com imigrantes nesta cidade.  

 

Acerca deste âmbito, D. Manuel Clemente, Bispo do Porto, indica publicamente o ser 

necessário alargar as respostas que as instituições da Igreja prestam aos mais 

carenciados, nomeadamente através da Caritas Diocesana e da Obra Diocesana de 

Promoção Social, na qual se enquadra este Centro. Esta valência dos Jesuítas representa 

mais um dos parceiros sociais numa rede constituída entre a Segurança Social e a 

própria Diocese do Porto. (cit. in Silveira, 2008)5 

 

Como já referido em capítulos anteriores, dentro da UE, Portugal é o país com os 

menores fluxos de imigração e com o menor número de pedidos de asilo nos anos mais 

                                                 
5 In Revista Ecclesia, 2008 
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recentes, facto explicado pelo Centro Português para os Refugiados através de factores 

como: a posição geográfica do país; o facto de ter um baixo desenvolvimento dentro da 

UE e ter condições de acolhimento inferiores comparadas com países como os Países 

Baixos, a Suécia ou o Reino Unido (SEF, 2009). 

 

A integração da população imigrante, quer esta seja proveniente de fluxos de imigração 

forçada ou voluntária, passa sempre pelo respeito das suas tradições e valores e, 

simultaneamente, pela informação correcta acerca dos seus direitos e deveres enquanto 

membros da sociedade portuguesa. Esta “integração plena desejada” passa também pelo 

encaminhamento espiritual e religioso destes indivíduos, como sendo um factor de 

restabelecimento do equilíbrio psicológico e de identidade e muitas vezes como elo de 

ligação entre as comunidades, a de pertença e a de chegada, e o indivíduo. 

 

“Todos os refugiados têm direito a uma assistência que inclua as suas exigências espirituais 

durante o período de asilo nos campos e durante o processo de inserção no país de acolhimento. 

Deste modo, poderão encontrar o conforto para superar a dura prova a que são submetidos e para 

amadurecer a própria experiência religiosa. Para atingir este objectivo é necessário que os 

ministros das várias religiões disponham de plena liberdade para se encontrarem com os 

refugiados e compartilharem a sua vida a fim de lhes poderem dar uma assistência adequada.”6 

 

 

Em Portugal, como referido no ponto 2.2. do capítulo 2, em 2009, foram apresentados 

139 pedidos de asilo. Estes pedidos foram efectuados por indivíduos de 30 

nacionalidades diferentes, fazendo uma média de 11,6 pedidos mensais e 4,6 pedidos 

por nacionalidade. 

 

O processo de integração envolve diversos factores e diferentes actores sendo os dois 

parceiros principais o indivíduo estrangeiro, por um lado, através das suas 

características, dos seus esforços e das suas formas de adaptação, e a sociedade de 

acolhimento, através das suas interacções com os recém-chegados e das suas 

instituições, de cariz social, cultural, político e também religioso. 

 

                                                 
6 in Comissão Pontifícia para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, Carta Circular às Conferências 
Episcopais Para uma pastoral dor refugiados, People on the Move, 36, Città del Vaticano, 1983. 
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As instituições religiosas desempenham um papel de relevo em todo este processo, uma 

vez que a religião constitui uma fonte de integração dos imigrantes, fundamental ao seu 

processo de adaptação no país de destino, pois as igrejas são locais em que os cidadãos 

imigrantes estabelecem redes fundamentais à resolução de problemas e à satisfação de 

necessidades inerentes à sua condição. Sendo uma fonte de integração e participação 

pública é por isso imprescindível ao exercício da cidadania. 

 

O associativismo religioso voltou, nas últimas décadas, a adquirir importância e 

centralidade na vida das pessoas. Como nos diz Helena Vilaça, apesar de no mundo 

ocidental a religião ter perdido o seu grau de influência na esfera pública, tal como 

explica a teoria da secularização, será demasiado redutor interpretar o facto como uma 

simples privatização da religião (Vilaça, 2003:70), pois um dos reflexos da presença da 

religião na sociedade e portanto na vida pública é a pluralidade religiosa. A sociedade 

portuguesa apresenta sinais que apontam para a diversidade do universo religioso 

(Vilaça, 2006)  

 

Existe uma panóplia de correntes religiosas decorrentes de fenómenos migratórios. 

Segundo um estudo apresentado por Maria Ioannis Baganha e José Carlos Marques a 

comparação das crenças religiosas expressas pela população residente, tanto nacional 

como estrangeira, nos anos de 1981 e 1991 em Portugal, permite retirar duas conclusões 

preliminares quanto à franja quantitativamente diminuta de pessoas que não professam a 

religião católica. Segundo estes valores o número de muçulmanos duplicou, enquanto o 

das pessoas que professam a fé cristã ortodoxa quadruplicou. Tais números indiciam um 

aumento da diversidade cultural, pelo menos quando medida através da evolução do 

indicador de auto-identificação religiosa (Baganha et al; 2001). 

 

No universo religioso, os imigrantes criam laços de amizade e de inter-ajuda que, por 

sua vez, têm um papel fundamental na satisfação das suas necessidades iminentes e na 

resolução dos seus problemas. Por outro lado, também as associações religiosas 

procuram ajudar estes cidadãos através de apoio social, de apoio jurídico e do apoio 

cultural e de encaminhamento. Funções que por si conferem o tal papel integrador do 

universo religioso. Esta realidade de inter-ajuda e de acompanhamento por parte de 

serviços religiosos pode ser observada em diversas correntes religiosas, tais como: o 

islamismo, o hinduísmo, o budismo e várias correntes cristãs. 
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Em Portugal, há, como noutros países europeus, uma correlação entre migrações e 

diversificação da pertença religiosa. Com as migrações imediatamente pós-

descolonização, certas filiações, que até aí estavam praticamente ausentes da sociedade 

portuguesa, passaram a ter alguma expressão que as migrações laborais mais recentes 

têm incrementado gradualmente (Machado, 2002). 

 

A cidadania está estreitamente relacionada com os direitos e deveres de um indivíduo. 

As entidades religiosas têm neste campo um papel de elevada importância, uma vez que 

é nas igrejas que os imigrantes tomam conhecimento dos seus direitos e obrigações, 

informações acerca da sociedade portuguesa e conhecimento de experiências de vida de 

outros imigrantes, com percursos semelhantes com quem estabelecem laços. 

 

Se a inclusão numa comunidade religiosa e o acesso a esta por parte de um estrangeiro 

(imigrante, requerente de asilo ou refugiado) se mostra absolutamente fundamental para 

a sua plena integração e uso da cidadania, uma vez que se relaciona esta inter-acção 

com a liberdade religiosa e com a identidade cultura, a diversidade religiosa é um 

fenómeno que contribui, igualmente, para a reconstrução do espaço público porque 

implica a possibilidade de liberdade e de reinvenção do quotidiano e os grupos 

religiosos na sua maioria, criam novos espaços de participação (Vilaça, 2006). 

 

Em Portugal existem várias instituições religiosas e associações com esse cariz, 

(associações de imigrantes ou de assistência à inclusão, centros indiferenciados de 

solidariedade social, como é o caso do Centro Comunitário de São Cirilo, ou 

organizações não governamentais) que desempenham um papel activo e fundamental no 

que respeita à integração de imigrantes, requerentes de asilo e refugiados, tendo a maior 

parte ligações à Igreja Católica ou sendo mesmo pertencentes a esta. Destaca-se, por 

exemplo, o papel importantíssimo do Serviço dos Jesuítas para os Refugiados 

(conhecido pela sigla inglesa Jesuit Refugee Service - JRS). 

 

O Serviço Jesuíta aos Refugiados considera que a crise que Portugal enfrenta a nível 

económico neste momento não é razão válida para o não acolhimento de alguns dos 

norte-africanos que arriscam a vida para chegar à Europa. Apesar da crise, Portugal 

devia acolher alguns dos refugiados dos países do norte de África que todos os dias 
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estão a chegar à ilha italiana de Lampedusa e a Malta, considera André Costa Jorge7 do 

Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS). 

 

Recentemente, o Conselho Europeu do Serviço Jesuíta aos Refugiados analisou, em 

Malta, as políticas de imigração, e o representante português, André Costa Jorge 

considera ainda que falta coragem política aos líderes europeus para resolver os 

problemas que estão na raiz deste êxodo do Magreb.  

 

No encontro do JRS Europa, diz que esta é uma exigência que se impõe por razões 

humanitárias: “Nós não podemos ficar impassíveis, indiferentes, insensíveis quando 

estão a morrer milhares de pessoas no mar. Portugal, fazendo jus ao sentido histórico e 

humanitário e à prova que já deu ao longo da sua história de ser um país generoso, pode 

ser aqui um país exemplar no acolhimento aos mais necessitados. A crise não pode ser 

uma justificação para recusarmos a assistência humanitária. Portugal tem condições 

para receber alguns refugiados, vítimas deste conflito no Magreb”8. 

 

De facto é a Igreja Católica Apostólica Romana que detém as estruturas mais 

solidamente implementadas no nosso país no que toca ao acompanhamento religioso e 

às comunidades religiosas já organizadas que se dedicam à população imigrante, 

requerente ou refugiada. Os Secretariados Diocesanos das Migrações, e a Obra Católica 

Portuguesa, criada em 1970, por exemplo, orientam o imigrante para a sua própria 

igreja, caso este não seja católico.  

 

Mantêm estreito contacto com outras igrejas, nomeadamente com a Igreja Ortodoxa e 

Católica de Rito Bizantino às quais muitas vezes cede espaços para celebrações 

religiosas. Têm ligações também com o FORCIM, Fórum de Organizações Católicas 

para a Imigração, que agrupa dez organizações de âmbito nacional colaboradoras no 

processo integrativo: Caritas Portuguesa (CP), Capelania dos Africanos (CAL), 

Capelania dos Ucranianos de Rito Bizantino (CURB), Comissão Nacional Justiça e Paz 

dos Institutos Religiosos (CNJPIR), Centro P. Alves Correia (CEPAC), Fundação Ajuda 

à Igreja que Sofre (FAIS), Serviço Jesuíta aos Refugiados (JSR), Liga Operária 

Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos (LOC/MTC) e Obra Católica 

                                                 
7 In http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=95&did=158469 
8 Citado in  http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=95&did=158469 
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Portuguesa das Migrações (OCPM) e Rede Hispano-Lusa de Apoio a Mulheres 

Traficadas (RHLAMT). 

 

Uma outra estrutura de grande importância, é a Pastoral Universitária. Fundada para 

promover e dinamizar todos os aspectos que favoreçam o diálogo entre a fé a cultura. 

Mantendo uma grande proximidade com a comunidade académica procura facilitar a 

comunicação entre todos esses intervenientes. 

 

Na Diocese do Porto é coordenada pelo Secretariado Diocesano da Pastoral 

Universitária e tem a sua sede na Casa Diocesana de Vilar. Estudantes, investigadores, 

docentes e recém-licenciados dão corpo, ano após ano, à equipa coordenadora, 

actualmente sob a responsabilidade do P. António Bacelar. A sua presença e expressão 

pode ver-se nas Capelanias, Centros, Organismos e Movimentos como as Capelanias da 

Universidade Católica e da Universidade Lusíada, a Pastoral Universitária do Porto - 

Saúde (PUPSaúde), o Centro de Reflexão e Encontro Ignácio de Loyola (CREU-IL), a 

Fraternidade Verbum Dei, o Colégio Universitário da Boavista e o Rampa Clube, o 

Movimento Católico de Estudantes, os Lares Universitários e o Movimento dos 

Focolares – reunidos num regular Conselho Diocesano de Pastoral Universitária 

 

A pastoral, dedica-se especialmente aos jovens, mas também a jovens estudantes 

provenientes do estrangeiro, principalmente dos PALOP que acabam por construir um 

projecto de vida que implica a permanência no nosso país e que, para além da ajuda que 

já presta quando existe até a necessidade económica por parte destes indivíduos, auxilia 

a criação de associações de imigrantes e a realização de actividades de integração. 

 

Organizam colóquios, que contam com a participação de peritos, sobre a situação 

política e social dos países dos quais os destinatários são provenientes, procurando 

interessá-los pelas realidades aí vividas; passeios; refeições de convívio. 

 

 A Pastoral Universitária é composta essencialmente por voluntários (investigadores, 

estudantes, professores). O Fundo de Solidariedade de que dispõe a Pastoral 

Universitária nasceu em Outubro de 1992 de um apelo lançado na Celebração de Início 

de Ano por D. Gilberto Canavarro, na altura bispo auxiliar do Porto, nascia da detecção 
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de graves carências, também materiais, junto de estudantes universitários (in Pastoral 

Universitária online) 

 

O objectivo é a atribuição de ajudas que resolvam cabalmente o problema (ou nesse 

sentido o encaminhem) e por isso também uma única vez (mesmo se em prestações) a 

cada pessoa; o acompanhamento e apoio de todos os casos em todas as vertentes que 

sentirmos necessárias; a coordenação com outras entidades intervenientes nestes casos. 

