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1.Portugal ocupou a se-
gunda posição, logo a 
seguir à Suécia, num 

dos mais completos estudos 
comparativos sobre políticas de 
integração dos migrantes nas 
sociedades de acolhimento, de-
nominado MIPEX (Migration 
Integration Policy Índex). O es-
tudo, elaborado por peritos do 
British Council e do Migration 
Policy Group, comparou 31 paí-
ses e envolveu 6 dimensões, no-
meadamente: acesso ao merca-
do de trabalho, reagrupamento 
familiar, educação, participa-
ção política, residência de longa 
duração, aquisição da naciona-
lidade e medidas anti-discrimi-
nação. É claro que não devemos 
desconsiderar, muito pelo con-
trário, a posição ocupada por 
Portugal neste ranking, até por-
que constitui um claro incenti-
vo a uma visão mais pró-activa 
em matéria de política de inte-
gração e um excelente instru-
mento para que os diferentes 
actores possam ter dados e sen-
tido evolutivo em matéria de in-
tegração dos imigrantes. No en-
tanto, os resultados devem ser 
lidos com alguma prudência. 
Por um lado, o que foi medido 
não foi a aplicação e os efeitos 
das políticas de integração, mas 
sim o quadro legal de cada país 
nessa matéria. Se o quadro le-
gislativo influencia, inquestio-
navelmente, o estado real das 
coisas, ele é sempre insuficiente 
tendo em conta que existe sem-
pre um diferencial com a sua 
aplicação prática e no campo 
das migrações as coisas não se 
passam de forma diferente. Por 
outro lado, a construção das 
pontuações dos mais de 148 in-
dicadores analisados não foi fei-
ta com base no tipo ideal de po-
líticas de integração, mas sim a 
partir das melhores práticas ve-
rificadas nos países analisados. 
Participação política e educa-
ção são duas das áreas menos 
pontuadas, significando, por 
isso, a necessidade de uma 
maior atenção por parte dos de-
cisores políticos. Por último, 
este posicionamento de Portu-
gal no quadro de políticas de 
imigração é resultado, também, 
do trabalho (in)formal de mui-
tas associações de imigrantes 
que ao longo dos anos e em dife-
rentes espaços do país. Foi isso 
que fomos dizer à Gulbenkian 
na apresentação do MIPEX; 

2.Por cá, a Direcção Re-
gional das Comunida-
des está a desenvolver 

uma excelente iniciativa que 
percorrerá as ilhas todas da re-
gião, levando a diversidade e a 
cidadania. � 

Pequenos 
passos

“Pensamos que as pessoas 
ficam como as deixamos” 

O que te fez vir para os Açores? 
Eu vim para cá estudar através 

de um protocolo entre a Câmara 
Municipal de São Vicente e a Es-
cola Profissional das Capelas. 

Quando cheguei, iniciei o cur-
so de técnico de construções me-
tálicas. No ano seguinte, fiquei a 
trabalhar na serralharia outeiro. 
No entanto, aquela não era a pro-
fissão que queria para o resto da 
minha vida e decidi procurar algo 
que tivesse mais a ver comigo. 
Então, tirei um curso de três anos 
em Operações Bancárias e Segu-
ros. Deste último, pensava que 
poderia surgir uma oportunida-
de para trabalhar na área mas, in-
felizmente as coisas não corre-
ram como eu pensava. Depois, 
surgiu-me a possibilidade para 
trabalhar numa residencial como 
recepcionista e é onde estou des-
de então. 

O que mais te cativou na ilha? 
A pronúncia dos micaelenses 

chamou-me muito a atenção, 
adorava ouvi-los falar. Por outro 
lado, gostei muito das pessoas em 
si, simpáticas, afáveis, com von-
tade de conhecer o outro e de aju-
dar. 

No início quais foram as tuas princi-
pais dificuldades? 

