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“
Conhecer mais a realidade local para agir melhor” foi o lema 
do desafi o lançado à Rede CLAII – Centros Locais de Apoio à 
Integração de Imigrantes – para o desenvolvimento de estudos 
locais com vista à caracterização dos seus contextos de interven-

ção ao nível local. Foi com este espírito de olhar os/as imigrantes como 
um contributo para as dinâmicas de desenvolvimento dos municípios 
que 22 estudos foram realizados integrando uma nova colecção.

Com estes estudos, fi nanciados pelo Fundo Europeu para a Integração 
de Nacionais de Países Terceiros – FEINPT, pretendeu-se não só ad-
quirir um maior conhecimento da realidade imigratória nos diferen-
tes concelhos envolvidos, mas também reunir a amostra necessária à 
realização de um Estudo de abrangência nacional – “Diagnóstico da 
População Imigrante em Portugal - Desafi os e Potencialidades”.

Trata-se de conferir instrumentos de acção credíveis às entidades com 
responsabilidades ao nível do acolhimento e integração de imigrantes 
em Portugal, através de dados científi cos sobre a realidade onde actu-
am, tendo em vista a implementação de políticas e medidas ainda mais 
ajustadas às necessidades, em particular aos CLAII, no sentido de uma 
intervenção cada vez mais consolidada.

Assim, e no seguimento daquele que tem sido o papel do ACIDI, atra-
vés do Observatório da Imigração, promovendo e aprofundando o 
conhecimento da realidade imigratória em Portugal, desejamos que 
esta nova colecção seja portadora de mais-valias para todas e todos os 
que, de forma directa ou indirecta, trabalham em prol da população 
imigrante. Neste sentido, será também disponibilizada uma Base de 
Dados que integra toda a informação recolhida no âmbito dos estudos 
e que será de grande utilidade nomeadamente por parte da academia, 
para outras investigações.
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Por fi m, uma palavra de agradecimento a quem tornou possível a con-
cepção destes estudos, desde as autarquias às entidades da sociedade 
civil, seus técnicos e técnicas, gabinete técnico da rede CLAII, centros 
de investigação e suas equipas, bem como ao Professor Doutor Jorge 
Macaísta Malheiros do Centro de Estudos Geográfi cos do Instituto de 
Geografi a e Ordenamento do Território, pelo esforço desempenhado 
na coordenação científi ca geral de todos os estudos.

Rosário Farmhouse

Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural



(5) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local 

O
presente relatório é parte integrante de um conjunto 
de estudos que constituem a mesma colecção, que 
têm como objectivo caracterizar a população imigran-
te de origem não comunitária (cidadãos naturais de 

países não-membros da EU-27, com excepção dos descendentes 
da população retornada, que nasceram nas ex-colónias portugue-
sas de África), em 22 áreas do território português, incluindo-se 
aqui municípios isolados, conjuntos de municípios e mesmo 
agrupamentos de freguesias.

Tendo como objectivo específi co comum traçar o diagnóstico da 
situação dos imigrantes instalados nas várias áreas em análise, no 
que respeita à sócio-demografi a, à situação e trajectórias laborais 
e migratórias, ao quadro residencial, às práticas culturais, às ex-
periências de discriminação e integração e ao desenvolvimento 
de redes relacionais (com outros cidadãos dos locais de origem e 
de destino, mas, também, com as diversas instituições do país de 
origem e da localidade de instalação), estes estudos assumem três 
propósitos de base:

• Identifi car os principais problemas com que se debatem 
estes imigrantes, quer a nível nacional, quer a nível local;

• Perceber os seus contributos para os processos de 
desenvolvimento dos vários territórios em análise;

• Obter um conjunto signifi cativo de informação que 
contribua para o desenvolvimento de políticas informadas 
de integração, na esteira do que tem vindo a caracterizar 
a acção dos órgãos governamentais portugueses, 
com destaque para o ACIDI, ao mesmo tempo que 
disponibiliza um leque muito vasto de dados (ao nível 
local e, por agregação, também ao nível nacional), que 
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pode ser explorado de modos muito diversos pela comunidade 
científi ca que trabalha no domínio da imigração.