 

Desde o seu início o Fundo de Solidariedade já garantiu ajudas que superaram os 180 

mil Euros, distribuídos por 498 casos, maioritariamente, mas não exclusivamente, 

oriundos dos PALOP. Este montante é obtido através de doações e do ofertório da missa 

de bênção das pastas. Assim, ao cabo de 16 anos, estas quase 500 pessoas encontraram 

no Fundo de Solidariedade um balão de oxigénio vital para recuperar o fôlego e seguir 

caminho, rumo à conclusão do seu percurso universitário, ao regresso ou à permanência 

em Portugal. 

 

O público que recorre à Pastoral Universitária procura a integração eclesiástica, social e 

cultural, e são na sua maioria provenientes dos PALOP’s e CPLP, e têm conhecimento 

da sua existência através da comunicação oral entre si. O intercâmbio cultural e a 

integração acontecem de forma natural, através das amizades que vão sendo criadas e do 

próprio contacto com a Pastoral Universitária. (Pastoral Universitária) 

 
Todas as instituições oficiais de acolhimento e orientação (não podemos deixar de 

destacar os CNAI, o ACIDI) encaminham também esta população, mas só no caso de 

lhes ser solicitado, para centros espirituais consoante a sua religião. Quer o CPR, a 

Santa Casa da Misericórdia, a Caritas ou o SEF, as instituições de primeiro contacto 

com esta população, orientam, em caso de pedido, no que concerne ao aspecto religioso. 

 

No caso das Unidades Habitacionais sob tutela do SEF, onde residem em regime 

privativo de liberdade imigrantes em situação irregular ou requerentes de asilo com uma 

situação que justifique essa privação, os residentes têm o direito a acompanhamento 

espiritual mas são na maioria dos casos os voluntários de ONG’s que lá desempenham 

funções que tratam de fazer com que esses encontros sejam possíveis. Também ao nível 

local, existem iniciativas que abordam a questão espiritual e religiosa tendo em conta 
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que essas mobilizações de informação são fundamentais em todo este processo de 

integração social.  

 

Vários concelhos e municípios, muitos deles deparados com o fenómeno da imigração, 

têm um papel activo no apoio prático aos imigrantes que neles residem, apoiando 

também iniciativas de associações de e para essa população. Para além do concelho de 

Loures, por exemplo, concelho bastante activo na problemática da imigração e da 

integração, onde está instalado o Centro de Acolhimento para Refugiados do CPR, um 

outro concelho merece destaque pela sua actividade: o Concelho de Odivelas. 

 

Também este na zona periférica da capital portuguesa, acolhe a sede de diversas ONG’s 

e associações com origem nas comunidades imigrantes e/ou que desenvolvem projectos 

dirigidos ao apoio às populações Imigrantes e Minorias Étnicas, onde algumas delas são 

as seguintes: Comunidade Islâmica de Odivelas; Associação Recreativa e Cultural Indo-

Portuguesa; Magos - Organização dos Amigos de São Gregório Magno - Associação; 

Associação dos Crentes Evangélicos Guineenses em Portugal; Conferências vicentinas; 

Igreja do Nazareno de Lisboa; Igreja Evangélica Metodista Portuguesa de Lisboa; 

Terceira Igreja Evangélica Baptista, entre outras. 

 

O papel desempenhado concretamente por estas instituições revela-se cada vez mais 

importante e são vários os casos de sucesso no seio destas comunidades. Estas 

organizações são um exemplo das boas práticas para a integração, que cada vez mais 

ganham forma em Portugal, caminhando para uma política social de integração 

sustentável e exemplar. 
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5. “INTEGRAÇÃO TRANSITÓRIA”: INTEGRAÇÃO, EXCLUSÃO, 

REDE SOCIAL E CAPITAL SOCIAL   

 

Ao longo deste estudo fui-me deparando com vários conceitos que se tornaram deveras 

importantes para a contextualização e compreensão desta problemática. Podendo 

catalogá-los nas categorias teórica, política e prática, resolvi destacar porém somente 

quatro conceitos práticos pela sua relevância operacional. Sendo este estudo centrado no 

conceito operativo de Integração Transitória, no caso específico a dos imigrantes 

acolhidos temporariamente no Centro Comunitário de São Cirilo – em situação não 

regular, por razões humanitárias ou de segurança – parece-me fundamental abordar a 

questão da integração, assim como os conceitos de exclusão, rede social e capital social, 

de forma analítica e sintética. 

  

Conceitos como o de integração, exclusão, rede social e capital social, tornaram-se 

fundamentais na abordagem, compreensão e reflexão do tema principal do estudo, pois 

tratando-se a imigração de um fenómeno social total, complexo, multifacetado e em 

constante mutação, todos estes conceitos se complementam ao enquadrar toda a 

problemática que a questão em si aporta.  

 

Vários são os autores que, quer de um ponto de vista de uma macro perspectiva de 

abordagem ou quer a partir de uma micro visão do fenómeno das migrações e da 

integração, se debruçam sobre estes conceitos. Temos o exemplo de Paulo Costa 

(COSTA, 2004), que fazendo um percurso macro analítico se debruça depois com base 

nas conclusões que tira, num estudo mais aprofundado sobre o caso específico de 

Portugal. Usa também este autor os conceitos referidos alinhados entre si numa 

realidade tão complexa como é aquela que se estuda.  
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Facto é que existem outros conceitos indissociáveis ao estudo com os quais lidei – como 

o de Migrações Globais, Sociologia da Imigração, Cidadania, Comunidade – mas que 

pertencendo à esfera teórica comum a todas as análises sociológicas e históricas sobre 

este fenómeno, não me pareceram merecer o enfoque que os que neste capítulo distingui 

dos demais têm na minha investigação.  

 

Outro conceito bastante abordado pelos teóricos sociais mas de pouca  relevância neste 

estudo é o conceito de assimilação, conceito bastante normativo mas já ultrapassado e 

que no presente estudo, ainda que importante e interessante para a temática, não me é 

útil para a compreensão desta realidade.  

 

Sendo um conceito que tende a favorecer a aprendizagem rápida, pelos imigrantes, da 

cultura predominante da sociedade de acolhimento, o conceito de assimilação visa 

assegurar “a integração dos recém-chegados no grupo dominante favorecendo a 

aprendizagem da língua e da cultura do país de acolhimento, sem ter em consideração a 

sua pertença cultural, étnica, religiosa, linguística.” (LaFortune, Gaudet, 2000). 

“Significa encorajar os imigrantes a aprender a língua nacional e a aprender os hábitos 

sociais e culturais da comunidade que os acolhe (Castles,2005:106)” 

   

É o processo social em virtude do qual indivíduos e grupos diferentes aceitam e 

adquirem padrões comportamentais, tradição, sentimentos e atitudes de outra parte. É 

um ajustamento interno e indício da integração sociocultural, ocorrendo principalmente 

nas populações que reúnem grupos diferentes. Em vez de apenas diminuir, pode 

terminar com o conflito9 (cit. in entreculturas.pt).  

 

Por ser também o modelo integracionista adoptado por Portugal, (considerado pelos 

estudiosos como um processo inevitável (Alba E Nee, 1997; Portes et al. 1999), à luz de 

outros países que importam mão-de-obra, como a França e a Grã-Bretanha), de carácter 

assimilacionista (e como veremos no capítulo “políticas de integração em Portugal”) 

este conceito verificou-se, ainda que sem a relevância esperada, nas atitudes, reacções e 

opiniões dos imigrantes em relação à cultura onde estavam agora inseridos e ao modo 

de funcionamento dos serviços e da sociedade perante eles. “Eu gosto de estar aqui, 

                                                 
9 In http://www.entreculturas.pt/Glossario.aspx., consultado em 9/8/2011 
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temos muitas condições, mas temos de cumprir as regras, eu cumpro as regras, tem de 

ser (…)” (in Entrevista a imigrante).  

 

E outros conceitos existem também que se poderiam mostrar fundamentais para o 

desenvolvimento deste estudo, que são por exemplo conceitos como o de 

Representações, Valores e Atitudes Sociais, pois, como podemos ler em Jorge Vala 

(Vala, 1993), nasce sempre perante uma nova realidade a necessidade de interpretação 

de novos valores e atitudes sociais, e a construção ou reconstrução das próprias 

representações, mas especificamente perante o fruto do trabalho empírico com esta 

população não se revelaram deveras pertinentes. 

 

Verificou-se porém que ao contrário de outros estudos, onde os imigrantes 

representados possuem sempre experiências e meios que lhes proporcionam o acesso a 

informação visual, vivenciada ou imaginária acerca da realidade portuguesa, os 

imigrantes do Centro Comunitário de São Cirilo são imigrantes em transição, recém-

chegados na sua maioria e/ou que não tiveram as condições espaciais e temporais 

necessárias para a formação de representações mentais ou sociais acerca de Portugal.  

 

 Os condicionalismos que são tidos como entraves na construção ou reconstrução dessas 

representações são factores como a língua, a recepção no país de acolhimento, a idade, o 

tempo que dispõem para o conhecimento do país, ou o motivo pelo qual foram 

acolhidos, como é o caso dos imigrantes acolhidos por razões específicas de saúde.    

 

Cabe-me introduzir, então, de uma maneira bastante sintética cada um destes conceitos 

inseridos no meu estudo e explicar de que maneira se mostram fundamentais para a 

compreensão do objecto de estudo e por neles ter recaído a minha escolha de lhes dar 

mais enfoque. 

 

Os conceitos de rede social e de capital social foram sem dúvida conceitos muito 

importantes para a compreensão da realidade estudada. Sendo o primeiro designado 

comummente como uma estrutura social composta por pessoas ou por organizações, 

ligadas entre si por vários tipos de relações que partilham valores e objectivos comuns. 

As redes sociais facilitam, pela sua abertura, a existência de relações horizontais entre 

os membros a elas pertencentes e portanto relações não hierárquicas. Por este motivo 
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daqui se podem criar laços, que facilitam relações sociais que puderam fornecer acesso 

privilegiado a recursos ou até produzir controlo social de comportamentos desviantes, 

por exemplo.  

 
No estudo em questão foi fundamental observar e analisar as ligações e os tipos de 

relações estabelecidas entre os utentes entre si e entre os utentes e o pessoal técnico e 

vice-versa, através das entrevistas semi-directivas e da minha observação participada, 

para compreender atitudes e valores apresentados pelo público alvo desta investigação. 

 

Ligado a este conceito está o conceito (mais abrangente e recentemente bastante 

utilizados por estudiosos das relações sociais) de capital social.  O capital social é a 

designação das consequências positivas da sociabilidade (Portes, 1998), ou seja , a ideia 

de que o envolvimento e a participação em grupos pode ter consequências positivas 

quer para o indivíduo quer para a comunidade. Apesar desta ideia já ter origens remotas 

na disciplina sociológica, desde Durkheim, é recentemente muito utilizada e em vários 

contextos do estudo sociológico, tendo sido impulsionada a sua análise mais sistemática 

por Pierre Bourdieu, que definiu este conceito como: “o agregado dos recursos efectivos 

ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo” (Bourdieu, 1985:248). 

 

É então referido normalmente o capital social como o valor implícito das ligações 

internas e externas de uma rede social, caracterizadas pela confiança e partilha entre os 

seus membros, fruto da sua própria interacção social. É neste contexto, onde segundo 

Putnam “trabalhar em conjunto é mais fácil numa comunidade abençoada por um 

volume substancial de capital social” (Putnam, 1993, 35-36) que se torna importante 

este conceito para compreender a natureza e o funcionamento de uma comunidade 

“prática”, como aquela que estudo. 

 
Por integração entende-se então o contrário de exclusão, existindo várias dimensões de 

exclusão, como a económica, a política, a geográfica, a afectiva ou a cultural, e tem um 

carácter transversal, ou seja, todas as classes sociais podem ser afectadas por ela de uma 

maneira ou de outra (Almeida, 1993 cit in Análise Social vol. XXVIII). Os excluídos 

tendem a ser avaliados como os que fogem à norma, à homogeneidade, segundo a 



 54 

tradição sociológica, que a partir da noção de marginalidade social criou um conjunto de 

“excessos normativos” definidores de integração. 

 

No entanto também a Sociologia considera a integração como uma pluralidade vasta, 

aberta e mutável a vários estilos de vida e todos eles partilhando a cidadania. Ou seja, 

todos estes comportamentos devem exprimir capacidades de escolha. Para a disciplina, 

este conceito como conceito analítico está presente em grande parte da sua literatura 

desde a sua fundação. Quando não existe uma boa integração social por parte dos 

indivíduos a coesão social também corre riscos e as normas tendem a ficar cada vez 

mais frágeis (Vilaça, 2008).  

