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Os Açores irão acolher 
de 12 a 16 de Setem-
bro o maior encontro 

sobre migrações, possibili-
tando a partilha de conheci-
mento entre centenas de in-
vestigadores, decisores polí-
ticos e activistas sobre um 
dos temas centrais do mundo 
contemporâneo. Que melhor 
sítio do que os Açores pode-
ríamos escolher para debater 
e reflectir sobre as partidas, 
chegadas, saudades, a busca 
de uma vida melhor, as difi-
culdades inerentes à chegada 
e a permanência num espaço 
que não é nosso por nasci-
mento? Há pouco mais de 
duas ou três décadas é que se 
estancou a emigração dos 
Açores. Foram muitos os aço-
rianos que rumaram para os 
Estados Unidos, Canadá, 
Brasil e tantas outras para-
gens e que, hoje, perpetuam e 
reinventam a açorianidade. 
Sobretudo a partir de 2001, 
as ilhas açorianas começa-
ram a receber de forma regu-
lar imigrantes provenientes 
de Cabo Verde, Brasil, Ucrâ-
nia e mais 80 nacionalidades 
que, nos dias de hoje, dão 
igualmente conteúdo a uma 
nova açorianidade. Que sítio 
melhor do que uma região 
que está na encruzilhada en-
tre América, África e Europa, 
poderíamos escolher para 
discutir as migrações? Que 
outro espaço, em que o mar 
nos dá tanto a ilusão da par-
tida como de chegada, servi-
rá melhor para debater e re-
flectir a mobilidade humana? 
Estamos seguros no sucesso 
da iniciativa, que contribuirá 
para colocar os Açores no 
centro mundial de discussões 
de temáticas relevantes, sem 
menosprezar o efeito econó-
mico que uma iniciativa do 
tipo imprime. Aliás, a este ní-
vel, face à não vocação dos 
Açores para o turismo de 
massa (entenda-se sol e 
praia), o acolhimento de 
grandes eventos internacio-
nais poderá ser uma alavanca 
interessante no desenvolvi-
mento do turismo regional. É 
justo reconhecer o trabalho 
da actual directora regional 
das Comunidades e da sua 
equipa, mas também da Alzi-
ra Silva que, enquanto res-
ponsável da DRC, deu um for-
te contributo para que a Re-
gião pudesse acolher um 
evento tão importante. Vale a 
pena ressalvar que o acolhi-
mento deste tipo de evento re-
força a responsabilidade da 
Região em desenvolver políti-
cas ainda mais eficazes na 
promoção de integração dos 
imigrantes, no relacionamen-
to com a sua diáspora e dos 
indivíduos repatriados. � 

Metropólis 
nos Açores 

“Sinto-me em casa aqui”

O que o fez vir para os Açores? 
Na verdade toda a minha fa-

mília é portuguesa. Por altura do 
25 de Abril os meus pais emigra-
ram para o Brasil e a minha mãe 
estava grávida. Assim, acabei por 
nascer em São Paulo, em 1976, e 
os meus pais resolveram ficar por 
lá. Cresci e terminados os meus 
estudos resolvi ir viver para o 
continente. Lá conheci a minha 
mulher, que é açoriana, e há dois 
anos viemos para os Açores. 

 Antes de vir para cá tinha noção do 
que eram os Açores? 

Não conhecia, apenas ouvia 
falar e o interessante é que os 
continentais têm uma ideia mui-
to equivocada dos Açores. Pen-
sam que o arquipélago é um sítio 
inóspito, selvagem, acham que as 
estradas são ainda em terra bati-
da e que as pessoas andam em 
carros de bois. Eu não tinha exac-
tamente essa ideia, e quando che-
guei cá tive uma surpresa enorme 
porque São Miguel tem uma qua-
lidade de vida superior à do con-
tinente. 

Teve dificuldades de adaptação? 
Não tive nenhumas dificulda-

des de adaptação. Já me disseram 
que de entre os açorianos o povo 
micaelense é o mais introspecti-
vo, mas eu acho que são pessoas 
muito simpáticas, amistosas e 
penso que com facilidade fa-
zem-se aqui grandes amizades. 
Sempre fui muito bem recebido e 
neste momento tenho mais ami-
gos aqui do que no Continente. 
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Correr é uma das suas actividades predilectas 

É especializado em Cirurgia Maxilo-
Facial. Como é que acha que está a área 
nos Açores? 

Eu tenho tido bons resultados, 
o mercado é bom e tem um poten-
cial interessante, mas acho que não 
tem sido bem trabalhado. 

