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A diversidade é sus-
tentada a partir de 
várias proveniências, 

assente em diferentes olha-
res e na existência de múlti-
plas janelas através das 
quais podemos observar o 
nosso mundo e as descoin-
cidentes realidades que nos 
envolvem. A diversidade 
implica isso mesmo, vários 
olhares. Não que uns sejam 
necessariamente melhores 
que outros. São simples-
mente diferentes. Já tive-
mos oportunidade, na edi-
ção anterior, de referenciar 
que os Açores acolhem ci-
dadãos de mais de 88 nacio-
nalidades. Muitos destes ci-
dadãos estão inseridos em 
sectores mais ou menos ex-
pectáveis. 

Nesta edição, quisemos 
partilhar com os nossos lei-
tores outros percursos e ou-
tros olhares de jovens que, 
nasceram noutros países eu-
ropeus, mas que escolherem 
os Açores para fazerem um 
estágio profissional, no âm-
bito do programa ERAS-
MUS. 

A Josefina Cruz e o Borja 
foram à procura destes ou-
tros olhares, e o resultado, 
pelo menos da nossa pers-
pectiva, merece ser lido.    

Pode ler ainda um texto 
muito interessante do inves-
tigador e docente da Univer-
sidade de Coimbra, Pedro 
Góis, sobre a comunidade 
ucraniana em Portugal com 
base num estudo realizado 
recentemente. � 

Realidades 
descoincidentes 

Imigração ucraniana em 
Portugal e no Sul da Europa

No contexto das migrações 
internacionais, a Ucrânia 
tornou-se nos últimos anos 

um importante país de origem de 
emigrantes. Tal fica a dever-se, por 
um lado, à frágil situação econó-
mica do país e, por outro, à neces-
sidade de forças de trabalho por 
parte de diversos países de destino. 
Num espaço de tempo relativa-
mente curto, os migrantes ucra-
nianos tornaram-se um grupo na-
cional importante em alguns paí-
ses da União Europeia. 

Em Portugal, o acentuado cres-
cimento na procura de mão-de-
obra, causado pelo boom no sector 
da construção civil e obras públi-
cas, verificado no final dos anos 90, 
início do milénio, não foi em larga 
medida satisfeito pelas fontes de 
fornecimento tradicionais, imi-
grantes dos PALOP ou do Brasil, 
mas sim por novas e inesperadas 
fontes, nomeadamente por imi-
grantes de países do leste europeu, 
e particularmente da Ucrânia. 

Tendo em conta os padrões 
migratórios dos anos 80 e dos 
anos 90, esta mudança foi não 
apenas súbita mas totalmente 
inesperada. Esta mudança foi 
particularmente imprevisível 
porque Portugal não adoptou, 
durante este período, nenhuma 
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 “Chegaram há apenas 1 anos. Chegaram de repente. Fazem parte de nós”

política activa de recrutamento 
de imigrantes do leste europeu, 
nem tinha quaisquer laços his-
tóricos, culturais ou económicos 
privilegiados com esta região. 

Como explicação para a exis-
tência deste fluxo migratório, as 
conclusões do estudo apontam, 
nomeadamente, a elevada pres-
são migratória nas regiões de ori-
gem do fluxo; a facilidade de mo-
vimento no interior do espaço 
Schengen; a falta de controlo na 
emissão de vistos de curta dura-
ção por parte de alguns países da 
União Europeia; a industrializa-
ção da migração organizada a 
partir da Europa de Leste, nor-
malmente sob o disfarce de deno-

minadas “agências de viagens”, 
que se enquadraram numa emer-
gente indústria das migrações 
(um negócio lucrativo para al-
guns empreendedores nas fron-
teiras da legalidade). 

Os dados obtidos pelo estudo 
agora publicado revelam uma po-
pulação distinta da que o estereó-
tipo se encarregou de construir: 
não são todos doutores e enge-
nheiros, nem vieram todos ape-
nas para uma estadia temporária. 
No essencial, trata-se de uma po-
pulação jovem e em idade activa 
que podemos dividir, a partir do 
seu perfil educativo, em dois gru-
pos: por um lado, de qualificados 
e com elevada instrução e, por ou-

O livro “Imigração 
Ucraniana em Portugal e no 
Sul da Europa: Emergência 
de uma ou mais 
comunidades?” contou com 
a coordenação de Maria 
Baganha, José Marques 
e Pedro Góis

NOTA DE ABERTURA

A Universidade Aberta e a Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, com a 
colaboração da AIPA, irão promover 
uma conferência com o tema “Saú-
de, Comunicação e Interculturalida-
de”, a ter lugar no Teatro Ribeira-
grandense, no próximo dia  de Ja-
neiro, a partir das 1: horas. � 