 

Quando se trata de indivíduos externos à partida a uma dada sociedade, como os 

imigrantes, essa integração mostra-se muito relevante quando posta em paralelo com 

outras problemáticas sociais que impliquem o bom funcionamento de uma sociedade. O 

convívio saudável entre todos os membros e a gestão de conflitos, por exemplo, estão 

intimamente ligados à integração. Trata-se então da posse de competências sociais e do 

efectivo uso delas. Só se podendo, porém, considerar exclusão se os comportamentos 

entendidos como socialmente desejáveis não forem reversíveis num futuro, se não 

conservarem a capacidade real de opção (Almeida, 1993). 

 

Podem fazer-se vários tipos de análise acerca da integração ou, em oposição, acerca da 

exclusão, sendo menos normativas as análises locais, na sua especificidade e 

diversidade, onde sobressaem estas questões ligadas à reconstrução e re-dinamização de 

identidades locais, constatando o desenvolvimento de redes associativas, solidariedades, 

capacidades de iniciativa, e o que revela um grau de Integração bastante satisfatório em 

algumas dimensões. 

 

Neste estudo, pelas características do público-alvo e objecto de estudo, assim como 

todos os condicionalismos inerentes ao mesmo, espaço-temporais e académicos, o 

conceito de “Integração Transitória” é determinante para o conduzir da investigação e 

tem nela grande enfoque e centralidade.  

 

Integração transitória ou seja a capacidade do indivíduo acolhido de se integrar num 

dado contexto ou realidade social e cultural por um período de tempo que sabe ser à 
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partida reduzido, mantendo ao longo deste contacto atitudes coerentes, satisfatórias e 

úteis ao convívio com os membros da nova sociedade.  

 

Estes imigrantes estão alojados no Centro por condições muito específicas e 

temporariamente, (assim como específicas são as características dos utentes externos 

que beneficiam dos seus serviços) por um limite temporal reduzido, em que este centro 

é um dos veículos de integração enquanto permanecem no nosso país, pois muitos 

regressam ao país de origem logo que se verifiquem condições para tal, ou enquanto 

precisam de regulamentar um percurso de sustentabilidade de vida, ou seja, a Integração 

de que aqui se trata é transitória e não permanente ou definitiva. Uma integração de 

primeiro contacto, que pretende ser um início num processo evolutivo de integração 

cada vez mais complexa, ou servir de ponte para que no período em que os imigrantes 

se encontrem em Portugal, desfrutem de meios fundamentais para o seu 

desenvolvimento pessoal e cultural enquanto permanecem em comunidade mas 

permitindo bases sólidas para uma possível continuidade.  

 

Foi por isso muito importante identificar os meios utilizados pelo centro, 

conscientemente ou não, pelos seus serviços permanentes ou actividades esporádicas, 

para contribuir e com qual sucesso para uma feliz integração transitória.  

 

Nos capítulos seguintes, onde se aprofundam estes conceitos e são relacionados com a 

caracterização e análise do objecto de estudo, poderá claramente perceber-se quais são 

estes serviços ou actividades e a maneira como são conduzidas as acções integradoras.  
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II – O  CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO CIRILO – APOIO A 

IMIGRANTES,  ENQUANTO ESTUDO DE CASO 

 

6. ESTRATÉGIAS E CONDICIONALISMOS METODOLÓGICOS  

 

A escolha desta temática surge, como já enunciado na introdução a este estudo, pela 

minha experiência laboral no estrangeiro, num país da Europa do Sul, pela proximidade 

que aí tive a estas problemáticas e ao facto de, em ocasião do meu regresso, ter 

ingressado num trabalho como voluntária de uma ONG, o FAS -vertente Imigrantes, 

neste mesmo centro, numa assistência na área do voluntariado social. 

 

Enquanto estratégias de investigação e recolha de dados, era minha vontade trabalhar 

com histórias de vida e recorrendo a entrevistas para recolha de dados, no que diz 

respeito às metodologias e técnicas adoptadas para esta pesquisa. No entanto, devido a 

factores que se prendem com as características específicas desta população, com 

condicionalismos vários quer a nível pessoal quer académicos e científicos, decidi 

reformular a estratégia de abordagem do fenómeno e inseri-la na modalidade de estudo 

de caso, por este se adequar de melhor maneira, pelas suas características, ao objecto de 

investigação. 

 

Por estudo de caso pode entender-se uma metodologia de investigação bastante 

abrangente na sua categorização, aliás Coutinho (Coutinho, 2003), refere que quase tudo 

pode ser um “caso”: um indivíduo, um personagem, um pequeno grupo, uma 

organização, uma comunidade ou mesmo uma nação. Da mesma forma, Ponte (Ponte, 
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2006) considera que “É uma investigação que se assume como particularista, isto é, que 

se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de mais 

essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um 

certo fenómeno de interesse.” (Ponte, 2006:2) 

 

O “estudo de caso” pode ser conduzido sobre qualquer um dos paradigmas de 

investigação, do positivista ao crítico, sendo por isso mais corrente a sua inclusão nos 

planos de investigação tipo misto. Embora existam vários tipos e modalidades de caso, é 

este conjunto de objectivos que se pretendem com esta investigação, daí ser o mais 

pertinente e adequado o método escolhido para o desenvolver de tal estudo. 

 

No processo de recolha de dados, o estudo de caso recorre a várias técnicas próprias da 

investigação qualitativa, nomeadamente o diário de bordo, o relatório, a entrevista e a 

observação. A entrevista adquire bastante importância no estudo de caso, pois através 

dela o investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas vivências. Este 

processo é extremamente demorado, pois o investigador depara-se com a necessidade de 

transcrever auscultações realizadas aos participantes, bem com transcrever 

integralmente as gravações áudio das entrevistas realizadas. Seguidamente os textos 

resultantes das transcrições são transformados em formato electrónico tendo em vista a 

sua exploração com o apoio de um software adequado. 

 

O estudo de caso representa uma abordagem metodológica de investigação 

especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos e que este constitui uma estratégia de pesquisa 

utilizada nas Ciências Sociais. O estudo de caso privilegia uma investigação com 

características peculiares, pois incide intencionalmente sobre uma situação específica 

que se presume ser única ou especial, procurando descobrir o que há nela de mais 

fundamental e específico, compreendendo assim globalmente um determinado 

fenómeno ao qual o investigador atribui importância. 

 

Quanto à modalidade de investigação em que o estudo de caso se enquadra, segundo 

diversos autores, o estudo possui um forte cariz descritivo, daí que a grande maioria dos 

investigadores considere o estudo de caso como uma modalidade de plano qualitativo.  
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No entanto, há também autores que defendem que o estudo de caso pode ser conduzido 

sobre qualquer um dos paradigmas de investigação, considerando por isso mais coerente 

a sua inclusão nos planos de investigação do tipo misto. 

 

A amostra num estudo de caso é fundamental, pois constitui o cerne da investigação e o 

processo de amostragem só está concluído quando se esgota a informação a extrair 

através do confronto das várias fontes de evidência. Neste caso utilizei uma amostra de 

14 indivíduos de um universo total de lotação de 20 residentes, em trânsito10.  

 

O estudo de caso utiliza múltiplas fontes de evidência ou dados o que permite, por um 

lado, assegurar as diferentes perspectivas dos participantes no estudo e por outro, obter 

várias “medidas” do mesmo fenómeno, criando condições para uma triangulação dos 

dados durante a fase de análise dos mesmos. Daí serem também contemplados neste 

estudo os pareceres técnicos dos profissionais do centro e de voluntários que entram em 

todo o processo de integração, na modalidade de entrevistas livres e informais, 

modalidade também requerida pelos entrevistados. 

 

Deve-se realçar que o processo de recolha de dados é extremamente demorado, pois o 

investigador depara-se com a necessidade de transcrever auscultações realizadas aos 

participantes, registadas nos diversos instrumentos de investigação utilizados. O estudo 

de caso representa um método de investigação relevante, sobretudo porque assenta 

numa pesquisa intensiva e aprofundada de um determinado objecto de estudo, que se 

encontra extremamente bem definido e que visa compreender a singularidade e 

globalidade do caso, em simultâneo. 

 
No entanto pela minha observação participada enquanto voluntária e pelas 

características muito específicas do público-alvo, dificuldades de comunicação ao nível 

da língua, e inibição emocional quanto a momentos frágeis da vida por certos 

imigrantes, alguns com experiência de asilo político em país terceiro, foi adoptada a 

metodologia da entrevista semi-directiva e não a HISTÓRIA de vida. Porém, apesar da 

existência destas condicionantes foi porém possível realizar uma HISTÓRIA de vida, da 

                                                 
10 Considerando “20” o número de utentes alojados em lotação esgotada, facto não usual. 
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qual, assim como das entrevistas semi-directivas se dará conta dos seus resultados nos 

capítulos seguintes e em anexo. 
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              7. O CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO CIRILO – APOIO 

A IMIGRANTES  

 

 

11 

 

O Centro Comunitário São Cirilo, é um projecto dos Jesuítas concebido há alguns anos 

atrás com o intuito de dar resposta, na diocese do Porto, às muitas dificuldades que os 

imigrantes enfrentam em Portugal. O Centro Comunitário São Cirilo, é então uma 

fundação da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, constituída a 13 de Junho de 

                                                 
11 Fotografia da entrada do edifício do Centro Comunitário de São Cirilo, por Paulo Pinto. 
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2002, reconhecida não como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)mas 

como centro de solidariedade social indiferenciado. De acordo com os seus Estatutos, 

os Órgãos Directivos do Centro são o Conselho de Curadores, o Conselho Fiscal e a 

Direcção, nomeados pelo Provincial da Companhia de Jesus e homologados pelo Bispo 

da Diocese do Porto. 

 

Foi inaugurada em 2008 para dar resposta às necessidades dos imigrantes, requerentes 

de asilo ou refugiados, através do acolhimento temporário e do atendimento 

personalizado regular a vários âmbitos. O Centro propõe-se a contribuir para a 

promoção integral de imigrantes, em colaboração com os serviços públicos competentes 

e as instituições particulares, num espírito de solidariedade humana, cristã e social. 

Pretende também garantir as condições de necessidades básicas de sobrevivência, 

segurança e bem-estar, proporcionando alojamento a cidadãos e famílias imigrantes em 

situação de emergência humanitária (ou cidadãos nacionais em circunstâncias 

equivalentes). 

 

O Centro apresenta duas vertentes: a existência de vários quartos permite dar resposta a 

um acolhimento temporário para casais e pessoas individuais, num total de cerca de 20 

pessoas com 8 camas em alojamento masculino, 6 camas em alojamento feminino; 1 

quarto familiar com capacidade para 4 pessoas. A previsão é que o acolhimento seja de 

cerca de quatro meses, tempo previsto como suficiente para que os utentes possam 

reorganizar a sua vida e seguirem um determinado projecto de integração. 

 

Outra valência é o atendimento regular, em diferentes áreas, tanto para os residentes, 

como para externos em situação de risco, que necessitem de aconselhamento, desde 

médico, jurídico, social, ao nível da procura de emprego ou psicológico. Uma vasta 

equipa técnica, dirigida pela Directora, Drª Maria Pinheiro Torres, acompanhada pela 

responsável pelo gabinete social a Assistente Social, Drª Helena Leal, pela Educadora 

Social, Drª Cristina Rocha, no gabinete de  Emprego e Empreendorismo, pela Drª Maria 

José Lino,   pela Jurista Drª Teresa Pinheiro Torres  e pela Psicóloga Drª Alexandra 

Santiago, dinamizam os vários gabinetes e espaços (ver anexo 5). 

 

Existe um Gabinete de Apoio, funcionando de segunda a sexta-feira das 09:30 - 13:00 e 

14:30 - 17:30 horas; O Refeitório de segunda a domingo (inclusivamente feriados) das 
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13:00 - 14:00 horas; O serviço de Lavandaria às terças e quintas das 09:30 - 11:00 

horas; Os Balneários disponíveis de segunda a sexta-feira (mesmo que feriados) das 

09:30 - 13:00 horas; O Banco de Roupa de segunda a sexta das 09:30 - 13:00 e das 

14:30 - 17:30 horas;  

 

O Gabinete Médico, serviço assegurado por Médicos Voluntários que se disponibilizam 

para facultar ao centro especialidades médicas como Clínica Geral, Nefrologia, 

Pediatria, Psiquiatria e Radiologia, gratuitamente em horários diferenciados e de acordo 

com as necessidades dos utentes que o procuram.  

 

Existe ainda um gabinete de enfermagem, sempre com profissionais em regime de 

voluntariado pretendendo promover e prevenir ao nível dos cuidados de saúde 

primários; prestar cuidados gerais de enfermagem e desenvolver acções de 

sensibilização. 

 

 O Gabinete de Educação Social, Tem por objectivo orientar e coordenar os utentes 

durante o seu percurso no Centro. O trabalho realizado com os utentes é directo e 

individualizado a vários níveis: coordenação das tarefas diárias; coordenação do serviço 

de refeições; coordenação do banco de roupa. 