O ponto de partida para o trabalho consistiu na aplicação, nas 
22 áreas de estudo, de um questionário com uma base comum 
alargada, discutida, comentada e validada colectivamente por todos 
os coordenadores científi cos locais, em conjunto com a equipa de 
coordenação geral. Para além deste tronco comum, que cobre todos 
os domínios analíticos acima mencionados, as equipas de trabalho 
locais podiam, se assim o entendessem, acrescentar questões 
específi cas que considerassem particularmente pertinentes para a 
análise das situações e dos processos em curso na sua área.

A defi nição da dimensão da amostra e do método amostral, bem 
como do modo de aplicação dos questionários foram decididos 
pelas várias equipas (em sintonia com a coordenação geral), 
procurando respeitar critérios de representatividade estatística 
e de estratifi cação dos elementos estatísticos em função das 
principais nacionalidades. Se as estruturas e os processos de 
tratamento de informação presentes nos vários relatórios locais, 
têm elementos comuns em virtude das características idênticas da 
informação recolhida, as análises efectuadas pelas várias equipas 
de investigação são específi cas, observando-se algumas diferenças 
metodológicas, bem como formas distintas de abordar as várias 
componentes do diagnóstico, frequentemente complementadas 
com informação suplementar proveniente de fontes secundárias 
(SEF, INE), comentários e recomendações de carácter específi co, 
devidamente ajustados à realidade de cada caso.

A selecção das 22 áreas de estudo teve como base inicial a 
candidatura dos CLAII interessados, sempre suportados por 
equipas técnicas sólidas, posteriormente complementada com 
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alguns estudos adicionais, de modo a que se obtivesse uma malha 
de cobertura que inclua informação e relatórios analíticos de todas 
as regiões do continente e das duas regiões autónomas.

Refi ra-se que o presente relatório, como todos os outros incluídos 
nesta colecção, tem origem num processo de trabalho complexo ao 
nível da recolha, tratamento e análise da informação recolhida, que 
apenas foi possível graças ao forte empenho dos técnicos dos CLAII e 
dos investigadores envolvidos nas diversas fases do processo, assim 
como dos muitos inquiridores nacionais e estrangeiros formados e 
mobilizados para a actividade. Sendo parte de um todo coerente, o 
que permitiu, por um lado gerar mais-valias associadas ao processo 
de trabalho e, por outro, compreender melhor o quadro nacional a 
partir do que se passa nas diversas parcelas do território, o estudo 
materializado neste produto tem um carácter autónomo e vale por 
si mesmo, permitindo traçar um diagnóstico local da imigração não 
comunitária em fi nais do primeiro decénio do século XXI (2010), 
bem como dos seus problemas e dos contributos para a dinâmica 
da área em estudo.

Jorge Malheiros
(CEG, IGOT-UL; Coordenador Científi co Geral dos Estudos)
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Q
uase sempre relacionadas com a procura de melhores 