A minha principal dificulda-

COORDENAÇÃO PAULO MENDES | TEXTOS JOSEFINA CRUZ | www.aipa-azores.com

Pensa dar a conhecer a terra natal à mulher e aos seus filhos

de foi mesmo a saudade da famí-
lia porque nunca tinha estado 
tanto tempo longe. Nos primei-
ros dois dias senti-me como que 
se eu estivesse num piquenique 
e a família tivesse ficado em 
casa. Porém, mais tarde, aperce-
bi-me do que era a realidade e 
isto começou a afectar-me. Tam-
bém, no início, não me estava a 
adaptar bem aos estudos e pas-
sadas duas semanas já me queria 
ir embora. Falei com o Director 
da Escola para regressar a Cabo 
Verde. Este aconselhou-me a fi-
car e deu-me apoio psicológico. 

As coisas foram melhorando e 
esqueci a ideia de voltar. 

Para além dos estudos que outras 
actividades fizeste na ilha? 

Aqui na ilha já joguei futebol, 
fiz atletismo, onde atingi altos pa-
tamares, e organizo, desde 2003, 
torneios de futsal para imigrantes 
e açorianos. Há pouco tempo, 
surgiu-me a ideia de criar uma as-
sociação, o ‘Grupo Quebra Ossos’. 

O que te levou a criar esta associa-
ção? 

Esta ideia já vem desde há três 
anos. Primeiro, cresceu um grupo 
de amigos que se reunia para o 

Nascido em Cabo Verde, 
na ilha de São Vicente, 
Jairson Piedade veio para 
São Miguel há 11 anos. 
Durante o percurso 
migratório fez parte da sua 
juventude e moldou a sua 
personalidade

NOTA DE ABERTURA

“Há muito tempo que esperava por 
esta oportunidade. O meu apego à 
cultura Africana levou-me em boa 
hora a frequentar este curso, o qual 
correspondeu em absoluto às mi-
nhas expectativas. Ministrado com 
elevada lucidez e competência, des-
pertou em mim o ardente desejo de 
visitar num futuro próximo essa lin-
da ‘Terra Sabi’”. � 

Luís Bettencourt 

convívio. Depois criou-se o esbo-
ço da associação que, inicialmen-
te, era virada somente para os 
cabo-verdianos. Quando notei 
que muitos estavam a abandonar 
o barco, levei o projecto adiante. 
Para o surgimento do ‘Grupo 
Quebra Ossos’ foi muito impor-
tante a comunicação social e o im-
pacto inicial foi bom. O próprio 
nome chamou muito a atenção. 

Como está agora a tua relação com 
Cabo Verde? 

A minha relação com Cabo 
Verde esteve melhor e também 
pior. Já estive em constante con-
tacto com a minha família mas, 
também tivemos fases em que fi-
cávamos muito tempo sem liga-
ção. Em Dezembro de 2008 fui a 
Cabo Verde. Estive lá um mês e 
foi bom para matar as saudades 
da família, dos amigos e também 
para reforçar a relação. 

Qual foi a sensação quando chegas-
te lá? 

Quando cheguei lá vi que tudo 
estava diferente. O lugar onde 
nasci, no interior da ilha, estava 
repleto de casas, já tinha escola, 
estradas e centro de saúde. A ní-
vel das pessoas, também encon-
trei diferenças, as crianças já es-
tavam crescidas, os irmãos e toda 
a família estavam diferentes. 
Quando se emigra pensamos que 
as pessoas ficam como as deixa-
mos. Durante aquele mês tive de 
me readaptar a tudo isso. 

Vieste muito novo para cá. Que ava-
liação fazes deste percurso? 

Eu neste momento conside-
ro-me uma pessoa muito mais 
madura, que pensa antes de to-
mar determinadas atitudes. Uma 
coisa que me tornou nesta pessoa 
foi o trabalho, já que em Cabo 
Verde pouco trabalhei. � 

NELSON DAVID

“Para quem, como eu, nunca foi a 
Cabo Verde, o curso é óptimo para 
preparar a sua viagem! Com músi-
ca, vídeos e também provas de es-
pecialidades locais, foi uma aula 
que combinou profissionalismo e 
convivialidade. Com certeza ainda 
não falo crioulo fluentemente, mas 
“un koza n ta garanti”: o curso va-
leu a pena!” � 

AmandineTurchet

 “Na qualidade de islomanos (aman-
tes das ilhas), somos incondicionais 
de Cabo Verde e portanto tivemos 
que aproveitar esta excelente opor-
tunidade que a AIPA nos proporcio-
nou para ouvir, falar e registar mais 
acerca do arquipélago e da sua cultu-
ra, onde a abordagem à língua teve o 
seu registo mais significativo.” � 