 

Ao nível da saúde, presta auxílio na marcação de consultas; articulação com Centros de 

Saúde, Hospitais, etc.; administração de medicamentos e tratamentos prescritos pelo 

médico; disponibilização e gestão de medicamentos, e ao nível da Reinserção Social dos 

utentes, articulando com entidades públicas responsáveis pela habitação social; 

articulação com estabelecimentos de ensino (infantários, escolas, etc.); Realização de 

visitas domiciliárias. E ao nível do acolhimento de voluntários, estagiários e de 

investigadores para trabalhos académicos e de iniciativas para exposições a realizar no 

espaço comum que o Centro dispõe para o efeito. 

 

Já o Gabinete Social tem por objectivo a promoção social dos imigrantes e nacionais. 

Faz o diagnóstico social; Analisa a proposta de intervenção; é responsável pelo 

encaminhamento para o apoio permanente ou alojamento temporário, a articulação com 

instituições parceiras e a promoção do envolvimento activo do cidadão imigrante ou 

nacional no seu processo de inserção ou reinserção. 
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O Gabinete de Emprego e Empreendedorismo dedica-se à integração profissional do 

cidadão imigrante e/ou do utente nacional externo. Na área do emprego interage na 

elaboração de Currículos Vitae, de cartas de apresentação, na preparação para 

entrevistas de selecção, no intercâmbio de pedidos e ofertas de emprego e formação; 

colabora numa forte mediação entre os utentes, as empresas, os centros de formação e 

outras entidades; tem um papel fundamental na facilitação dos processos de 

reconhecimento de habilitações. 

 

No que respeita à área do empreendedorismo, apoia e acompanha iniciativas 

empresariais, dá informações ao nível das formalidades e aspectos legais, encaminha as 

propostas para incentivos e apoios financeiros, esclarece acerca das várias etapas dos 

projectos. Promove também projectos inovadores. 

 

O Gabinete de Psicologia, destina-se a todos os utentes, internos ou externos, de todas 

as idades, que podem beneficiar da ajuda de um profissional num contexto seguro e em 

que está garantida a confidencialidade. A intervenção deste gabinete pode ser a diversos 

níveis, apoio psicológico e aconselhamento (sentimento de tristeza/solidão, depressão, 

luto, ansiedade, situações de doença do próprio ou de um familiar, etc.); apoio na 

elaboração do Projecto de Vida; orientação Vocacional e Profissional; apoio na 

concretização do Programa de Retorno Voluntário. 

 

É no Gabinete Jurídico que os cidadãos imigrantes e nacionais têm atendimento, 

aconselhamento e orientação jurídica. Esclarece e apoia os utentes relativamente aos 

seus direitos e deveres, nas mais diversas áreas, desenvolvendo respostas, nos campos 

da informação, protecção jurídica e realização de várias acções processuais, como a 

Informação e esclarecimento de dúvidas de carácter jurídico, o apoio em todos os casos 

de conflitos laborais, assim como apoio na realização de contratos de trabalho e afins. 

Apoia também os utentes na obtenção da Autorização de Residência, sendo um 

acompanhamento personalizado e individual a cada cidadão. Fornece apoio na obtenção 

de documentos de identificação na Representação Consular do país de origem e apoia 

no processo de Reagrupamento familiar.  Apoia a elaboração de Requerimentos e outros 

documentos necessários ao conseguimento dos direitos de cada cidadão.  Actua também 
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na orientação e encaminhamento nos organismos judiciais, frequentemente através do 

pedido de apoio judiciário. 

Com semelhanças à resposta do Serviço Jesuíta aos Refugiados em Lisboa, o Superior 

da Comunidade do Porto explica que “são duas histórias diferentes”, diz estarem 

destinados a trabalhar com imigrantes, mas abertos a todos, uma vez que as dificuldades 

são comuns. Segundo o Pe. Vaz Pinto, “ (…) existe uma grande lacuna na área da 

justiça no Porto e, particularmente, no apoio aos refugiados. O Centro Comunitário São 

Cirilo é uma resposta mais, na procura de soluções que a crise social vai agudizando” 12. 

 

A função principal do Centro, além de visar melhorar as condições de acolhimento e de 

integração de todos aqueles que escolhem Portugal como destino seguro, longe das 

perseguições e das constantes violações dos direitos fundamentais a que estão sujeitos 

no país de origem, é a de agrupar uma série de actividades que permitam a informação, 

formação e organização dos tempos livres dos imigrantes, mas também um ponto de 

apoio e de divulgação da temática da integração social. Procura, deste modo, ser um 

espaço aberto em que o diálogo seja possível entre aqueles que necessitam de ajuda e a 

sociedade de acolhimento. 

 

O Centro dá uma contribuição importante para o desenvolvimento do país numa 

perspectiva multi e intercultural. Esta é uma iniciativa e prática importantes para a 

integração de imigrantes, de requerentes de asilo ou refugiados — integração esta 

através do contacto e inserção na comunidade local, criação de uma dinâmica 

intercultural através da convivência e desenvolvimento de actividades conjuntas, 

melhoria da imagem dos imigrantes e requerentes de asilo na sociedade de acolhimento, 

reforço dos laços comunitários e do sentimento de pertença a uma comunidade social 

coesa. 

 

A nível dos equipamentos o Centro de Comunitário de São Cirilo dispõe de várias 

estruturas para receber os imigrantes e eventualmente requerentes de asilo ou 

refugiados, assim como externos em situação de risco. Estes têm então, à sua disposição 

durante o período transitório, entre a chegada e a integração no nosso país, espaços para 

o alojamento, e em comum com o público externo espaços de convívio e lazer, cozinha, 

                                                 
12 IN ECCLESIA, Julho de 2008, consultado  in http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-
bin/noticia.pl?id=62268,  em 30/11/2010 
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refeitório, banco de roupa usada, lavandaria, uma pequena biblioteca e mediateca, salas 

de formação, auditório e um espaço espiritual. Numa área encontrada no centro do 

edifício existe um espaço verde ao ar livre. 

 

O Centro conta ainda com colaboradores internos, em regime de voluntariado e acolhe 

acções de voluntariado de ONG’S externas, e actividades como aulas de língua 

portuguesa, aulas de Ginástica, informática, workshops de cozinha, apoio social, visitas 

a museus, etc. 
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8. CULTURAS CRUZADAS: ENTRE O “FUI”  E O “SEREI”   

 

Seguindo as técnicas metodológicas que enunciei no capítulo 6, e optando por realizar 

um estudo de caso, tomando como objecto o Centro Comunitário de São Cirilo, usei de 

entrevistas directivas aos imigrantes, uma vez que se tornou inviável a intenção primária 

de recorrer a entrevistas de História vida. Nestas entrevistas, das quais reporto de 

seguida os resultados, analisei as seguintes categorias demográficas e socioculturais 

como a idade, a proveniência, a ocupação anterior à entrada no território português, o 

conhecimento da comunidade de São Cirilo, a satisfação em relação aos serviços 

prestados pelo centro, ao desempenho técnico disponibilizado no Centro, às infra-

estruturas; analisei também a intenção futura e expectativas aquando da saída do centro 

de acolhimento, ou finalizado o processo de integração transitória.  

 

Aquilo que o imigrante é, pela sua história pessoal, aquilo que ele sente que é, 

confronta-se com as imagens e os papeis que lhe são devolvidos pela sociedade de 

destino. Esta entende a ressocializá-lo (vulgarmente, sem ter em conta uma socialização 

anterior, que faz parte da sua identidade, quase sempre ignorada ou desprezada), ou seja, 

impõe-lhe novos valores, crenças, normas, que o invadem tanto a nível público, como 

privado. 

 

Na realidade, as categorizações e os estereótipos multiplicam-se, interligam-se e 

confirmam-se mutuamente, abrangendo uma grande parte, se não a totalidade dos 

domínios da vida, desde o estatuto profissional, o género, a instrução, da religião às 

convicções ideológicas. 
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A sua visão da cultura portuguesa é, como seria de esperar, uma visão estereotipada em 

que é a sua própria cultura que serve de termo de comparação. O próprio acto de 

emigrar, quando não se trata de uma imigração forçada, faz parte de uma estratégia de 

vida, em que as situações encontradas, na maior parte das vezes, não correspondem às 

previsões. Cada indivíduo é forçado a formular constantemente novas estratégias 

identitárias, que lhe permitam reconhecer-se e fazer-se reconhecer como pessoa, com 

uma história própria, ou seja, mantendo a ligação com objectivos anteriores, mas 

tentando dar resposta a novos desafios (Pacheco, 1996). 

 

Mudando as situações e o contexto, muitas das referências aparecem como inadequadas 

aos novos papéis sociais, ao mesmo tempo que a realidade presente não condiz com os 

projectos e perspectivas anteriores. O país de destino nem sempre é, de facto, um país 

de "acolhimento". Para além de representar um conjunto de mudanças rápidas, a 

imigração confronta os indivíduos e os grupos com processos de categorização em que 

identidades minoritárias lhes são prescritas pelo grupo social maioritário da sociedade 

de destino. Certas características ou práticas não semelhantes à cultura de chegada são 

muitas vezes vistas como comportamentos exclusivos, pois não se adequam à 

homogeneidade conhecida. 

 

Os primeiros passos num país que não é o seu são sempre difíceis para um imigrante, 

mesmo sendo acompanhado por técnicos ou amigos. Existem no entanto adaptações 

rápidas e sustentáveis, mérito muitas vezes do tal acompanhamento especializado, da 

qualidade dos serviços que o país de acolhimento põe ao dispor do imigrante e da 

proximidade de culturas. 

 

Decidi por isso seleccionar e analisar individualmente as principais categorias (como 

referi antes: a idade, o género, o país de origem, a ocupação no país de origem, a 

escolaridade e a satisfação a nível dos serviços prestados entre outros e tratá-las 

individualmente para que se possa ter um retrato abrangente e fidedigno da população 

estudada, e do papel do Centro Comunitário de São Cirilo na promoção da Integração 

Transitória. 

 



 68 

De referir que a ausência da transcrição integral ou parcial das entrevistas, neste 

trabalho, deve-se ao facto de, sendo um grupo restrito, seriam facilmente identificáveis 

as identidades pelo conteúdo de cada uma das entrevistas, pelo que optei, (visto essa 

presença não ser condição sine qua non a nível metodológico, científico e formal) por 

ocultar essa mesma transcrição.  
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8.1. BREVE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DOS UTENTES DO 

CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO CIRILO  

  

A primeira categoria tida em conta é o Género dos utentes do Centro Comunitário de 

São Cirilo. Como Podemos ver ilustrado no gráfico correspondente a esta categoria, a 

maioria dos utentes é de Género masculino. Normalmente chegam ao centro 

maioritariamente homens, excepcionalmente casais e raramente mulheres. Segundo 

fontes do Centro Comunitário de São Cirilo, a ala feminina é raro estar com lotação 

esgotada. 

 

Os utentes de Género masculino que recorrem ao centro normalmente imigraram 

sozinhos deixando família no país de origem.  

 

 

GRÁFICO 1: UTENTES POR GÉNERO 
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Quando se aborda a questão da idade, onde o seguinte gráfico é ilustração, é de facto na 

faixa etária da “idade activa” que se verificam o maior número de utentes, ou seja, dos 

21 aos 50 anos de idade.  

 

 

GRÁFICO 2: UTENTES POR FAIXA ETÁRIA 
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Pode-se explicar este espaço de tempo referindo que se encontram no centro quando a 

experiência de primeiro contacto com o país de origem não corre bem, ou depois de 

uma estadia algo longa, quando perdem a ocupação, por exemplo, e se por um lado os 

laços com familiares ou amigos no país de origem já não existem, por outro vêm-se 

numa situação de risco que algumas vezes culmina com a mendicidade. 
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Quanto à proveniência dos utentes do Centro Comunitário de São Cirilo, sendo um 

centro vocacionado para os imigrantes a maioria dos seus utentes são estrangeiros.  

 

GRÁFICO 3: UTENTES POR PAÍS DE ORIGEM 
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Ainda que seja um centro muito jovem, teve no início do seu funcionamento uma 

maioria de utentes originários do Leste da Europa, nomeadamente da Ucrânia. Neste 

momento como se pode analisar através do gráfico 3, a maioria dos residentes são 

provenientes dos países de língua oficial portuguesa, sendo de referir que alguns países 

mantêm com Portugal protocolos ao nível da saúde, e a falta de condições sanitárias 

daqueles pode ser um dos motivos para a afluência ao nosso país e por consequência ao 

pedido de auxílio do Centro Comunitário de São Cirilo para acolhimento. 