condições de vida e na tentativa de ultrapassar as con-

sequências das catástrofes naturais, as migrações mol-

daram de forma muito peculiar a vivência dos açorianos 

e não será exagero dizer que os Açores devem muito à sua diáspora e 

que prevalece ainda uma dívida para com os milhares de açorianos 

que, na labuta diária nas terras desconhecidas, levaram e mantive-

ram vivo a açorianidade ao mesmo tempo que conseguiram ser bons 

americanos ou canadianos. Os Açores de hoje, são tremendamente 

diferentes do que eram há décadas atrás. As ilhas que outrora não 

conseguiam criar oportunidades de fi xação para as suas gentes, 

tornaram-se espaços de acolhimento de imigrantes. Os dados mais 

recentes, apontam para cerca de 3.500 cidadãos estrangeiros prove-

nientes de mais de 88 países, que representam muito perto de 2% da 

população residente. A vinda de pessoas de outras latitudes constitui, 

por si só, um factor credível de atractividade de um dado espaço e 

os Açores não são excepção. Há um ganho cultural proporcionado 

pela presença de pessoas provenientes de diferentes espaços e que 

percepcionam o mundo através de outras janelas. Por isso, o primeiro 

desafi o que se impõe, é a criação de oportunidades reais no sentido 

de permitir a construção da tal diversidade intercultural. Não basta 

apenas ter culturas diferentes no mesmo espaço. É necessário poten-

ciar esta diversidade para algo mais consequente e, necessariamente, 

mais rico. Defendo que devemos ser capazes de construir pontes, 

pontes entre pessoas e culturas, sendo que é exigível neste esforço um 

conhecimento minimamente apurado das duas margens, sob pena 

de construirmos algo débil e que não resistirá às mínimas contradi-

ções e intempéries dos nossos tempos. 

O concelho de Ponta Delgada, decorrente do seu estatuto de cida-

de principal do arquipélago, gera mais oportunidades de empre-

go e exerce, por consequência, uma maior atractividade sobre os 
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imigrantes no contexto regional. Não constitui, portanto, surpresa, o 

facto de Ponta Delgada acolher uma proporção superior a 50% do to-

tal dos imigrantes instalados na ilha de São Miguel e mais de 1/4 dos 

que residem no conjunto do arquipélago. Neste contexto, a escolha 

deste município para integrar um estudo de carácter nacional, assu-

me uma particular importância por três motivos. Em primeiro lugar, 

porque imprime alguma visibilidade à própria descentralização dos 

fl uxos migratórios e, ao mesmo tempo, permite ter indicadores para 

a comparação com outros espaços nacionais em relação à integração 

das diferentes populações de imigrantes.

Em segundo lugar, o presente estudo contempla contributos relevan-

tes sobre as diferentes dimensões de integração dos imigrantes, per-

mitindo um conhecimento abrangente e apurado sobre as condições 

de vida concretas dos imigrantes no concelho de Ponta Delgada, con-

correndo, desta forma, para que as politicas públicas e a intervenção 

dos diferentes agentes possam ser convergentes com as reais neces-

sidades das pessoas. 

Um terceiro motivo – que não é específi co do município de Ponta 

Delgada – tem a ver com o facto deste estudo incidir sobre o espaço 

geográfi co concelhio, o que vem reforçar a importância assumida 

pelo poder local no desenho e na aplicação de políticas de integração 

dos imigrantes. É certo que, nos últimos anos, Portugal deu passos 

importantes em relação à implementação de políticas de integração 

dos imigrantes, com resultados interessantes e reconhecidos, mas, 

face aos problemas estruturais que ainda subsistem a nível de inte-

gração, o poder local desempenhará sempre um papel decisivo. Para 

esta apropriação, é crucial conhecer em pormenor as diferentes lógi-

cas de integração dos imigrantes nos concelhos, bem como os seus 

problemas e os contributos que aportam.

É com este espírito que a AIPA, através do Centro Local de Apoio à 
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Integração dos Imigrantes, aderiu a este projecto de investigação, 

que contou com o fi nanciamento do ACIDI, I.P. e FEINPT e com o 

empenho e colaboração de Jorge Malheiros (Coordenador Científi co 

da Colecção), do Licínio Tomás (CES-UAC), do Leoter Viegas, da Ana 

Amorim e da Marina Fonseca (AIPA).

O desafi o mais estimulante que temos pela frente, passa por dar um 

novo conteúdo e amplitude ao sentido da açorianidade, fazendo a 

ligação entre os que o sentem e vivem porque nasceram aqui, com os 

que, não tendo nascido aqui, também o sentem. Este estudo, ajuda-

nos a perceber o caminho percorrido e fornece-nos pistas relevantes 

do que ainda falta percorrer, para que seja possível  fazer dos imigran-

tes cidadãos deste país, desta região e, neste caso, do Concelho de 

Ponta Delgada.