Para além da sua profissão que ou-
tras actividades faz na ilha? 

Ricardo Ferraz nasceu em 
São Paulo no seio de uma 
família portuguesa. 
Terminados os estudos foi 
viver para o Porto e está nos 
Açores há dois anos. 
A mulher e os filhos são 
açorianos

NOTA DE ABERTURA

Segundo o relatório do SEF, no ano 
passado foram apresentados .1 
pedidos de parecer para acesso à na-
cionalidade portuguesa, destacando-
se os efectuados por cidadãos dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), mas também do leste euro-
peu (Moldávia e Ucrânia). O SEF emi-
tiu 1. pareces para acesso à nacio-
nalidade, dos quais, na esmagadora 
maioria (1.) foram positivos. � 

Acessos 
à nacionalidade 

No âmbito da iniciativa “Tavira limi-
tada contra o racismo e xenofobia” 
decorreu no passado dia 1 de Agos-
to, na Biblioteca Municipal Álvaro de 
Campos, em Tavira, a conferência 
“Racismo, Xenofobia e outras discri-
minações”. O ex-presidente da Repú-
blica, Jorge Sampaio, e o eurodepu-
tado Rui Tavares foram alguns dos 
convidados do debate. � 

Conferência sobre 
o racismo 

Na próxima emissão d’ O Mundo 
Aqui, dia 1 de Setembro, vamos ter 
como nosso convidado Maxim 
Pavlov. É um artista plástico de 1 
anos que nasceu na Rússia e vive em 
Portugal há 1 anos. Encontra-se nos 
Açores há mais de dois meses e com 
ele trouxe a sua arte: quadros em fo-
lhas de eucalipto. Maxim irá expor 
pela primeira vez em São Miguel.  � 

O Mundo Aqui 

Portugal. Por outro lado, gosto 
mais do estilo de vida dos Açores, é 
mais tranquilo. Claro que sinto 
saudades, já que fui educado lá. Eu 
costumava brincar com os meus 
amigos com o facto de toda a mi-
nha família ser portuguesa porque 
é uma coisa muito rara no Brasil, 
por ser um país multicultural, em 
que o mais comum é ter-se por 
exemplo o pai de descendência ita-
liana e a mãe portuguesa. Nós cos-
tumamos dizer que no Brasil não 
existem brasileiros puros. 

E sente-se mais brasileiro ou portu-
guês? 

Eu sempre me identifiquei mui-
to com Portugal e uma coisa que se 
nota com a comunidade brasileira 
quando emigra para cá são proble-
mas de adaptação, porque apesar 
de serem países com a mesma lín-
gua têm culturas muito diferentes. 
Eu não tive problemas nesse senti-
do porque, apesar de viver no Bra-
sil, na minha casa prevaleciam os 
hábitos portugueses e nas férias ví-
nhamos quase sempre a Portugal. 
Portanto, fui criado com a cultura 
portuguesa, mas não escolho entre 
um ou outro país, gosto dos dois 
países e identifico-me com eles. 

Em relação aos Açores já se sente em 
casa? 

Sim, sem dúvida, porque apesar 
de ter estado inicialmente mais 
tempo a viver no Porto do que em 
São Miguel gosto mais de estar cá. 
Cada vez que tenho de ir ao conti-
nente conto as horas para voltar 
para esta ilha. Por outro lado, eu te-
nho um filho açoriano e identifi-
co-me muito com São Miguel. Pos-
so mesmo dizer que aqui me sinto 
em casa. 

Que balanço faz deste percurso mi-
gratório? 

Eu acho que tem sido um bom 
percurso, sinto-me uma pessoa 
realizada e feliz. Acredito muito 
nas potencialidades dos fluxos mi-
gratórios e estou convencido de 
que Portugal só tem a ganhar com 
a imigração. � 

Rosário Farmhouse foi reconduzida 
no cargo de Alta-Comissária para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, 
que ocupa desde Fevereiro de , 
segundo um despacho divulgado no 
passado dia  de Agosto. Rosário é 
licenciada em Antropologia, com es-
pecialização em Antropologia Social 
e trabalhou no Serviço Jesuíta aos 
Refugiados de Portugal. � 

Alta-comissária 
desde 

Eu gosto muito de desporto, por 
isso corro e ando de bicicleta. Ago-
ra comecei a ter interesse por mo-
tos e descobri que em Ponta Delga-
da existe um clube motard. Par-
ticipar nesta actividade será muito 
bom para mim pois irei fazer novas 
amizades. Conhecer pessoas dife-
rentes é importante para a integra-
ção, ao contrário de se ter um re-
duto de conterrâneos. Na verdade 
o importante é mesmo a miscige-
nação entre culturas. Por estas ra-
zões Brasil tem crescido muito, 
pois é um país multicultural, onde 
os brasileiros quase não existem 
sozinhos. 