 
No que diz respeito à escolaridade dos utentes do Centro Comunitário de São Cirilo, 

todos os utentes são alfabetizados, tendo a maioria frequência do ensino secundário e  

registando-se quase metade dos utentes (6 em 14) com frequência ou conclusão do 

ensino superior. Também explicando esta tendência está o facto de Portugal desenvolver 

desde há alguns anos protocolos ao nível da educação com os governos dos países 

falantes de português como língua oficial, principalmente com os PALOP, e de alguns 

utentes verem, como tantos outros conterrâneos, essa possibilidade como viável, não só 

para prosseguir os seus estudos mas também para tentarem uma vida melhor em 

Portugal.  
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GRÁFICO 4:  NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS UTENTES  
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No entanto, a falta de suporte financeiro aquando da sua estadia no nosso país, apesar 

do acesso a bolsa de estudo, e de por vezes conseguirem conciliar com actividades 

laborais em part-time, nem sempre se torna viável essa conciliação e acabam por deixar 

o projecto pessoal para segundo plano.  

 

Nos gráficos seguintes, onde se abordam outras categorias como a finalidade da 

deslocação para o nosso país e as intenções para um futuro próximo após o período de 

acolhimento veremos onde enquadram a temática dos estudos e da formação 

profissional. 

 

A área de actividade dos utentes no país de origem é deveras interessante para perceber 

o percurso desta população e a sua própria percepção identitária antes de chegarem ao 

centro. Não encontrei qualquer constrangimento por parte dos utentes quanto à 

referência das suas ocupações no país de origem, ou no caso dos utentes portugueses 

antes de necessitarem dos serviços prestados pelo centro.  5 dos utentes estavam ligados 

à educação,  dos quais 1 exercia a profissão de professor de Física e Matemática.  

Alguns entraram no território português já com frequência do ensino superior no seu 

país ou até mesmo com cursos superiores concluídos, outros iniciaram aqui os estudos 

universitários, que por razões que se prendem acima de tudo com as necessidades 
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financeiras, como já referi, não conseguem viabilizar a sua conclusão enveredando 

muitas vezes pelo trabalho informal como forma de sustento. 

 

GRÁFICO 5: ACTIVIDADE DO UTENTE NO PAÍS DE ORIGEM 
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8.2. DO PAÍS DE ORIGEM A PORTUGAL: PRIMEIRO IMPACTO  

 

Como já foi sendo deslumbrado antes, pelo gráfico que dediquei ao fim de entrar em 

Portugal e à maneira como o fez, deparamo-nos com o panorama seguinte: 

 

GRÁFICO 6: MODO E FINALIDADE DE INGRESSO EM PORTUGA L 
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Quando perguntava  como tinham chegado a Portugal, acompanhados por amigos, em 

grupos organizados, ou através de outro país, as respostas foram sempre muito 

concretas: a maioria dos utentes estrangeiros residentes chegaram a Portugal sozinhos, 

mesmo que fossem recebidos no nosso território por amigos ou companheiros. Os 

utentes que dizem ter vindo acompanhados referem-se aos casos específicos em que por 

motivos de doença foram acompanhados pelo seu técnico de saúde.   

 

Os motivos principais prendem-se com trabalho, em vistas de um melhoramento 

financeiro da sua vida, encontrando um trabalho digno e podendo mais tarde regressar 

ao país de origem. Infelizmente quando não conseguem regularizar a sua situação, como 
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expliquei na primeira parte deste estudo, no capítulo dedicado à imigração irregular e 

clandestina, inserem-se no mercado de trabalho parelelo informal e não conseguem 

manter esse objectivo sem se desviar da norma. 

 

Muitos dos utentes já estavam em Portugal antes de ingressar no centro. Sendo o Centro 

Comunitário de São Cirilo um serviço visto pelos utentes como de último recurso, só 

chegam ao centro em situações limite, normalmente requerendo alojamento e refeições 

e só num segundo momento regulamentação e acompanhamento jurídico.  

 

Na sua maioria já fizeram um percurso de imigração tradicional, trabalharam 

legalmente, por motivos que se prendem com a regulamentação da documentação e o 

não cumprimento de regras básicas de permanência, que por parte dos utentes quer por 

parte da entidade empregadora, tornaram-se irregulares e a sua situação culmina numa 

situação de emergência económica e social.  

 

Outros utentes são reencaminhados por instituições também de cariz social onde já se 

encontram instalados há algum tempo e onde o seu percurso se torna aí concluído por 

necessitarem de uma instituição onde possam fazer a sua integração transitória antes de 

regressarem à sociedade civil propriamente dita, sem meios de subsistência e de 

capacidade psicológica de adaptação. É o caso de alguns dos utentes que se encontram 

em Portugal há mais de 10 ou 20 anos. 

 

GRÁFICO 7: TEMPO DE PERMANÊNCIA EM PORTUGAL ANTES D O INGRESSO NO CCSC 
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Os utentes catalogados como não tido nenhum tempo de permanência em Portugal antes 

do ingresso no Centro Comunitário de São Cirilo são exclusivamente os que por 

motivos de saúde a sua entrada é reservada e entram directamente logo que tenham 

condições para o fazer ou que o centro tenha disponibilidade em termos de lotação. 

Caso não se verifique essa disponibilidade o utente terá alta médica mas não alta social, 

pelo que ficará na instituição hospital até esta se verificar. 
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Os utentes por razões específicas de saúde são normalmente sinalizados pelos serviços 

sociais das unidades de saúde que contactam directamente o Centro Comunitário de São 

Cirilo, reentrando estes no item “reencaminhados”, assim como os utentes que como 

referi atrás para explicitar o gráfico anterior estão alojados numa outra instituição. 

Alguns destes utentes recorrem a outras instituições, como os CNAI, os CLAI, a APAV, 

o Secretariado Diocesano da Migrações, que os remetem para o Centro Comunitário de 

São Cirilo. O gráfico seguinte mostra então como têm os utentes acesso ao 

conhecimento da existência do centro:          

 

GRÁFICO 8: FORMA  DE CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA  DO  CCSC 

 

CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CENTRO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Através de amigos Através de outras
instituições

Reencaminhados Através da
comunicação social

Série1

 

 
GRÁFICO 9: TEMPO DE RESPOSTA  DO CCSC 
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O tempo de resposta por parte do Centro Comunitário de São Cirilo representado neste 

gráfico trata-se do tempo real desde a entrevista ao diagnóstico e à instalação do utente 

no Centro.  

 

Como se pode verificar a capacidade de resposta por parte do centro é bastante rápida 

prendendo-se a factores relevantes que levam a essa rapidez. Sendo um centro de 

“último recurso”, muitos dos utentes recorrem a ele já em fase de urgência e risco, pelo 

que, havendo vaga em termos logísticos, o processo de avaliação de casa caso é 

acelerado e  a entrada é quase sempre imediata. Falamos de casos de utentes que estão 

em risco de mendicidade ou onde ela já se verifica há algum tempo; quando o utente 

não se encontra nas melhores condições de saúde, ou no caso específico de uma utente, 

quando se encontra em mendicidade e perante uma gravidez. Esses casos são 

considerados “urgentes”. 

 

Os utentes que são alojados segundo as condições específicas de saúde normalmente 

também são tratados com celeridade.  

 

No Centro Comunitário de São Cirilo não existem listas de espera, pois os utentes que 

não conseguem uma avaliação positiva do seu processo são encaminhados para outras 

instituições ou para pensões que fazem parte do “alojamento apoiado”13  da Segurança 

Social, enquanto não existem vagas ou para instituições que melhor se adeqúem a cada  

caso. Sendo um centro de instalação temporária, mesmo havendo excepções, muitos 

utentes saem antes de terminado o período máximo de 4 meses de alojamento, e por isso 

os utentes vão entrando (e saindo) com alguma frequência.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  Sobre este assunto existe um estudo “Quartos, pensões e hospedarias: a realidade do alojamento 
apoiado em Lisboa e no Porto” disponível em http://www2.seg-social.pt/downloads%5Ciss%5C5%20-
%20Quartos%20Pens%C3%B5es%20e%20Hospedarias%201.pdf 
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8.3. ATITUDES ACERDA DO ACOLHIMENTO  

 
Quando abordados os utentes acerca da satisfação ao nível do desempenho do pessoal 

técnico a opinião de “muito bom” foi generalizada.  

 

Muitos utentes vêem nesta ou naquela figura do pessoal técnico que tomou conta do seu 

caso de uma forma mais próxima, uma pessoa “especial” (entrevista). Estão de acordo 

acerca da entrega e dos esforços feitos pelos técnicos para o bom funcionamento do 

centro e para a resolução de cada caso específico.  

 

GRÁFICO 10: SATISFAÇÃO AO NÍVEL DO DESEMPENHO DO PE SSOAL TÉCNICO  DO CCSC 
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Há também quem faça distinção entre este ou aquele gabinete, realçando as boas 

qualidades do trabalho desempenhado num em detrimento de outro.  

 

Apenas um utente referiu haver um mau desempenho por parte do pessoal técnico em 
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termos de mora no tratamento do seu caso, da entrega pessoal do pessoal técnico e das 

exigências feitas pelo Centro para o cumprimento das regras de limite de tempo em 

permanência, alegando este “falta de sensibilidade” (Entrevista).  

 

Ao nível dos serviços prestados pelo Centro (e a estes serviços refiro como explicitado 

aquando da caracterização do Centro no capítulo 2 desta mesma parte da investigação, 

quer aos serviços de gabinete, apoio social, psicológico, jurídico etc, mas também aos 

serviços partilhados de cantina, lavandaria, actividades várias, acesso a espaços 

colectivos de biblioteca, televisão), os utentes são unânimes quanto à sua qualidade e 

pertinência. Todos referem que os serviços são úteis e estão acessiveis a todos os 

utentes, quer internos quer externos.  

 

 

GRÁFICO 11: SATISFAÇÃO AO NÍVEL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO  CCSC 
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No que respeita às infraestruturas, é também muito vincada a resposta “muito boas”. 

Facto compreensível pois sendo o Centro uma construção bastante recente, previlegia o 

espaço amplo, a luz, a acessibilidade (também adequada a pessoas com mobilidade 

reduzida) e o espaço verde.  

 

GRÁFICO 12: SATISFAÇÃO AO NÍVEL DAS INFRA-ESTRUTURA S DO  CCSC 
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Referem que os quartos poderiam ser individuais e ter até mais quartos pela facto da 

área do edificio o justificar (entrevista). 

 

Como referi e ilustrei no capítulo anterior, os espaços do centro são bastante amplos e 

liminosos, convidando à reunião dos utentes, e todos eles dizem sentirem-se 

confortáveis.  

 
São várias as actividades propostas pelo Centro e animadas por voluntários ao dispor 

dos utentes. Foram já oportunamente enumeradas as actividades no capítulo anterior, 

destacando-se as aulas de teatro, de língua portuguesa, debates promovidos por um 

membro jesuíta, ou passeios e visitas a museus. 
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GRÁFICO 13: PARTICIPAÇÃO NAS ACTIVIDADES PROPOSTAS PELO CCSC 
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No entanto, não existe uma visível coordenação destas actividades por parte do Centro 

de uma maneira permanente. Não existe um técnico responsável pela monitorização das 

actividades, a sua frequência ou a sua continuidade. Devido ao público alvo ser de uma 

especificidade peculiar, são necessárias estratégias de integração que contribuam para 

promover a interacção dos utentes uns com os outros e eles próprios com a sociedade 

através do saber e da experimentação desta ou daquela actividade.  

 

É visível neste gráfico ilustrador das respostas que obtive dos utentes acerca da sua 

participação nas actividades, de que a maioria não participa. Existem fundamentalmente 

duas razões para estes resultados. A primeira prende-se com o facto do estado 

psicológico e emocional que os utentes apresentam aquando da entrada no centro, 

motivados pelos diversos traumas de que foi alvo e da condição inerente ao acolhimento 

e muitas vezes não estão aptos na língua portuguesa de maneira fluente ao ponto de se 

conseguirem integrar em actividades de grupo.   

 

A outra tem a ver com o facto de que todas as actividades acontecem no centro em 

regime de voluntariado e sem frequência obrigatória. A frequência com que acontecem é 

uma vez por semana e algumas realizam-se apenas 2 dias por mês.  

 

Quando a resposta foi “não participo”, as justificações foram o facto de as actividades 

serem a um horário inoportuno ou coincidente com afazeres (aulas externas de 
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português, idas a consulados, procura de emprego, consultas ou tratamentos médicos, 

etc.); serem poucas vezes por semana, ou somente duas vezes por mês; não serem 

estimulantes; não saber falar o suficiente para colaborar; não estarem motivados para 

acções de grupo.  

 

Não existem actividades directamente relacionadas directamente com a integração 

transitória, tendo apenas um carácter lúdico. 

 
 
A intenção ou projecto de vida para um futuro próximo é algo que mostra ser ainda 

frágil para os utentes residentes no Centro Comunitário de São Cirilo. 

 

Quando questionados apresentam ainda duas vertentes, a do desejado e a do realizável. 