Paulo Mendes

Presidente de Direcção da AIPA
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ealidade antiga e presente, as migrações aparecem como 

um elemento histórico estruturante das sociedades. 

Constatação mais evidente quando tratamos de socieda-

des ou regiões insulares. Efectivamente, tanto em Portugal 

continental como na Região Autónoma dos Açores, as migrações 

não constituem um fenómeno recente. Desde os primórdios do po-

voamento que os Açores foram região de imigração e de emigração. 

Nas dinâmicas do Atlântico, a par da distância relativamente aos três 

continentes, Europa, África e América, a insularidade e a localização 

estratégica fi zeram, particularmente destas ilhas, um ponto de refe-

rência na mobilidade populacional. 

As ilhas eram pontos de paragem, quase obrigatória, das rotas mer-

cantis da Europa para as Américas – e mesmo para África, no regresso 

das caravelas – facilitando, assim, um fl uxo migratório crescente e 

defi nindo uma funcionalidade estratégica de relevo ao longo dos sé-

culos. O descobrimento e povoamento dos Açores são considerados, 

por muitos autores, o resultado da expansão europeia, em que a emi-

gração actuou como um dos principais eixos estruturantes.

A incessante procura, em outras paragens, de uma vida melhor e a 

permanente vivência entre dois mundos, moldaram de forma de-

terminante a sociedade açoriana. Dentro do quadro emigratório 

português, o arquipélago açoriano é uma referência obrigatória, se 

tivermos em atenção o que a emigração representou, e continua a 

representar, no tecido social, económico e cultural da região.

Contudo, de uma região tradicionalmente conhecida pela sua pro-

pensão para emigração, os Açores tornaram-se, sobretudo nos últimos 

anos, um local de destino e de passagem de imigrantes. Ainda que 

relativamente diversifi cada em termos de motivações e de origens, a 

imigração toma, actualmente, visibilidade enquanto fenómeno social 

que se tem vindo a intensifi car, também à escala local. Nos últimos 

dez anos, a Região Autónoma dos Açores acolheu fl uxos migratórios 

provenientes, essencialmente, de Cabo Verde, Brasil e Ucrânia.
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Com base nos dados de 20081, residiam no arquipélago 6.869 cidadãos estrangeiros, no sentido 

lato do termo. No entanto, excluindo os militares americanos e os seus familiares residentes na 

Base da Lajes (2.331), Ilha Terceira, e os cidadãos oriundos da Europa Comunitária (756), o uni-

verso da população estrangeira rondava, na mesma altura, os 3.782 indivíduos, no conjunto regio-

nal, registando a ilha de São Miguel o maior valor, com um total de 1.194 cidadãos estrangeiros.

É facto que, a nível local, pelo menos, o surto das actividades de construção e a intensifi cação das 

obras públicas, pode ser considerado como um dos principais factores de atracção. O mercado de 

trabalho reanimou-se e renovou-se, em certos sectores e, na sua forma repentina, as infl uências 

foram frequentemente colmatadas com o recurso à mão-de-obra dos imigrantes, perante uma 

nova confi guração das migrações laborais que tendem a ser globais2. 

Neste sentido, alguns estudos, ainda relativamente escassos, sobre o fenómeno da imigração nos 

Açores3, apontam para o crescimento económico verifi cado principalmente na última década 

como factor principal para o aumento da imigração na Região. 