Como está a sua relação com o Brasil? 
 Está bem. Eu há pouco tempo 

estava a fazer a tese de mestrado e 
ia com regularidade ao meu país. 
Gosto de ir lá, mas não tenciono re-
gressar sem ser para visitar a mi-
nha terra e rever os amigos, porque 
toda a minha família já regressou a 

B.I. 
Nome: Ricardo Jorge Ferraz 
Idade:  anos 
Nasceu: Brasil 
Formação Académica: Licenciatura 
em Medicina Dentária, 
especialização em Cirurgia Maxilo - 
Facial e Estomatologia 
Lema de vida: “Nós só estamos cá 
de passagem, não vale a pena es-
tarmos a perder tempo com coisas 
que não valem a pena” 
Passatempo favorito: Dar banho 
ao filho 
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APAV apresenta a UAVMD
A APAV Açores, com o apoio da 
AIPA, realizou no passado dia 30 
de Agosto, nas suas instalações, 
uma acção de sensibilização/in-
formação com o intuito de apre-
sentar e divulgar a UAVMD - Uni-
dade de Apoio à Vítima Migran-
te e de Discriminação dos Açores. 

 A sessão, apresentada pela 
Dr.ª Joana Ruivo, gestora da UA-
VIDRE - Unidade de Apoio à Ví-
tima Imigrante e de Discrimina-
ção Racial ou Étnica de Lisboa, 
contou com a participação de cer-
ca de 15 imigrantes. 

Em entrevista para os Rumos 
Cruzados, Joana Ruivo deu-nos 
uma breve visão de como e porque 
surgiu uma unidade de apoio à ví-
tima imigrante. “A dada altura na 
APAV sentimos necessidade de 
especializar o apoio às vítimas 
imigrantes, devido a uma série de 
factores associados à imigração, 
que vão da cultura à regularização 
de documentação”, explicou. Nes-

te sentido, e mediante um proto-
colo que a APAV celebrou com o 
ACIDI, foi criada em 2005 a pri-
meira unidade de apoio à vítima 
imigrante, em Lisboa. Posterior-
mente, desenvolveram-se mais 
dois gabinetes: um em Vila Real 
e outro nos Açores, em 2009. 

Sobre os apoios que os imi-
grantes podem ter nestas unida-
des, Joana Ruivo responde que 
“são basicamente os mesmos que 
têm os outros gabinetes da 
APAV”: o apoio jurídico que dá à 
vítima informação acerca dos 
seus direitos e conselhos para a 
melhor forma de os exercer. “No 
caso da discriminação, os nossos 
juristas podem ajudar as vítimas 
com um acompanhamento mais 
personalizado”, acrescentou. A 
APAV dispõe também de psicólo-
gos para o apoio psicológico e 
emocional. A nível social, tudo 
aquilo que os gabinetes da APAV 
não conseguem prestar esta or-

ganização articula com outras 
entidades que possam dispensar 
esse apoio social. 

Em relação ao gabinete dos 
Açores, a gestora da UAVMD, 
Dr.ª Sílvia Branco, explicou-nos 
que esta acção, que incidiu sobre 
a temática da discriminação, foi 
promovida numa lógica preventi-
va de sensibilizar a população 
imigrante para os tipos de crime 
de que ela poderá ser alvo. Por ou-
tro lado, “sentimos necessidade 
de divulgar mais a unidade, uma 
vez que o público-alvo desconhe-
ce que a mesma existe e neste sen-
tido não consegue pedir ajuda à 
nossa instituição”, referiu. Depois 
desta sessão de divulgação da 
Unidade de Apoio à Vítima Mi-
grante e de Discriminação dos 
Açores fica a esperança de que os 
imigrantes fiquem mais sensibili-
zados para eventuais situações de 
crime e que passem a palavra a 
outras pessoas. � 

Pela primeira vez em Portugal

NELSON DAVID

Lei da Nacionalidade 
vai ser analisada
Mais 21 584 estrangeiros obti-
veram a nacionalidade portu-
guesa nos primeiros seis meses 
deste ano, quase tantos como na 
totalidade de 2010 (24 478). No 
entanto, segundo um anúncio 
que o secretário de Estado da 
Administração Interna deu no 
passado dia 16 de Agosto, o Go-
verno irá analisar a Lei da Na-
cionalidade. Em causa está o 
“abrandamento” registado no 
ano passado a nível dos requi-

sitos da concessão da nacionali-
dade portuguesa. 