Quer a primeira quer a segunda dependem acima de tudo de factores ligados à regulação 

da sua situação enquanto estrangeiros no território português.  

 

GRÁFICO 14: INTENÇÃO APÓS O PERÍODO DE ACOLHIMENTO 

 

INTENÇÃO APÓS O PERÍODO DE ACOLHIMENTO 

0

1

2

3

4

5

6

7

Retorno Voluntário Reconhecimento de
competências para

prosseguimento de estudos

Permanência no território
nacional

Número

 

 

A sua maioria pretende permanecer em Portugal, espera regularizar a sua situação e 

encontrar um emprego, mesmo que longe da sua actividade no país de origem ou das 

suas capacidades e competências.  
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O retorno voluntário, algo mais delicado pelo facto da legislação não permitir a entrada 

no território português, a um retornado voluntário, por um período de três anos, é a 

vontade de alguns, quando ainda existe algum tipo de ligação ou laços com o país de 

origem.  

 

Outros ainda, sendo possível pretendem concluir os seus estudos ou especializarem-se. 

Querem trabalhar aqui por algum tempo mas pensam regressar porém ao país de 

origem. Poucos são os que pretendem ficar definitivamente em Portugal. 
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9.  “Good Practice in Mental Health and Social Care for Refugees and 

Asylium Seekers – Part A. Identification Study Raport on Portugal”  

- UM ESTUDO PERTINENTE  

 

O fenómeno das migrações voluntárias e das migrações forçadas comporta em si um 

leque de problemas quer para os envolvidos na primeira pessoa, quer para as entidades 

dos país de acolhimento e instituições responsáveis pelo cuidado e integração desta 

população.  

 

Assim como no meu estudo, outros estudos existem que reflectem esta necessidade de 

ajuste de políticas e práticas sociais. 

 

Decidi expor aqui, um estudo, numa síntese conclusiva de uma das partes que 

considerei de grande relevância para a temática que abordo. Trata-se de um estudo que 

foi para o meu trabalho uma âncora ao nível da problemática e uma inspiração ao nível 

da temática, da população alvo (requerentes de asilo e refugiados) e das práticas de 

investigação, na medida em que expõe de uma maneira bastante objectiva e comprovada 

as necessidades e problemáticas desta população, complementando, a meu ver, o meu 

próprio estudo, pois aborda factores considerados fundamentais para a integração da 

população imigrantes em condições específicas, como é o caso desta população 

peculiar. 

 

É este estudo da autoria de Cláudia Freitas (Freitas, 2003), do Centro de Estudos das 

Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta, intitulado “ Good 

Practice in Mental Health and Social Care for Refugees and Asylium Seekers – Part A. 

Identification Study Raport on Portugal” de 2003.  
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Exactamente no Ponto C do Capítulo 1, é possível analisar algumas das necessidades e 

problemáticas que frequentemente se apresentam aos requerentes de asilo em Portugal. 

Neste caso a autora serve-se duma amostra de quinze requerentes de asilo provenientes 

dos seguintes países: Líbia, Ghana, Cuba, Angola, Albânia, Roménia, Jugoslávia, 

Colômbia, Quénia e Serra Leoa. Este ponto do estudo incide essencialmente sobre 

quatro factores que influenciam directamente a integração destes indivíduos em 

Portugal e analisa as necessidades e problemáticas que deles advêm. São esses pontos, o 

estado emocional, a Língua, a legalidade e o emprego. 

 

Possível é também analisar o acesso à informação e aos serviços, através das entrevistas 

e relatos dos indivíduos em questão. 

  

Quanto ao ponto do estado emocional, refere a autora que, motivado pelo estado 

traumático que implicou a fuga e que na maioria dos casos se reflecte também na 

viagem a que são submetidos até chegarem ao país de acolhimento, os requerentes de 

asilo apresentam-se frágeis e débeis psicologicamente. Não tendo por isso condições 

desejáveis para se apoderarem de forma adequada das rédeas da sua situação civil, o que 

é apontado como o primeiro e principal obstáculo a todo o processo de integração. 

 

Outro factor destacado neste estudo e visível no nosso quotidiano é a barreira 

linguística. A maioria dos requerentes não fala português e não existem escolas 

especializadas para o ensino da língua a estes indivíduos, que requerem um tratamento 

específico quer a nível da pedagogia que deveria ser adaptada quer ao nível da 

acessibilidade a escolas e profissionais de ensino. Estes indivíduos apresentam 

necessidades pedagógicas especiais e diferentes dos demais imigrantes. 

 

A sua situação particular implica um estudo de caso e a inserção em ambiente didáctico 

específico ainda não verificado nas estruturas competentes para o ensino do PLE 

(Português Língua Estrangeira). A dificuldade linguística interfere também, sendo 

bastante referida pelos requerentes, na questão da exploração laboral: alegam 

dificuldades de entendimento de regras e "cláusulas" por parte dos dadores de trabalho, 

normalmente no chamado mercado informal. Por fim, a integração nas comunidades 

locais também se mostra mais difícil e demorada devido à deficiente comunicação. 
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No que respeita à legalidade, o maior obstáculo apontado é a demora burocrática. Todo 

o processo de pedido e concessão é demasiado demorado para satisfazer as necessidades 

básicas destes indivíduos e implica com outros factores de igual importância para a sua 

permanência e sustentável integração. Sem documentos o acesso ao trabalho é 

dificultado, não só pela questão da legalidade da identidade e do estatuto mas também 

pela demora e complexidade da certificação de diplomas que eventualmente tenham em 

seu possesso. Isso faz com que a maioria destes tenham de colaborar com o trabalho 

informal e na maior parte dos casos desempenhar funções muito abaixo do seu nível de 

formação e de capacidades. 

 

O acesso aos serviços de saúde por exemplo também é condicionado, podendo somente 

recorrer aos serviços de urgência dos hospitais públicos. Estas situações são geradoras 

de stress e fragilidade o que pode e em alguns casos leva, a problemas psicológicos 

mais graves. 

 

No caso do factor emprego, também pelas razões enumeradas acima, estas pessoas são 

vítimas do chamado desemprego de longa duração, e quando esta situação não se 

verifica colaboram com o mercado informal, onde não existe muitas vezes o pagamento 

pelo trabalho prestado, o que causa falhas graves ao nível da satisfação das necessidades 

básicas. Alegam muitas vezes maus-tratos e má fé por parte dos empregadores 

informais. 

 

Para colmatar de alguma maneira estas carências os requerentes recorrem a instituições 

que os acolhem e apoiam servindo estas de mediadores entre estes e as estruturas. As 

apontadas por esta amostra são o CPR (Centro Português para os refugiados), a Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, Igrejas locais e ONG's. O CPR e o JRS (Jesuit Refugee 

Service) auxiliam-nos na procura de emprego e comparticipa nas despesas médicas 

básicas, ou acolhe-os em centros temporários como é o caso do Centro Comunitário de 

São Cirilo, que aqui estudo. 
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 Já o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)14 é apontado como primeiro contacto 

ao nível institucional que os direcciona para estas instituições que têm um papel mais 

prático e quotidiano.   

 

As problemáticas apontadas em linhas gerais por este estudo são o urgente ajuste da lei 

o melhoramento dos serviços e das atitudes públicas referidas como factores essenciais 

às melhorias das condições destes indivíduos em território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 SEF www.sef.pt  



 89 

 

 

 

 

 

 

10. POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES 

 

Depois da segunda Guerra Mundial, o fenómeno das migrações era visto como 

transitório. Os imigrantes eram considerados como mão-de-obra para a reconstrução da 

Europa e as políticas de recrutamento dessa mão-de-obra assentavam na ideia de que os 

trabalhadores regressariam ao seu país de origem depois. Esta ideia era baseada também 

na vontade que demonstravam os próprios imigrantes, pois tinham como objectivo 

principal regressar logo que conseguissem um melhoramento da sua condição 

económica. 

 

No entanto são poucos os casos em que esse retorno realmente se verificou. Na sua 

maioria os imigrantes tenderam a permanecer na sociedade de acolhimento. Segundo 

Jacobson (Jacobson, 1996) é nessa altura que para o país de acolhimento a questão 

central passa a ser, de maneira mais vincada, não tanto as políticas de imigração mas as 

de integração e acesso à cidadania. 

 

Quando o imigrante começa a prolongar a sua estadia no país de acolhimento pretende 

fazer parte da sociedade tanto quanto lhe for possível. O seu desejo de ter a família 

consigo levanta problemas quanto ao direito de reagrupamento familiar, e aí no que diz 

respeito à regulação dos fluxos migratórios e consequentemente no que toca ao acesso 

às prestações sociais e aos serviços públicos. O desejo de adquirir a nacionalidade do 

país de acolhimento para usufruir em pleno de todos os direitos civis torna-se cada vez 

mais visível. 

 

A nível da integração propriamente dita, regista-se uma maior entrega pessoal e cultural 

na criação de redes de afectos e relações sociais no país de acolhimento em detrimento 

das anteriormente existentes no país de origem. Investirá mais na vida cultural e política 
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da nova sociedade o que implicará um conjunto de leis e direitos que o permitam fazer 

livremente. Daí que, para fazer face a estes desafios, os Estados de acolhimento 

começam a promover medidas que facilitem a integração dos imigrantes e a 

coexistência sustentável com a sociedade nativa, ainda que esta integração possa não ser 

só a “definitiva”, mas também considerando a integração transitória. 

 

Foram então adaptadas medidas relativas a áreas como o trabalho, a habitação social, a 

saúde, a educação, a segurança social, a discriminação racial assim como acerca dos 

direitos políticos. O imigrante detém agora um papel diferente na sociedade de 

acolhimento que não existia há apenas alguns anos atrás. Estas mudanças não são só 

fruto de dinâmicas internas mas também de toda uma conjuntura e pressão 

internacionais que exercem bastante influência sobre os Estados e as suas políticas 

internas/externas.  

 

Ao nível do nosso país, a maioria destas medidas que visavam contemplar a integração 

como factor central são, como referi no capítulo “Os quatro períodos de regulamentação 

dos fluxos migratórios”, efectuadas no período de 1998 a 2003. Ainda que existam 

conflitos em matéria de coexistência de medidas que contemplam certos direitos e 

outras que só os permitam segundo o conceito de reciprocidade, foram registados 

avanços consideráveis e esse trabalho ainda está em fase de reestruturação. 

 

Algumas medidas reflectem ainda uma concepção própria de homogeneidade da 

sociedade portuguesa, facto percepcionado também pelos imigrantes objecto deste 

estudo, mas que não corresponde de facto à realidade social de Portugal, mas incidem 

no desconhecimento desta e por isso da não abordagem de certos assuntos com a 

relevância que mereciam. 

 

Quanto aos modelos de integração, poderemos citar três: o diferencialista, como 

exemplo adoptado pela Alemanha, onde existe uma divisão e separação das 

comunidades e onde o imigrante está excluído da sociedade maioritária a cujo acesso 

lhe é dificultado ou negado por via de políticas restritivas de nacionalidade e cidadania. 

Ao imigrante são concedidos apenas os direitos sociais inerentes à sua condição de 

trabalhador; o assimilacionista, também conhecido como o modelo francês por ter na 

França um dos melhores exemplos, e o mais aproximado do modelo utilizado no nosso 
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país, que consiste numa incorporação do imigrante na comunidade de acolhimento 

segundo a adopção dos valores desta. É aqui incentivada a adopção da nacionalidade do 

país de acolhimento como meio de integração; e por fim o modelo multiculturalista, 

como exemplo o Canadá, onde existe a ideia de que os valores partilhados pelas 

minorias étnicas devem integrar o espaço público, sendo-lhes concedidos direitos 

específicos associados à sua condição de minoria (COSTA, 2004).  
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10.1 POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO DE IMIGRANTES EM 

PORTUGAL  

 

Sendo Portugal um país classificado como dos melhores do mundo ao nível do 

acolhimento e integração de imigrantes, requerentes de asilo e refugiados, não poderia 

deixar de focar aqui algumas das práticas sociais de integração de grande relevo e já de 

grande importância para o sucesso do trabalho desenvolvido neste campo. 

 

São elas o Fórum Internacional Integração de Imigrantes promovido pelo ACIDI, e 

destaque ao II Plano para a Integração dos Imigrantes (PII), com duas novas vertentes 

de intervenção: a promoção da diversidade e interculturalidade e os idosos imigrantes. 

Este último projecto é o seguimento de um primeiro bem sucedido e apesar de ser uma 

acção do Governo, é fundamental o papel de todos os agentes públicos e privados, de 

onde se destacam na sociedade civil as ONG’s e as associações de imigrantes. Como na 

edição anterior, este projecto foi elaborado a partir de um trabalho conjunto entre todos 

os ministérios e de contributos ou propostas solicitadas à sociedade civil. 

