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Hoje ninguém dúvida 
da importância que o 
empreendedorismo 

assume na criação de novas 
oportunidades de emprego e 
em potenciar novas alternati-
vas pessoais e colectivas. Com 
a crise que o país e a região es-
tão a vivenciar a capacidade 
empreendedora dos indiví-
duos joga um papel determi-
nante. Em tempos de incerte-
za, a capacidade de criar e ge-
rar riqueza determina, em 
muito, o nosso futuro a médio 
e longo prazo. Por outras pa-
lavras, hoje precisamos que 
cada um possa assumir as 
suas responsabilidades e, em 
função das capacidades e ins-
trumentos disponíveis, utili-
za-los até à exaustão para o 
bem colectivo. 

Quem concretiza um pro-
jecto migratório é, muita defi-
nição e por definição, um em-
preendedor. Quem imigra 
quer alargar os seus horizon-
tes e almeja alcançar novas 
oportunidades de vida para si 
e para os seus. Portugal conta 
hoje com mais de meio milhão 
de imigrantes sendo que mui-
tos, e com diferenças substan-
ciais entre as comunidades, 
dão um contributo importan-
te na criação de emprego no 
País. Com a devida relativida-
de, há já na Região um núme-
ro interessante de imigrantes 
empreendedores que, nas di-
ferentes áreas de actuação e 
espaços geográficos, têm im-
plementado os seus próprios 
negócios.  Nos Açores ouve-se 
falar muito do “mercado da 
saudade” como que querendo 
referir-se à possibilidade de 
negócio em espaços onde 
existe a diáspora açoriana. Fo-
mos descobrir e trouxemos 
até si o “mercado de saudade 
ao contrário”, ou seja, de imi-
grantes que aproveitando a 
existência das suas comuni-
dades e escassez de determi-
nados produtos criaram os 
tais espaços de saudade ao 
contrário. Pode ler nesta edi-
ção dos “Rumos Cruzados” 
três exemplos de imigrantes 
que criaram os seu próprios 
negócios. Oumar Ndiaye, um 
senegalês que vive nos Açores 
há 8 anos, Rosa Vaz, uma des-
cendente de imigrantes cabo-
verdianos e Fernando Veiros, 
um brasileiro que veio para os 
Açores nos anos 90. 

Por isso, saímos com a 
nossa convicção reforçada de 
que juntos (imigrantes e au-
tóctones) conseguiremos fa-
zer mais e melhor pela nossa 
Região. � 

Novas 
alternativas 

O mercado da saudade 
ao contrário 

Estivemos na Feira Lar, Cam-
po e Mar, promovida pela Câ-
mara do Comércio e Indús-

tria de Ponta Delgada, que se reali-
zou de 27 de Maio a 2 de Junho, no 
Pavilhão e Alameda do Mar, e de-
parámo-nos com diversos stands 
de imigrantes. A nossa equipa este-
ve à conversa com alguns destes co-
merciantes e ficou claro que a falta 
de produtos dos países de origem 
ou mesmo a saudade determina-
ram que muitos imigrantes se lan-
çassem no mercado e criassem o 
seu próprio negócio 

Um senegalês que, com peças 
de artesanato vindas do seu país, 
criou uma pequena loja no centro 
da cidade, A Touba Artesanato; 
um brasileiro que, pela necessida-
de e grande procura de produtos 
alimentares brasileiros, criou “Sa-
bores Brasil”. Temos ainda uma 
descendente de imigrantes cabo-
verdianos que acompanhou o so-
nho da mãe e juntas criaram uma 
loja de produtos alimentares e cos-
méticos africanos - “Pé na Tchôn”. 