Filipe Lobo D’Ávila, que falava 
no final da cerimónia de tomada 
de posse do Sindicato da Carreira 
de Investigação e Fiscalização do 
Serviço de Estrangeiro e Frontei-
ras (SEF), adiantou que a análi-
se vai ser feita em parceria com o 
SEF e com o sindicato. 

As associações de imigrantes 
já reagiram e vão pedir explica-
ções ao Governo. � 

16ª Conferência  Metropólis 
O Teatro Micaelense, em Ponta 
Delgada, recebe na próxima se-
mana, de 12 a 16 de Setembro, 
a 16ª Conferência Internacional 
Metropólis, o maior evento 
mundial sobre migrações. 

Organizada pelo Governo dos 
Açores com diversos parceiros 
académicos internacionais, 
além do Centro de Estudos So-
ciais da Universidade dos Aço-
res, Universidade de Lisboa da 
Fundação Luso-Americana para 
o Desenvolvimento (FLAD) e do 
Alto-Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultural 
(ACIDI), esta 16ª edição cen-
tra-se no tema “O futuro das mi-

grações: perspectivas em mu-
danças globais”. 

Ao longo dos cinco dias vão 
realizar-se oito sessões plenárias 
e 75 workshops, quatro mesas-
redondas e cinco visitas de estu-
do, quatro delas em São Miguel 
e uma no Faial e Pico. 

O director-geral da Organiza-
ção Internacional para as Migra-
ções, William Swing, o ex-comis-
sário europeu António Vitorino e 
o primeiro-ministro de Cabo Ver-
de, José Maria Neves, são alguns 
dos oradores deste encontro, que 
também inclui especialistas de di-
versos países e responsáveis sec-
toriais da ONU e da UE. � 

Quadros em folhas de eucalipto 
“Uma outra vida da folha de 
eucalipto” é o título da ex-
posição do artista plástico 
Maxim Pavlov, a inaugurar 
no próximo dia 1 de Setem-
bro a partir das h, na 

Academia das Artes dos Aço-
res. Os quadros, feitos com 
folhas de eucalipto, poderão 
ser apreciados até ao dia 1 
de Outubro.� 

EXPOSIÇÃO 

“Música Migrante em Lisboa”
O sociólogo César Monteiro 
irá lançar a 1 de Setembro, 
em Lisboa, a obra intitulada 
“Música Migrante em Lisboa: 
Trajectos e Práticas de Músi-
cos Cabo-Verdianos”. O livro, 

que posteriormente será pu-
blicado em Cabo Verde, de-
fende o conceito de “Música 
Migrante”, uma definição de 
cariz etno-musicológico.� 
 

A NOSSA SUGESTÃO

APAV

A UAVMD situa-se na Rua do Mercado nº 

Ernâni foi um dos prestadores 

NELSON DAVID

O Clube de Serviços 
Com o propósito de contribuir 
para minimizar os impactos de-
correntes da elevada taxa de de-
semprego junto dos imigrantes, 
mas também como forma de po-
tenciar uma postura pró-activa dos 
mesmos e responder a algumas ne-
cessidades no mercado regional, a 
AIPA criou o “Clube de Serviços”. 

O projecto contempla, de mo-
mento, 8 tipos de actividade, no-
meadamente Serviços de Estafe-
tas, Penteados africanos, Serviço 
de Costura, Gastronomia Étnica, 
Tradução, Processamento de tex-
tos no computador, Acompanha-
mento de idosos e crianças, Mas-
sagens e Pintura. 

O Clube de Serviços tem o en-
volvimento de 20 imigrantes e a 
AIPA funciona como intermediá-
ria entre o cliente e o prestador do 
serviço. 

Para solicitar um serviço pre-
tendido basta enviar um e-mail 
para aipa@aipa-azores.com ou 
telefonar para 296 288 001 / 
296286365. O valor a pagar de-
penderá do serviço prestado e 
será negociado entre o prestador 
e o cliente. 

Durante o ano passado, o ser-
viço mais requerido foi o de pro-
cessamento de texto no Compu-
tador, com o imigrante Ernâni 
Santos. � 

Em 1 foram feitos .1 pedidos 

NELSON DAVID