 

O Fórum promove a reflexão, o apoio e o debate como diz Rosário Farmhouse 

“Integração de imigrantes, uma questão em debate” (in Fórum Internacional Integração 

de Imigrantes, ACIDI) 

 

Neste fórum participaram figuras muito importantes nesta temática, com grande peso 

político, social e institucional, como por exemplo, o Ex Presidente da República, DR. 

Jorge Sampaio, no papel de Alto-representante das nações Unidas para a Aliança das 

Civilizações; o SR. Ministro da Presidência; Rinus Penninx da Rede IMISCOE;  
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representantes da OCDE; o director geral da CPLP; investigadores da Universidade de 

Lisboa entre outros. 

 

O tema, esse foi a Integração de imigrantes e as Políticas sociais, e daí saíram variadas 

mensagens de incentivo, reflexão e propostas para um modelo mais aberto e sustentável. 

Em tempos de crise, os modelos da forma como as políticas de integração são medidas 

no nosso país não são alterados. O direito a viver com a família não depende da crise 

económica, assim como o acesso à nacionalidade, apesar de se ter dito que a crise fez 

com que se perdesse a prioridade na Europa para as políticas de imigração. A crise levou 

a cortes públicos e muitos sectores foram afectados. 

 

No entanto a redução de orçamento para a área da integração até porque ainda 

continuam a entrar na Europa imigrantes vindos de muitas zonas, quer fugindo de 

conflitos, humanitárias, quer para a reunificação familiar, mas se chegam em tempo de 

crise mais dificuldade em integrar-se pois não consegue encontrar emprego e aliada a 

esta questão a escassez de recursos pode produzir maus resultados, o que não é bem 

visto pelas comunidades autóctones, que associam a integração dos imigrantes a uma 

maior estabilidade social e segurança. È neste sentido que a monitorização das políticas 

de integração é importante, acompanhando o desempenho dos imigrantes. Os imigrantes 

quando se deslocam querem trabalhar, querem que as suas famílias participem na vida 

activa da sociedade e na economia, e para isso o ensino da língua do país de 

acolhimento é fundamental. 

 

Em termos de integração de imigrantes a situação de Portugal é considerada muito 

satisfatória mas ainda não foram testadas muitas áreas. A população imigrante é 

reduzida e o sistema de asilo a refugiados nunca foi testado, ao contrário de em outros 

países onde essa realidade é muito mais visível. Existem porém programas muito 

importantes colocados em funcionamento pelo ACIDI, como o conceito One-Stop 

Shop15, e a nível político existe um consenso entre todos os partidos políticos o que é 

muito louvável para que se possa progredir em matérias sociais de integração. A 

imigração deve ser vista com o foco nas pessoas e pode ter um impacto positivo no 

desenvolvimento humano. 

                                                 
15 http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/centros-nacionais-de-apoio-ao-imigrante---cnai/one---
stop--shop 
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É essencial a avaliação de políticas de integração. É importante avaliar as políticas 

governamentais, quer locais quer nacionais, no sentido de influenciar os processos de 

integração, de se saber o que se pode fazer ainda em relação a um público específico, a 

uma carência especifica. Só se pode fazer algo quando se conhecem os processos de 

integração e quando se tem consciência de que algo não está a funcionar. E só assim 

podem nascer novas políticas de integração. O termo integração é normalmente 

interpretado de uma forma muito normativa e é muito mais do que isso. 

 

O facto do direito de participação na vida política é um factor muito importante para a 

integração dos cidadãos imigrantes no país de acolhimento mas essa permissão varia 

muito ainda de país para país, por exemplo na Holanda, tendo residência fixa regular há 

três anos pode-se votar nas eleições locais. Trata-se de um instrumento para encorajar a 

participação na comunidade e tornar-se parte do debate político. 

 

Na Europa, para Rinus Penninx, da Rede Imiscoe, existem políticas de integração, 

políticas aplicadas de forma muito impositiva, mais políticas de assimilação por 

exemplo através de cursos compulsivos de integração cívica. 

 

Portugal não tem de todo esta atitude, mas uma atitude mais acolhedora ilustrada pelo 

projecto one-stop shop, por exemplo, para facilitar os serviços, e tem ao contrário de 

outros países há mais tempo habituados a lidar com esta problemática, instrumentos 

muitas vezes melhores e com mais abertura que muitos países com mais experiência em 

imigração. Acerca desta questão do direito de voto, fala-se também da pertinência da 

questão da reciprocidade. 

 

Várias vozes se fazem sentir: a reciprocidade está intimamente ligada ao problema do 

acesso à nacionalidade no país de residência. Com a abertura da lei da nacionalidade 

não se colocaria esse problema, segundo David Justino, da Universidade de Lisboa. Já 

Paulo Mendes coordenador do secretariado executivo da PERCIP, pensa que a questão 

da reciprocidade está desajustada em relação à realidade imigratória portuguesa. É 

fundamental abrir uma maior participação política também às eleições legislativas e 

presidenciais. 
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Quando o imigrante é parte integrante da sociedade onde vive e trabalha deve ser parte 

integrante em todas as vertentes da vida em sociedade, criando assim um princípio de 

igualdade entre cidadãos autóctones e residentes de longa duração que têm o direito de 

cidadania activa. 

 

Também neste Fórum se falou em preconceitos a ultrapassar. Muito frequente é associar 

os imigrantes a um peso económico. Mesmo quando aceite raramente é considerado 

como um cidadão pleno. Normalmente desvaloriza-se a cultura, a língua ou as práticas 

religiosas, apesar de Portugal ser considerado como um dos países da UE mais tolerante 

a nível religioso segundo um estudo alemão16; diz Jorge Sampaio “Desaprender 

preconceitos, desaprender a intolerância, parece-me um ponto fundamental (...) e do 

ponto de vista da Aliança das Civilizações, é absolutamente prioritário.” 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Documento “Religião e Política”, apresentado em Berlim a 30 de Dezembro de 2010, in rev. ACIDI, 
nº88, Janeiro/Fevereiro 2011 
17 rev. ACIDI, nº88, Janeiro/Fevereiro 2011 
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CONCLUSÃO 

 

No trabalho de investigação que agora se conclui, pode-se compreender num primeiro 

contacto, ou seja na primeira parte, de cariz teórico, que foram desde sempre os 

movimentos migratórios que impulsionaram o povoamento e o desenvolvimento das 

regiões, e a aproximação entre culturas. Todas as regiões sem excepção se construíram 

graças aos movimentos migratórios e à sua força de trabalho. Mas à medida que o 

mundo foi mudando, evoluindo, enriquecendo, também os fluxos migratórios ganharam 

novos rumos, novas estratégias, novas necessidades. 

 

São milhões de pessoas que hoje vivem fora das suas regiões de origem: por se 

deslocarem voluntariamente, por razões económicas, por serem obrigados a encontrar 

refugio pela ameaça de guerra ou perseguições que põem em causa os seus direitos mais 

básicos como seres humanos; ou mais recentemente pelas suas regiões estarem em 

perigo, devido a catástrofes naturais.  

 

É um fenómeno cada vez mais político e global do que simplesmente social e cultural 

ou económico, e o número de países e indivíduos envolvidos pela emigração está em 

constante crescimento. 

 

São os países do terceiro mundo, sacrificados pelas dificuldades económicas e sociais e 

flagelados pela guerra, nomeadamente em África, mas também no sul da Ásia e da 

América Latina, as principais zonas de partida; e os países mais ricos as principais 

zonas de destino e de acolhimento. 
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No caso da Europa, depois da Guerra-Fria, a Europa Ocidental conheceu um importante 

movimento migratório com origem na Europa central e de leste, motivado e ampliado 

pelos conflitos nos Balcãs. 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial foi o fluxo migratório mais significativo. Fluxo este 

que despertou a Europa Unida para um fenómeno que ganha cada vez mais lugar na 

sociedade contemporânea e nas agendas políticas e que acarreta uma serie de 

problemáticas, quer a nível social, cultural, económico e político, mas também na ordem 

dos direitos humanos, da soberania e da lei. 

 

No caso específico de Portugal, foi um país que sempre conviveu com o fenómeno da 

emigração desde há muito (e que agora o experimenta de nova devido à crise económica 

que assola o país), somente há poucas décadas começou a enfrentar a problemática da 

imigração. Aí surgiram novas abordagens ao tema, elaborando um percurso que 

permitisse lidar com o fenómeno da melhor maneira. Por um lado e seguindo as 

directivas de uma política comum, proteger o Estado, o equilíbrio da soberania, e por 

outro lado colmatar problemáticas sociais e culturais inerentes a um fenómenos social 

total que envolve inúmeros factores. 

 

Foram criados programas de regulamentação extraordinária, incrementou-se o combate 

à imigração irregular e aos mercados de trabalho informal. Criou-se noutra vertente uma 

maior abertura ao outro promovendo a integração do estrangeiro, incentivando a 

inserção social e a troca de experiencias culturais. 

 

É neste contexto que se enquadra o presente estudo e as conclusões operativas dele 

retiradas, ainda que pretendendo ser uma “porta aberta” para o desenvolver de novas e 

mais aprofundadas investigações ao nível deste tema e pelas várias disciplinas sociais. 

 

Os centros de acolhimento temporário são um instrumento bastante válido para a 

promoção da integração, ainda que transitória, a interacção entre indivíduos e a re-

formação destes antes de enfrentarem sozinhos a realidade de uma sociedade estranha, 

muitas vezes bastante longe em usos e costumes em relação às suas comunidades de 

origem. 
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Neste estudo foi-nos dada a conhecer uma realidade predominantemente masculina, 

proveniente dos PALOP na sua maioria, apesar do Centro ter “ciclos” em termos da 

proveniência dos residentes. A idade activa e a formação ao nível do ensino secundário 

e superior é predominante ainda que alguns se encontrem em situações de debilidade 

física, e estarem alojados por condições específicas no âmbito da saúde, e por esse facto 

ser difícil a sua inserção no mercada de trabalho, quando desejado, já que depois do 

alojamento dividem-se os desejos de continuarem estudos no nosso país e regressarem 

aos seus países de origem para integrarem quadros profissionais ali, ou continuar no 

nosso país. Uma grande parte pretende o retorno voluntário ou não tem condições para 

permanecer em Portugal e esse é o único destino provável. 

 

Nas entrevistas realizadas, quando questionados acerca do acolhimento, todos os utentes 

se mostram satisfeitos com as condições físicas do Centro e dizem ser uma mais valia 

no apoio a imigrantes e a utentes externos em risco. A mesma opinião se regista acerca 

dos serviços e quase todos respondem que o tempo de resposta foi rápido, como se pode 

constatar através do gráfico correspondente, e que o trabalho do pessoal técnico é 

notável, gerando-se não poucas vezes relações de amizade e admiração entre os utentes 

e os técnicos.  

 

Acerca do sentimento de integração na nossa sociedade, e apesar de muitos terem tido 

pouco contacto com esta, dizem sentirem-se “bem integrados”, referindo porém a 

importância da língua para iniciar qualquer percurso integrativo. Referem também que 

não participam nas actividades do centro, quer por não se sentirem ainda num estado 

psicológico e físico equilibrado quer pela organização e gestão das actividades não se 

mostrar bastante solidificada, como é mais explicitado no capítulo 8.. 

 

O conceito de integração transitória, ainda não explorado na sua faceta mais específica e 

no seu total potencial enquanto instrumento de mais valia na reinserção e capacitação 

dos indivíduos na sociedade de acolhimento, demonstra então ser fundamental. 

 

É importante elaborar planos individuais e de grupo, numa intervenção multidisciplinar 

para se recriar grupos, explorar mais valias e reconverter competências. 
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O Centro Comunitário de São Cirilo é um exemplo de um centro de acção social, 

designado por “indiferenciado”, por ser demasiado abrangente nas suas valias e não se 

enquadrar nas demais definições de IPSS, que desenvolve este conceito no seu trabalho 

diário com o público imigrante e/ou em risco social. 

 

É um centro sob tutela da Igreja Católica Apostólica Romana, um parceiro fundamental 

e bastante activo na intervenção social. Vocacionado para a inserção social de 

imigrantes, este centro de acolhimento temporário acolhe também portugueses em 

situação de risco e apoia um leque de utentes externos através de serviços abertos à 

comunidade. 