Ciclo 
de conferências

O programa de rádio “O Mundo 
Aqui” pretende ser um espaço de 
diálogo entre povos e culturas. Esta 
iniciativa tende a reforçar os canais 
de informação junto dos imigrantes 
e da sociedade açoriana sobre o fe-
nómeno das migrações e as rela-
ções interculturais. Não perca todos 
os sábados, a partir das 1h1, na 
Antena1 Açores. � 

O Mundo Aqui

Gosta de ouvir kizomba e de dar um 
pézinho de dança na música africa-
na? Então, dance connosco e venha 
para o H. Todas as º feiras, noite 
kizomba a partir das h. Esta inicia-
tiva surgiu de uma parceria entre a 
AIPA e HO. � 

Dança 
Connosco

Encontram-se abertas inscrições 
para a frequência de curso livre de 
língua e cultura crioula. O curso tem 
uma carga horária de 1 horas e de-
correrá  todos os sábados, das 1h às 
1h. Sócios:  euros - não Sócios:  
euros. Informações e inscrições: 
através do Tel. 1. � 

Curso de Língua 
e Cultura Crioula

tro, de indivíduos de qualificação 
média. Trata-se de um fluxo mi-
gratório que tem por base uma es-
tratégia familiar ainda que, na 
maior parte das vezes, um dos 
membros do casal, maioritaria-
mente o homem, migre primeiro. 
Muitos vieram por um período 
curto e regressaram já ao seu país 
de origem, alguns re-emigraram 
para países terceiros, muitos de-
cidiram ficar um tempo mais lon-
go em Portugal (se vai ser perma-
nente o tempo dirá). Muitos, tal 
como muitos portugueses ou imi-
grantes de outras origens, foram 
vítimas da crise de emprego. 

Resumir 10 anos de imigração 
em Portugal de uma comunidade 
não é tarefa fácil, mas talvez seja 
possível afirmar que os imigran-
tes ucranianos em Portugal são 
discretos, estão bem integrados, 
dispersos por todo o território na-
cional, e não concentrados nas 
grandes cidades, e não têm por 
hábito viverem em comunidade 
mas conseguiram, com facilida-
de, integrar-se nas comunidades 
locais. Os seus filhos vão à escola, 
são normalmente alunos aplica-
dos, falam correctamente portu-
guês e interessam-se pelos países 
dos pais, mas consideram-se já 
(também) portugueses. Chega-
ram há apenas 10 anos. Chega-
ram de repente, numa vaga mi-
gratória inusitada e inesperada, 
mas mudaram a paisagem mi-
gratória portuguesa, contribuí-
ram fortemente para as mudan-
ças das políticas migratórias em 
Portugal e, muitos dos que ainda 
cá estão, são hoje nossos vizinhos, 
amigos e companheiros de traba-
lho. Fazem parte de nós. � 
 
PEDRO GÓIS 
INVESTIGADOR CES- FC - UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Continuam abertas as candidaturas 
para a ª edição do Concurso de Fo-
tografia “ Olhares Sem Fronteiras”. 
O prémio para o vencedor será 
uma viagem a Cabo-Verde (com es-
tadia durante  dias) patrocinado 
pela Câmara Municipal da Lagoa. 
Para obter mais informações consul-
te em www.aipa-azores.com ou atra-
vés do número 1.

Concurso 
de Fotografia
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“Eu vou ficar nos Açores até Junho a estudar Histó-
ria. Eu estou a adorar a experiência, São Miguel é 

muito bonito, tem uma natureza maravilhosa e as pes-
soas são simpáticas. Para mim, é muito interessante vi-
ver numa ilha. Com certeza que vou querer voltar para 
passar férias, mas não me posso imaginar a viver aqui 
para sempre. Quando eu for embora levo daqui muitas 
amizades que fiz com açorianos e com estudantes de 
outros países”. � 

SILKE  
1 ANOS 
ALEMANHA 
HISTÓRIA “Nós estamos a adorar esta experiência. Gostamos 

muito da ilha, a universidade é muito boa e organi-
zada e o grupo estudantil daqui é muito divertido. A na-
tureza, os produtos naturais e a comida dos Açores são 
maravilhosos. Os açorianos são, de início, um pouco 
frios para com os estrangeiros, mas depois habituam-se 
e tornam-se muito acolhedores. Adoraríamos voltar 
para férias, mas os preços dos bilhetes de avião cá são 
elevados e este é um ponto negativo daqui”.  � 

NIDA E JADA 
 E 1 ANOS 
ITÁLIA 
TURISMO 

“Eu quando escolhi vir estudar para São Miguel, 
nem sabia onde ficavam os Açores, mas tinha a cer-

teza que a experiência iria ser muito boa para mim. Es-
tou a adorar conhecer a ilha, tem uma natureza fantásti-
ca e Ponta Delgada é uma cidade linda. Quanto aos aço-
rianos acho-os muito parecidos com os turcos, ambos 
são divertidos e gostam de ajudar o outro. Daqui já levo 
imensos amigos, sejam açorianos ou estudantes de 
ERASMUS de vários países. Viver na residência dá-nos 
esta possibilidade”. � 