Maria e 
Jorge Carvalho 

“O Curso sobre a cultura e língua 
Cabo-verdiana foi bastante interes-
sante. Começou por nos dar uma 
impressão de como é o país, qual o 
índice de desenvolvimento e funda-
mentalmente como se vive em 
Cabo Verde. Tocou os principais as-
pectos da cultura Cabo-verdiana e 
ao nível da língua foi-nos transmiti-
da qual a sua raiz. Uma experiência 
que deverá ter continuidade.” � 

Arnaldo Rocha 
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Apresentação do MIPEX na Gulbenkian

A apresentação do estudo 
MIPEX III decorreu no dia 
27 na Fundação Calouste 

Gulbenkian, em Lisboa. O MI-
PEX, liderado pelo Migration Po-
licy Group e pelo British Council e 
do qual a Fundação Gulbenkian é 
parceira em Portugal, avalia e com-
para, desde 2004, as políticas de 
imigração vigentes em 31 países 
(os 27 Estados-membros da União 
Europeia e a Noruega, a Suíça, o 
Canadá e os Estados Unidos), atra-
vés de 148 indicadores. 

Este estudo internacional, que 
inclui um ranking dos países com 
as melhores políticas de integração 
de imigrantes, colocou de novo 
Portugal em segundo lugar mas 
mais próximo ainda da Suécia, país 
que ocupa o primeiro lugar. O es-

tudo comparativo incide, essen-
cialmente, sobre o quadro legal e as 
políticas existentes para a integra-
ção dos imigrantes, não chegando, 
a medir o seu impacto no terreno. 

Não obstante, o MIPEX consti-
tui um poderoso instrumento para 
a melhoria de políticas de integra-
ção e de auxílio junto dos órgãos de 
decisão no sentido de saberem os 
respectivos pontos de partida. O 
estudo destaca em particular a Lei 
da Nacionalidade, o reconheci-
mento das qualificações obtidas no 
estrangeiro, o facto de todos os alu-
nos terem acesso facilitado à esco-
la e os progressos no sentido da 
igualdade de oportunidades em 
termos laborais. Nesta apresenta-
ção participaram o ministro da 
Presidência, Pedro Silva Pereira, o 
presidente do Conselho da Admi-
nistração da Gulbenkian, Emílio 
Rui Vilar, a directora do British 
Council Portugal, Gillian Caldicott 
e Jan Niessen e Thomas Huddles-

ton, representantes do Mipex. Ro-
sário Farmhouse, Alta-Comissária 
para a Imigração e Diálogo Inter-
cultural, esteve igualmente pre-
sente, tendo participado no deba-
te sobre os resultados do Mipex III. 
Este debate foi moderado pelo Co-
missário do Fórum Gulbenkian 
Migrações, António Vitorino, e in-
tegrado ainda por Roberto Carnei-
ro, coordenador do Observatório 
da Imigração, António Correia de 
Campos, deputado do Parlamen-
to Europeu, e Paulo Mendes, pre-
sidente da Associação de Imi-
grantes dos Açores. A participa-
ção política e a educação foram 
duas das áreas em que Portugal 
foi menos pontuado, facto que re-
vela a necessidade de uma outra 
abordagem, nomeadamente, no 
incentivo à maior participação dos 
imigrantes na vida política portu-
guesa e na criação de condições 
para um ensino assente no inter-
culturalismo. � 

Um sentido prático na integração

DIREITOS RESERVADOS

Participação política 
dos imigrantes
Durante a conferência “Políticas 
de Imigração e Direitos Huma-
nos” que, decorreu na passada 
segunda-feira, na universidade 
King’s College de Londres, An-
tónio Vitorino afirmou que a 
participação dos imigrantes na 
política portuguesa está abaixo 
do desejável. 