 

Este estudo, na sua componente empírica demonstrou a importância de um conceito, o 

de integração transitória, que poderá ver o seu inicio na elaboração de um plano de 

actividades orientadas para a formação e a re-formação social de indivíduos 

estrangeiros, na sua maioria, que poderão reconstruir-se e serem úteis à nossa sociedade 

no período em que beneficiam do acolhimento; de maneira mais prolongada caso 

decidam ou se proporcione a sua permanência no nosso território; ou nos seus territórios 

de origem caso regressem.  
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1-Gráfico 1- Evolução do número dos pedidos de asilo em Portugal  1974-2002 

Chart I. Evolution of the number of asylum claims i n Portugal
 (1974-2002)
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2- Gráfico2 - Evolução da população estrangeira (1980-2009) 

                                 Evolução Global da População Estrangeira 

1980 - 2009 
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SEF2009 

3- Figura 1. Mapa de Portugal em número de imigrantes por região 
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Mapa de total de residentes por Distrito   
Ano: 2009      
      
Distrito Total TRs VLDs Homens Mulheres 
Total Nacional 454191 451742 2449 234412 219779 
Aveiro 14206 14149 57 7385 6821 
Beja 5667 5620 47 3044 2623 
Braga 9769 9729 40 5102 4667 
Bragança 1811 1800 11 919 892 
Castelo Branco 3066 3060 6 1592 1474 
Coimbra 11604 11520 84 5934 5670 
Évora 3934 3922 12 2081 1853 
Faro 73277 73242 35 38909 34368 
Guarda 1881 1880 1 1007 874 
Leiria 16989 16974 15 9013 7976 
Lisboa 196798 195140 1658 100031 96767 
Portalegre 2801 2800 1 1491 1310 
Porto 28107 27889 218 14284 13823 
Santarém 14416 14398 18 7667 6749 
Setúbal 49309 49094 215 24859 24450 
Viana do Castelo 3141 3141  1731 1410 
Vila Real 2098 2095 3 1020 1078 
Viseu 4678 4673 5 2552 2126 
Açores 3534 3526 8 2022 1512 
Madeira 7105 7090 15 3769 3336 

 In Sefstat.sef.pt  

4- Tabela: Total de população estrangeira, Autorizações, Vistos 1980- 2009 
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5- Fotografias do Centro Comunitário de São Cirilo, por Paulo Pinto:  
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1- Recepção 

 
2- Gabinetes 
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3- Gabinete, interior. 
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4- Cozinha e área de refeições 
 

 
5- Sala de formação  
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6- Sala de convívio, pequena biblioteca  

 

7- Sala de estar  
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8- Casa-de- Banho  

 

 

9- Balneários 
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10- Lavandaria 

11- Espaço Ecuménico  
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12- Quartos, interior 

13- Espaço exterior central 
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6-LEGISLAÇÃO DA IMIGRAÇÃO  

  

Lei nº23/2007 de 4 de Julho   

A presente lei define as condições e procedimentos de entrada, 
permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território 
português, bem como o estatuto de residente de longa duração.  

  

Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro   

Regulamenta a lei 23/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime jurídico de 
entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do 
território nacional.  

  

Decreto-Lei n.º 368/2007   

O presente decreto-lei resulta da necessidade de dar cumprimento ao 
disposto nos n.os4 e 5 do artigo 109.º, no n.º 2 do artigo 111.º e no n.º 2 do 
artigo 216.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime jurídico 
de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros de 
território nacional.  

  

Portaria n.º 395/2008   

Aprova o modelo de declaração de entrada de estrangeiros, nos termos da 
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime jurídico de entrada, 
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.  

  

Portaria n.º 396/2008   

Aprova o modelo de título de viagem para os cidadãos estrangeiros 
residentes no País na qualidade de refugiados.  
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Portaria n.º 397/2008   

Aprova o modelo de vinheta autocolante para a concessão de prorrogação 
de permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional e revoga a 
Portaria n.º 1025/99, de 22 de Novembro.  

  

Portaria n.º 398/2008   

Aprova o modelo do documento de viagem a emitir para cidadão nacional 
de Estado terceiro que seja objecto de medida de expulsão e que não 
disponha de documento de viagem e revoga a Portaria n.º 664/99, de 18 de 
Agosto.  

  

Portaria n.º 399/2008   

Aprova o modelo de salvo-conduto a emitir nos termos e condições 
previstos no artigo 26.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, e revoga a 
Portaria n.º 662/99, de 18 de Agosto. 

  

Portaria 1563/2007 de 11 de Dezembro   

Define os meios de subsistência de que os cidadãos estrangeiros devem 
dispor para entrada, permanência ou residência em território nacional. 
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 7- ANTEPROJECTO- LEI DE IMIGRAÇÃO  
 

O Ministério da Administração Interna apresentou no passado dia 30 de 
Maio de 2006, na Fundação Vieira da Silva, o anteprojecto da nova Lei da 
Imigração. Saiba o porquê e o que muda na nova lei.  
 
Veja o vídeo sobre o anteprojecto da nova lei de imigração apresentado 

por Constança Urbano de Sousa, coordenadora do anteprojecto e assessora 
do Ministro de Estado e da Administração Interna, António Costa. 

Visualize na íntegra o anteprojecto (formato .pdf)  

Visualize o powerpoint da apresentação.  
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8.O CONCEITO DE “REQUERENTE DE ASILO” E 

“REFUGIADO ” 

 

Os conceitos de “requerente de asilo” e “refugiado” são frequentemente 

confundidos: o requerente de asilo é alguém que afirma ser um 

refugiado, mas que ainda não teve o seu pedido avaliado 

definitivamente. São indivíduos que procuraram a protecção 

internacional e cujo pedido para a obtenção do estatuto de refugiado não 

foi ainda decidido.  

 

Refugiado, conforme a "Convenção Internacional relativa à Protecção dos 

Refugiados", assinada pela ONU em 1951 (protocolo de 1967), é: 

 

 “toda a  pessoa que devido a fundados receios de perseguição por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, pertença a determinado grupo social ou 

opiniões políticas se encontra fora do país da sua nacionalidade ou 

residência, não podendo ou não querendo por tais receios, acolher-se à 

proteção de tal país” 18 

 

A Declaração de Cartagena, assinada em 1984, ampliando o conceito, 

considera refugiado também todas as pessoas que fogem dos seus países 

porque a sua vida, segurança ou liberdade se encontram ameaçadas pela 

violência generalizada, a agressão estrangeira, pelos conflitos internos, e 

se verifique a violação massiva dos Direitos Humanos. 

 

Os sistemas nacionais de asilo existem para determinar quais os 

requerentes de asilo que se qualificam para protecção internacional. 

                                                 
18 In Convenção de Genebra (Art.1-A); disponível In:  www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/conv-genebra-
1951.htm 
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Aqueles que forem considerados, através dos procedimentos apropriados, 

não serem refugiados e não for provada a real necessidade de nenhuma 

outra forma de protecção internacional, poderão ser enviados de volta aos 

seus países de origem. 
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9-- ENTREVISTAS 

 

9.1 Entrevista -  Guião 

 
Temas: 
 
1- NASCIMENTO E FAMÍLIA DE ORIGEM 
2- ENQUADRAMENTO CULTURAL E TRADIÇÕES 
3- FACTORES SOCIAIS 
4- EDUCAÇÃO 
5- AMOR E TRABALHO 
6- ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS E PERÍODOS 
7- REFORMA 
8- VIDA INTERIOR E ESPIRITUALIDADE 
9- PRÍNCIPAIS TEMAS D VIDA 
10- VISÃO DO FUTURO 
11- PERGUNTAS DE FECHO 
 
 
 

1- 1.1 Qual a sua primeira lembrança? 
1.2 Em que contexto nasceu? 
1.3 Como descreveria a sua infância? 
1.4 Algum familiar era emigrante? Onde? 
1.5 E você, quando saiu do seu país? Porquê? 
1.6 Como chegou a Portugal? 
1.7 Como foi recebido? 
1.8 Que conhecimentos tinha acerca de Portugal? Através de quê? 
1.9 Essas representações corresponderam na realidade?  
  

2- 2.1 Qual a origem étnica e cultural dos seus pais? 
2.2 Em termos culturais o que era mais notório no ambiente em que 

nasceu? 
2.3 Que valores culturais passaram para si e através de quem? 
2.4 Acha a cultura portuguesa muito diferente da sua?  
2.5 Qual a atitude dos Portugueses perante os imigrantes, na sua opinião? 
2.6 Já sofreu algum tipo de discriminação? Onde? Como? 
 
 

3- 3.1 Qual foi o acontecimento mais importante da sua vida até aos 12 anos? 
3.2 Fazia amigos facilmente? 
3.3 Pertencia a algum grupo, organização, clube? 
3.4 O que fazia nos tempos livres? 
3.5 Que importância teve a noção de comunidade ao longo da sua vida? 
3.6. Sente-se integrado? Tem amigos portugueses? 
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4- 4.1 Qual a sua primeira lembrança da escola? 
4.2 Gostava de ir à escola? 
4.3 Até que nível estudou? 
4.4 Tem dificuldades com a língua portuguesa? Frequenta ou frequentou 
algum curso? Onde? Quanto tempo? 
4.4 De que tem mais orgulho nesses tempos de escola ? 
4.5 O que o marcou mais ao longo desse tempo? (professor, livro, tema) 
4.6 Qual a importância da educação escolar na sua vida? 
 

5- 5.1. Lembra-se do seu primeiro amor? 
5.2 Alguma vez se casou? Tem filhos? 

5.2.1Como descreve a sua esposa e filhos? 
5.2.2 Qual a importância do casamento na sua vida? 
 

6- 6.1- Tinha algum sonho ou ambição em exercer uma profissão, quando era 
criança ou adolescente? Qual? 

6.2- Que profissões já teve? 
6.3- Gostou de exercer todos os trabalhos que já teve? 
6.4- Sente-se realizado profissionalmente e emocionalmente? 
 
7- 7.1- Lembra-se de alguma lenda ou estória acerca da sua comunidade? 
      7.2- Qual foi o evento histórico mais importante em que participou? 

            7.3- Porque e como participou? 
             7.4- De que forma o seu trabalho afectou a história e a vida da sua 
comunidade? 
 

8- 8.1. O que sentiu quando se reformou? 
8.2 Tem saudades do trabalho? 
8.3 O que faz neste momento para ocupar o tempo? 
8.4 Tem netos? Que tipo de relação mantém com eles? 
8.5 Que imagem acha que os seus netos têm de si? 
 

9- 9.1 Como se descreveria quando era criança? 
9.2 Teve uma infância feliz? 
9.3 Foi difícil a passagem para a vida adulta? 
9.4 Quais são as suas crenças fundamentais? 
9.5 Que importância tem a vida espiritual para si? 
9.6 Já sentiu dificuldades em praticar a sua religiosidade plenamente? 
9.7 Neste momento tem possibilidades de viver a sua religiosidade? 
 

10- 10.1 Quais foram as decisões cruciais da sua vida? 
10.2- Qual foi a coisa mais importante que aprendeu na sua vida? 
10.3 Quais foram os seus maiores erros? 
10.4 Arrepende-se de algo que fez?  
10.5 Qual foi a altura mais feliz da sua vida? 
10.6 Quando e como chegou ao centro? 
10.7  Sente as suas necessidades satisfeitas aqui? A que níveis?  

 
 
11- 



 125 

11.1 Como descreveria a sua visão do mundo? 
11.2 Nessa visão há esperança? 
11.3 Sente-se realizado? 
11.4 Sente falta/saudades de algo? 
11.4 Como se vê daqui a 5 ou 10 anos? 
11.5 Pensa voltar para o seu país ou ficar neste país? 
11.6 Que conselho daria às gerações mais novas do seu país? 
 
12-  12.1 Há alguma assunto que gostava de referir e que não abordamos? 
       12.2 Acha que deu uma imagem honesta de si mesmo? 
       12.3 O que sente em relação a esta entrevista e àquilo de que falámos? 
       12.4 Que desejos tem para o futuro? 
 

 
 

9.2.- Entrevista Semi-directiva – GUIÃO. 
 
 
1-Dados pessoais: 
2- Vivências no nosso país: 

 

1-Dados pessoais: Como se chama, que idade tem e de onde é? 
2- Vivências no nosso país: 
 
2.1 Quando chegou a Portugal? 
2.2- Como chegou? 
2.3- Com quem chegou? 
2.4- Como foi acolhido? 
2.5- Como se inseriu na sociedade portuguesa?  
2.6- Que trabalhos teve? 
2.7- O que fazia no seu país? 
2.8- Como chegou ao Centro? Como soube da sua existência? 
2.9- Sente-se bem acolhido? 
2.10- O que achas das instalações do centro? 
2.11- O que acha do trabalho dos técnicos? 
2.12 participa nas actividades do centro? 
2.13- Sente falta de algo aqui? 
2.14- O que pretende fazer depois de sair do centro? 
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9.3.- GUIÃO DE ENTREVISTA INFORMAL AO PESSOAL TÉCNI CO / ÍNDICE 

DAS CATEGORIAS : 

 
1. Origem do centro 
 
2. Estrutura:   – física  
                         - organizativa 
 
3. Colaboradores:  – internos 
                                 - externos 
 
4. Capacidade de resposta (utentes internos e externos) 
 
5. Pedidos de intervenção (utentes internos e externos) 
 
6. Financiamentos/Apoios 
 
7. Divulgação 
 
8. Actividades: frequência/ áreas de intervenção 
 
9. Acompanhamento dos utentes após saída do centro 
 
10. Projectos futuros/ projectos em vista dependentes de 
financiamento 
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