KEREM 
1 ANOS 
TURQUIA 
ENGENHARIA CIVIL

“Eu escolhi vir para São Miguel porque é uma ilha 
calma, está no meio da natureza e sobretudo por-

que está longe da Grécia. Eu estou a gostar de estar na 
ilha e acho o povo açoriano simpático, apesar de ter 
uma mentalidade ainda um pouco fechada. Mas mes-
mo assim, fiz muitos amigos açorianos da minha idade, 
que já têm outra mentalidade. Quanto à experiência 
ERASMUS sinto-me um pouco desiludida porque não 
há um verdadeiro espírito de equipa entre os estudan-
tes estrangeiros e nas aulas os professores somente fa-
lam português”. � 

EFI 
1 ANOS 
GRÉCIA 
MARKETING “Eu estou a adorar esta experiência aqui nos Aço-

res. A ilha é o máximo, muito tranquila, tudo aqui-
lo que eu precisava. Inicialmente só ia ficar cá para o 
primeiro semestre, mas quero prolongar a minha esta-
dia. Relativamente à sociedade açoriana, acho que a ní-
vel geral é um pouco fechada, mesmo assim, este con-
junto de particularidades forma uma paisagem com 
muito encanto. Quando me for embora vou muito satis-
feita e já levo daqui muitos amigos açorianos e também 
do continente”. � 

MARTA 
 ANOS 
ESPANHA 
BIOLOGIA MARINHA

“Eu escolhi os Açores para fazer o programa ERAS-
MUS porque não conhecia muito sobre as ilhas e 

queria experimentar a vida aqui. Além disso, tinha 
ouvido dizer que os açorianos eram muito parecidos 
com os turcos. Estou a adorar estar cá, é um lugar mui-
to bonito, tem uma situação exótica, no meio do 
Atlântico e a natureza é linda, já conheci  a Lagoa do 
Fogo, Sete Cidades e Furnas, adorei. Quanto aos aço-
rianos, acho-os muito engraçados, falam alto, é muito 
fácil obter a sua ajuda, são muito amáveis e quase 
sempre estão bem-dispostos”. � 

PELIN  
1 ANOS 
TURQUIA 
SERVIÇO SOCIAL 

Para mim é muito 
interessante viver 
numa ilha. Vou querer 
voltar para férias

A sociedade açoriana é um 
pouco fechada, mas este 
conjunto de particularidades 
forma uma paisagem 
com muito encanto

Estou a adorar conhecer 
a ilha, tem uma natureza 
fantástica e Ponta Delgada 
é uma cidade linda

Os estudantes de ERASMUS 
dão corpo à interculturalidade
O programa ERASMUS foi oficial-

mente instituído em 1987 pela Co-
missão Europeia. O objectivo des-

ta acção é encorajar e apoiar a mobilidade 
académica de estudantes e professores do 
ensino superior, dentro da União Euro-
peia, nos países do Espaço Económico Eu-
ropeu, como a Noruega, Islândia e o Lie-
chtenstein, bem como países candidatos 
(Turquia, Croácia e Macedónia). Esta ini-

ciativa tem tido muito sucesso, desde a sua 
criação 2.2 milhões de pessoas têm parti-
cipado nesta política educativa. A maio-
ria dos estudantes (55%) que aderiu ao 
programa escolheu Espanha, França, Ale-
manha e Itália. 

Os Açores também não deixam de ser 
uma região escolhida pelos estudantes de 
ERASMUS. Segundo dados estatísticos, 
fornecidos pelo Gabinete das Relações 

Internacionais (GRI), durante a última 
década, o número de estudantes do pro-
grama multiplicou-se por seis (passando 
de 13 no ano lectivo 2000/2001 para 81 
no ano lectivo de 2009/2010 e com um 
total de 326 nestes 10 anos). 

A Universidade dos Açores tem rece-
bido nesta década estudantes de 16 na-
cionalidades, entre estas destacamos Es-
panha (122), Lituânia (40), Grécia, Itália 

e Roménia (22), Polónia (18) e Turquia 
(16). Com o objectivo de percebermos o 
porquê destes estudantes terem esco-
lhido os Açores para fazer o programa e 
de como se sentem depois de 6 meses 
num arquipélago, falámos com alguns 
deles sobre a sua visão da sociedade e 
cultura açoriana, o seu processo de inte-
gração e outras questões referentes a esta 
experiência de vida. � 

A universidade 
é muito boa e organizada 
e o grupo estudantil 
daqui é muito divertido