 
Do Senegal para os Açores 
Oumar Ndiaye tem 41 anos, nas-
ceu no Senegal e é carpinteiro de 
profissão. Há 8 anos veio pela pri-
meira vez a São Miguel, apaixo-
nou-se pela ilha e deixou-se ficar. 
Trouxe consigo algumas peças de 
artesanato do Senegal e criou o seu 
negócio. “O meu objectivo sempre 
foi o de trazer mais coisas da mi-
nha terra para os Açores.” Desde 
a criação da sua loja, a “Touba Ar-
tesanato”, Oumar participa em fei-
ras, festas e festivais nas diversas 
ilhas do arquipélago, fazendo pro-
moção das suas peças. No entanto, 
este imigrante admite que o negó-
cio não está a ir bem”. “Actualmen-
te estou a pensar criar outro negó-
cio, pois agora com este tipo de 
produtos está mais complicado. 
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Antes era mais fácil”, acrescentou. 
Porém, Oumar Ndiaye não deixa 
de soltar algumas palavras de in-
centivo para quem actualmente 
pensa criar um negócio: “é preciso 
muita força de vontade e não de-
sistir”. 

 
“Crioula Pé na Tchôn” 
Rosa Vaz tem 35 anos, nasceu em 
Lisboa mas ainda em bebé veio 
para os Açores. Esta descendente 
de imigrantes cabo-verdianos fez 
os estudos superiores em Leiria e 
quando regressou a São Miguel, 
juntamente com a mãe, abriu a 
“Crioula Pé na Tchôn”, uma loja de 
produtos africanos. “O negócio era 
uma coisa que nós já tínhamos em 
mente há muito tempo, sobretudo 
a minha mãe, que é uma mulher 
de garra e sempre teve este desejo 
de ter um negócio próprio.” A falta 
de produtos alimentares africanos 
e de cosméticos para os clientes 
africanos foi, segundo Rosa, a ra-
zão para a escolha desta área de 

negócio. “Os imigrantes africanos 
e também todos aqueles que gos-
tam da cultura africana podem 
encontrar na nossa loja produtos 
vindos de Cabo Verde, Angola, 
Guiné e dos Camarões”, declarou. 
Quando questionada sobre a crise, 
Rosa afirmou que, entre “dias me-
lhores e outros piores”, as coisas 
ainda decorrem razoavelmente. 
Ponderar bem no tipo de negócio 
e no público-alvo, motivação e não 
desistir, são os conselhos de Rosa 
Vaz para quem neste momento 
pretende abrir um negócio. 

 
“Sabores Brasil” 
Fernando Veiros, de 49 anos, é um 
homem que muito cedo conheceu 
o peso da imigração. Nasceu em 
Angola mas em 1974 emigrou para 
o Brasil e nos anos 90 veio viver 
para os Açores a convite de uma 
empresa regional. Tal como muitos 
imigrantes, a falta de produtos do 
país de origem, neste caso do Bra-
sil, onde viveu durante 21 anos, fez 

NOTA DE ABERTURA

com que Fernando, juntamente 
com sua mulher, criasse em 2008 
o seu próprio negócio. “A necessi-
dade do mercado e a significativa 
procura de produtos do Brasil por 
parte da comunidade brasileira fo-
ram as grandes razões para a cria-
ção do “Sabores Brasil”. Por outro 
lado, Fernando Veiros admite que 
divulgam a cultura brasileira, não 
esquecendo as suas origens mas 
também sem deixar para trás a 
“terra que lhes abriu as portas”. 
“Tentamos sempre trabalhar em 
prol de todos”, acrescentou. Para o 
“Sabores Brasil”, a crise ainda não 
tem sido um problema. Segundo 
Fernando, o negócio tem tido bas-
tante adesão por parte da comuni-
dade brasileira, lusófona, e sobre-
tudo a açoriana, que já representa 
mais de 50%. “É verdade que a si-
tuação não é animadora e todos 
nós temos dificuldades, mas o 
principal é não desistir e ter muita 
força de vontade”. � 
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Está fora de Cabo Verde há 39 anos

Porquê os Açores? 
Eu vim para cá para fazer a mi-

nha vida. Primeiro, fui para o con-
tinente, onde trabalhei na constru-
ção civil, depois comecei a traba-
lhar como pescador e tive um 
amigo que me convidou a vir pes-
car para o mar dos Açores. Tinha cá 
os meus primos, conheci a minha 
mulher, que era de S. Miguel, e des-
de então deixei-me ficar. 