A intensifi cação do fenómeno imigratório a nível regional, acaba também por ser fruto, directa ou 

indirectamente, do processo de desenvolvimento económico em Portugal. Efectivamente, com 

a entrada formal de Portugal, na União Europeia (1986), os Açores, enquanto parte integrante 

do todo nacional, também benefi ciaram de grandes investimentos, principalmente no sector da 

construção civil, conduzindo, assim, à necessidade crescente de recursos humanos. Tal necessi-

dade intensifi cou-se a partir de 1998, quando ocorreu um sismo nas ilhas do Faial e Pico. Neste 

período, observou-se um grande aumento do fl uxo imigratório na região, quer pelo recrutamento 

de algumas empresas do sector da construção civil, quer pelos próprios imigrantes que se diri-

giram para a região, com vista a preencher lacunas neste sector em plena ascensão, quer ainda 

pelo estabelecimento de empresas do Continente Português na Região, dinamizando ainda mais 

mobilidade, tanto de trabalhadores estrangeiros, como de trabalhadores nacionais.

Sabemos, ainda, que, além dos sectores da construção civil, os das pescas e da restauração consti-

tuem as áreas de maior relevo na inserção profi ssional da população imigrante nos Açores e, sobre-

tudo, no Concelho de Ponta Delgada, desde o século XVI um dos mais populosos do arquipélago. 

1 
Os dados são de carácter provisório (Fonte: Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, Relatório de Actividades 2008). Disponível online (www.sef.pt). 

2
Castles, 2005.

3
Rocha, etal., 2004 e 2009; Mendes, 2006 e Pires 2010.
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Este último, que conta com um universo populacional de 65.8544 residentes, como consequência 

da sua preponderância económica e da maior capacidade em gerar oportunidades de emprego no 

contexto regional, constitui, ao que tudo indica, o espaço de acolhimento mais signifi cativo (882 

estrangeiros, ou seja, cerca de 25% do total da RA Açores) dos imigrantes à procura de trabalho.

As políticas mais recentes na Europa, vão no sentido de limitar a entrada a cidadãos exteriores 

às suas próprias fronteiras, ao mesmo tempo que a livre circulação interna tem de ser garantida. 

As desigualdades e os desequilíbrios do mercado de trabalho determinam, em grande medida, 

o sentido dos fl uxos5, mas não podem explicar totalmente as condições de integração destas 

populações migrantes. Quando muito, tem-se realçado, em termos de políticas sociais, pelo me-

nos, pela integração e minimização das desigualdades de acesso à informação e de tratamento, 

sabemos que uma faixa relativamente signifi cativa da população imigrante se encontra ainda 

relativamente à margem da possibilidade de usufruto de uma cidadania de pleno estatuto, con-

tribuindo para isso as próprias condições materiais de existência e de laboração ou de legalização 

nos territórios de acolhimento. 

As condições de coexistência e de cooperação entre as comunidades locais e transnacionais, nas suas 

vantagens mútuas e implicações consequentes, carecem ainda de um conhecimento mais aprofun-

dado entre nós. A necessidade de montar alguns instrumentos de diagnóstico e de medida destas 

questões, constitui uma vantagem inequívoca na sociedade da informação e um importante suporte 

à tomada de decisão. Intervir efi cazmente num determinado fenómeno, implica conhecê-lo tão bem 

quanto possível, nas suas várias dimensões, permitindo uma permanente adequação e avaliação das 

medidas implementadas, raciocínio perfeitamente enquadrável na questão da imigração.  

De modo a atingir este objectivo, e atendendo aos requisitos que enquadram o estudo fi nanciado 

pelo Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) e o Fundo Europeu para a 

Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT), procedeu-se à defi nição e implementação 

de um projecto de investigação sobre a população imigrante circunscrita ao Concelho de Ponta 

Delgada, procurando-se cumprir os seguintes objectivos:

1. Caracterizar a estrutura sócio-demográfi ca da população-alvo (e.g. idade, sexo, estado 

civil, estrutura familiar, escolaridade, etc.);

2. Caracterizar a estrutura sócio-familiar (e.g. dimensão da família, situação dos fi lhos, 

4 
Censo de 2001

5 
Jackson, 1991. 
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escolaridade, trabalho,  relações de sociabilidade);