O comissário do Fórum Gul-
benkian Imigração acredita que 
a actual Constituição Portugue-

sa é um obstáculo, porque nega 
o direito de voto e o acesso a al-
guns cargos públicos aos estran-
geiros extra-União Europeia. As 
excepções, relativas às eleições 
locais, são feitas aos cidadãos 
com residência permanente cu-
jos países tenham acordos de re-
ciprocidade com Portugal, e os 
europeus, que podem participar 
nas eleições locais e para o Par-
lamento Europeu. � 

Tarifa de residente para imigrantes 
A partir de agora, os imigran-
tes residentes nas regiões autó-
nomas já podem beneficiar da 
tarifa de residente. O diploma 
que elimina as discriminações 
em razão da nacionalidade no 
acesso à tarifa de residente foi 
publicado no Diário da Repú-
blica (1º série, nº 84), no passa-
do dia 2 de Maio de 2011. 

Para assegurar que o acesso à 
tarifa está em funcionamento 
entramos em contacto com o 
call center da TAP e SATA e 
confirmamos que a alteração 
está a ser respeitada. Depois de 
mais de 5 anos, a discriminação 
foi eliminada e a AIPA agradece 

o empenho dos agentes políti-
cos e de centenas de pessoas que 
subscreveram a nossa petição. A 
justiça foi reposta e o sentido de 
igualdade entre cidadãos res-
peitado. 

Recordamos que antes desta 
alteração o Decreto-Lei ante-
rior (nº 138/99, de 23 de Abri) 
referia, que apenas tinham di-
reito a beneficiar do regime de 
subsídio ao preço do bilhete, os 
passageiros de nacionalidade 
portuguesa ou de outro Estado 
da União Europeia, ficando ex-
cluídos todos os cidadãos es-
trangeiros não oriundos do es-
paço comunitário. � 

Patrícia Rocha 
“Como formadora do “Intro-
dução à Cultura e Língua 
Cabo-verdiana, fiquei bastan-
te agradada com o nível dos 
formandos. O interesse evi-
denciado por eles demonstra 

cabalmente que iniciativas 
do género devem ser replica-
das. Além do mais, os for-
mandos mostraram interesse 
na realização de um Nível II 
do mesmo curso”. � 

FORMADORA 

“A Diversidade vista pelos mais novos” 
Avisa-se a todos os alunos matricu-
lados no º ciclo do ensino Básico e 
Secundário da Região Autónoma 
dos Açores que, até ao dia 1 de 
Maio, estão abertas as inscrições 
para o concurso “A Diversidade vis-

ta pelos mais novos”. Podem con-
correr com trabalhos nas áreas da 
pintura, desenho, poesia ou prosa e 
aos três melhores classificados se-
rão atribuídos prémios. Consulte o 
regulamento na nossa página. � 

AGENDA

DIREITOS RESERVADOS

Gulbenkian recebeu uma mesa redonda sobre o MIPEX

Portugal ficou em 
segundo lugar

A AIPA irá participar na iniciativa

DIREITOS RESERVADOS

“Cais da Cidadania e Diversidade” 
A Direcção Regional das Comu-
nidades inaugurou, no passado 
sábado, dia 14 de Maio, no navio 
Express Santorini, a iniciativa 
“Cais da Cidadania e Diversida-
de”. A sessão de abertura, pre-
sidida por Graça Castanho, con-
tou com a actuação dos “Bora Lá 
Tocar” e do Grupo de teatro 
IBISCO com a peça “Morangos 
com Cachupa”. 

 Esta é uma actividade que se 
vai realizar de 14 a 27 de Maio, 
em todas as ilhas do arquipéla-
go dos Açores, com o apoio da 
Atlânticoline. 

Com esta acção, pretende-
se sensibilizar os alunos do en-

sino básico e do ensino secun-
dário, das nove ilhas dos Aço-
res, bem como o público em 
geral, para a importância do 
desenvolvimento e do exercí-
cio de uma cidadania activa e 
aberta para o mundo, do res-
peito pela diversidade cultural, 
com vista à eliminação de even-
tuais formas de discriminação e 
da promoção da tolerância e do 
diálogo. 

Para o efeito, várias activida-
des interactivas, da responsabi-
lidade de diversos organismos 
governamentais e não governa-
mentais, terão lugar a bordo do 
navio Express Santorini. � 

Vitorino defende a alteração da Constituição

NELSON DAVID