O que fazia na sua terra antes de vir 
para Portugal? 

Em Cabo Verde eu era pastor e 
tinha a minha quinta. No entanto, 
com a raridade da chuva tive de 
emigrar para Portugal. Se a chuva 
tivesse caído eu não tinha deixa-
do a minha terra por nada deste 
mundo. 

Como está a sua relação com Cabo 
Verde? 

Apesar de não ir a Cabo Verde 
há perto de 40 anos, ou seja, des-
de que saí de lá, ainda mantenho 
ligações com a minha terra. Todos 
os dias telefono para a minha mãe 
para saber como está a sua saúde 
e também falo com regularidade 
com o meu irmão. 

Gostaria de regressar? 
Sim, adorava. Eu sei que se for lá 

agora não vou conhecer a minha 
terra. Mas queria muito ir a Cabo 
Verde, só para ver a minha mãe e 
estar com ela por algum tempo. 

Podemos dizer que é um sonho que 
tem agora? 

Sim, porque dizem-me que 
Cabo Verde está um arquipélago 
bonito e quero ver como está. Por 
outro lado, gostaria de lá ir antes de 
a minha mãe morrer, pois ela já 
está velhinha. 

Como vê o seu futuro? Pensa ficar cá? 
Eu neste momento não sei 

como vai ser o meu futuro. Tenho 
os meus filhos no Canadá. Se eles 
quiserem que eu vá ter com eles, eu 
vou, porque já tenho alguma idade 
e também não fico sozinho aqui. 

Temos uma grande comunidade 
cabo-verdiana nos Açores. Fez muitas 
amizades com os seus conterrâneos na 
ilha? 

Sim fiz muitos amigos aqui, 
cabo-verdianos e açorianos tam-
bém. Às vezes juntamo-nos to-
dos num café, contamos histó-
rias da nossa terra e assim ma-
tamos um pouco as saudades de 
Cabo Verde. 

Vive muitos anos fora da sua terra. 
Em termos pessoais, como se sente nes-
te momento? 

Eu neste momento sinto-me 
cabo-verdiano, mas também aço-
riano, porque a minha família é 
daqui. No entanto Cabo Verde 
será sempre a minha terra, nunca 
a vou esquecer e quando tiver de 
morrer que seja lá. � 

O júri deliberou não haver 1º prémio 

NELSON DAVID 

Inauguração da delegação 
da AIPA no Faial
No próximo dia 2 de Julho, pe-
las 16h00, será inaugurado o es-
paço da delegação da AIPA na 
Horta, ilha do Faial. O espaço foi 
cedido pela Câmara Municipal 
da Horta e fica situado no Centro 
Associativo Manuel de Arriaga, 
Gab.9 Edifício da Escola EBI/JI. 

A delegação irá funcionar em 
horário pós-laboral, aos fins-
de-semana e em regime de vo-
luntariado. 

Residem na Ilha do Faial 957 
cidadãos imigrantes, represen-
tando perto de 23% do total re-
gional. 

Kátia Sousa é a responsável 
da delegação da AIPA no Faial e 
com mais este passo criaram-se 
as condições para a possibilida-
de de um apoio mais directo aos 
imigrantes e na própria realiza-
ção de actividades na Ilha do 
Faial. � 

Concurso sobre a diversidade 
Rodrigo Botelho, aluno do 7ºA 
da Escola EB do Nordeste, e Ana 
Carolina Sousa Teixeira, aluna 
do 8ºE da Escola Secundária de 
Vila Franca do Campo, foram o 
2º e 3º classificados. À aluna Joa-
na Miranda Ernesto, do 11º ano 
da Escola Profissional INETESE 
dos Açores, foi atribuída uma 
Menção Honrosa. Este foi o re-
sultado da 2ª edição do concur-
so “A Diversidade vista pelos 
mais novos”, promovido pela AI-
PA no âmbito do projecto “ Des-
envolvimento do Projectos Mu-
nicipais para a Promoção da In-
terculturalidade”, financiado 

pelo FEINPT - Fundo Europeu 
para a Integração de Nacionais 
de Países Terceiros - e ACIDI, I.P. 