3. Reconstituir, sumariamente, o percurso migratório dessa população residente no 

Concelho (e.g. região de origem, ano de chegada, região/país anterior de imigração e 

locais de passagem);

4. Caracterizar as condições de vida e de habitabilidade dos imigrantes (condições de sus-

tentabilidade, de habitabilidade, de sanidade e salubridade da habitação);

5. Caracterizar a dimensão sócio-laboral (e.g. grau de instrução, situação perante o traba-

lho e o emprego, actividade profi ssional, níveis de rendimento, relação laboral e tipo de 

vínculo com a entidade empregadora);

6. Estudar os níveis de integração e de relacionamento local em que os principais indica-

dores são “a atitude relativamente aos familiares no país de origem”, “a relação com as 

associações, participação associativa e comunitária”;

7. Identifi car as difi culdades mais relevantes dessa população, nomeadamente no acesso 

e utilização dos serviços públicos e privados e no relacionamento com a comunidade 

de acolhimento em geral (e.g. língua, saúde, ensino, acesso ao crédito, administração 

pública, exercício profi ssional);

8. Identifi car espaços de maior concentração da população imigrante no Concelho quer 

em termos residenciais, quer em termos de sectores de actividade e de dispositivos 

usados;

9. Caracterizar a percepção da população imigrante residente no Concelho de Ponta 

Delgada, sobre a forma como é acolhida pelos outros residentes (práticas de racismo, 

xenofobia ou discriminação); 

10. Caracterizar o grau do relacionamento com o país de origem (atitude em relação ao en-

vio de remessas, frequência de contacto e deslocações ao país de origem).

Neste sentido, o estudo de Diagnóstico de Caracterização da População Imigrante no Concelho 

de Ponta Delgada, visa proceder a uma caracterização das comunidades de imigrantes no prin-

cipal concelho do arquipélago açoriano, o qual apresenta, a nível nacional, características muito 

peculiares e típicas das sociedades insulares. Estamos, por isso, convencidos que este estudo con-

tribuirá para um conhecimento mais apurado em relação às condições concretas de existência 

das diferentes comunidades no Concelho de Ponta Delgada permitindo o desenho de políticas 

de intervenção mais acertadas na promoção da integração. 
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U
m qualquer processo de estudo e de investigação de 

âmbito social, deverá assentar numa metodologia de 

rigor, previamente testada. Ao alicerçarmos o trabalho 

de diagnóstico em instrumentos de recolha informativa 

extensiva, queremos alcançar resultados com um mínimo de erro, 

para garantir a sua validade estatística assim como um conhecimento 

mais pormenorizado sobre o fenómeno em si e sobre a situação de 

vida das comunidades à escala local, nos seus diferentes contextos de 

inserção sócio-laboral. Neste sentido, adoptamos para este estudo, o 

método de amostragem por quotas. A defi nição da dimensão amos-

tral adoptada, pautou-se por uma certa coerência de adaptabilidade a 

parâmetros de normalização e viabilização da recolha empírica. 

Uma amostra é sempre uma parcela, não homogénea e circunscrita, 

retirada de uma população-mãe, a qual pretende simular todas as par-

ticularidades da distribuição de características de um universo popu-

lacional mais amplo. Tal facto é verdadeiro na teoria geral do processo 

amostral e na sua aplicação a populações concretas, como é o caso da 

que se constituiu a partir do universo conhecido de imigrantes no con-

celho de Ponta Delgada. E, como se sumariou, em devida altura, numa 

fase preliminar deste estudo, o concelho de Ponta Delgada contava, em 

2008, com um quantitativo não inferior a 882 imigrantes, em virtude da 

sua maior atractividade dentro do todo regional, no quadro de um vo-

lume geral estimado em 6.869; valor que inclui os estrangeiros da base 

das Lajes e os residentes pertencendo a um país da União Europeia. 