Os vencedores foram contem-
plados com uma máquina foto-
gráfica digital e um leitor MP4, 
respectivamente. 

Estiveram a concurso 25 tra-
balhos, de diferentes escolas da 
Região, nas áreas de pintura, de-
senho, poesia ou prosa. 

A sessão de entrega de pré-
mios, que decorreu a 24 de Ju-
nho, contou com a presença da 
directora regional das Comuni-
dades, Dra. Graça Castanho, de 
professores e alunos. � 

Encontro com imigrantes no Pico
Com o propósito de dar 
resposta à descentraliza-
ção do fenómeno da imi-
gração na Região e de en-
contrar respostas inova-
doras, a AIPA irá promover 

um encontro com os imi-
grantes residentes do 
Pico, a decorrer no próxi-
mo dia  de Julho pelas 
1h, na Câmara Munici-
pal da Madalena. � 

AGENDA

“Olhares Sem Fronteiras”
No dia  de Julho, pelas 
h, a AIPA e a AFAA 
irão promover a inaugura-
ção da exposição da II edi-
ção do concurso “Olhares 
sem Fronteiras”, a decorrer 

na Câmara Municipal de 
Lagoa. 
Nesse dia também irão ser 
divulgados os vencedores 
do concurso. � 

AGENDA

NELSON DAVID 

Sente muitas saudades da mãe e da sua terra

Mamede tem hoje o 
sonho de (re) visitar a terra 
que em 1 o viu partir

No pavilhão desportivo da UAÇ

NELSON DAVID 

1º “Mundialito de Futsal” 
Estão finalizadas a 1ª e 2ª jornadas 
do torneio “Mundialito de Futsal”, 
promovido pela AIPA através do 
CLAII de Ponta Delgada. 

Na 1ª etapa, que decorreu no 
fim-de-semana de 18 e 19 de Ju-
nho, a equipa AIPA - Guiné jogou 
contra o Renascer e perdeu por 3-
2; a equipa Ultra Cravas venceu a 
Juventude Unidos por 4-0; o Gru-
po São Sebastião venceu a equipa 
Apito Dourado por 9-5 e, por últi-
mo, os Quebra Ossos venceram os 
Cagarros por 3-1. 

Nos dias 25 e 26, 2ª jornada do 
torneio, a equipa São Sebastião 
disputou a Juventude Unidos e 
volta a vencer por 5-4. Por outro 
lado, a Renascer perde contra os 

Quebra Ossos por 5-1. No domin-
go o torneio começa com um em-
pate  (4-4) entre as equipas Apito 
Dourado e Ultra Cravas. No mes-
mo dia, os Cagarros vencem a AI-
PA - Guiné por 4-1. 

Destas duas jornadas, as classi-
ficações gerais colocam a equipa 
Quebra Ossos, do grupo A, em 1º 
lugar com 6 pontos e os Cagarros 
na 2ª posição com 3 pontos. No 
Grupo B, a equipa São Sebastião 
encontra-se em 1º lugar igualmen-
te com 6 pontos e o grupo Ultras 
Cravas em 2º com 4 pontos. 

A 3ª jornada, a decorrer no 
próximo fim-de-semana, irá de-
terminar algumas posições para 
as finais. � 

AIPA brevemente na Horta 

DIREITOS RESERVADOS

Quando chegou o que achou de São 
Miguel? 

Eu gostei da ilha em si, da vi-
vência e das pessoas. É tudo 
muito sossegado e vive-se em 
paz. 

No início quando saiu de Cabo Verde 
sentiu dificuldades de adaptação? 

Eu saí de Cabo Verde em 1972, 
fui para o continente trabalhar e 
adaptei-me bem ao país, pois gos-
tava de lá viver. 