Um tal quantitativo, representa, deste modo, 12,1% do total regional e 

cerca de 70% da principal ilha: São Miguel.

Trabalhando mais em pormenor a distribuição de imigrantes em 

função da sua origem nacional, verifi cámos que em conjunto com 

a idade, ofereciam um excelente indicador de dispersão para inferir 

parâmetros populacionais. Nesse sentido, enquanto parâmetro po-

pulacional já de ampla utilização, o desvio-padrão das idades dos 

imigrantes residentes recenseados por algum organismo ofi cial (∂ = 

2,463), permitiu-nos estimar o erro-padrão amostral de referência 

que deu origem ao cálculo da dimensão da amostra. De acordo com 

as estatísticas conhecidas desta população, para um nível de confi an-

ça a 95% e um erro não superior a 3,2%, chegamos à conclusão de que 
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se poderia trabalhar objectivamente com uma dimensão de amostra situada nos 451 inquiridos 

maiores de 16 anos, com questionários validados e sem quebra por recusa ou não resposta. 

Independentemente das bases teóricas de sustentação empírica, não custa admitir que em uni-

versos desta dimensão se opte pelo recenseamento integral da população ou por um processo 

amostral, sempre menos dispendioso e passível de ser viabilizado mesmo com meios limitados. 

Ora, dadas as especifi cidades de que o fenómeno migratório se reveste, não é fácil delimitar ou 

circunscrever o universo populacional em questão em toda a sua latitude populacional, assim 

como em termos da situação residencial de todos os indivíduos estrangeiros no perímetro do 

concelho de Ponta Delgada. Efectivamente, quer a mobilidade espacial, quer a profi ssional, es-

tão sufi cientemente documentadas para estas populações e constituem algo que, entre nós pelo 

menos, já não carece de demonstração. Assim sendo, as recusas e “não respostas” atingiriam um 

nível que diminuiria a qualidade geral dos resultados na hipótese de se implementar um censo. 

Neste sentido, um processo de amostragem selectivo de respondentes, afi gura-se-nos ser o mais 

apropriado ao estudo em causa. A metodologia relativa ao processo de constituição da amostra 

regeu-se, como se descreveu numa das fases anteriores, pelo cálculo da dimensão ideal de amos-

tra a que foi de seguida aplicado uma repartição por quotas segundo a nacionalidade de origem 

ou proveniência geográfi ca, a idade e o sexo dos inquiridos seleccionados de forma pensada com 

itinerário previamente defi nido.

Com efeito, são, em regra, o rigor dos procedimentos e o grau de adequação dos meios que deter-

minam mais directamente o nível de qualidade e de fi abilidade dos resultados obtidos por via de 

um processo amostral ou mesmo por uma qualquer forma de recenseamento. Ainda que ambos 

contenham, inevitavelmente, erros de recolha, o enviesamento é anulado mais facilmente quan-

do se torna possível o controlo das situações de desvio ou de fuga à resposta por meio de técnicas 

de selecção dos próprios entrevistadores e dos entrevistados a partir da inserção no seu meio 

étnico-nacional ou associativo. Mas dado que o processo de amostragem não resolve a questão 

da obtenção de respondentes, foram formados entrevistadores com um entrosamento efectivo na 

sua comunidade étnica ou de origem. 
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Quadro 1 – Distribuição da amostra por quotas de origem geográfi ca

Regiões de Origem Nº %

África 240 53,2

América Do Sul 124 27,5

Europa 56 12,4

Resto do Mundo 18 4

América Do Norte 13 2,9

Total 451 100

Cremos, deste modo, que, dadas as especifi cidades expostas, não será tanto o número ou o quan-

titativo, por si só, a garantir a qualidade dos resultados – o que aliás raramente acontece  –  mas 

sim uma maior adequabilidade operatória na abordagem da população-alvo, segundo critérios 

de selecção dos entrevistados com vista a cobrir o espaço total de dispersão das situações e da 

heterogeneidade das características em estudo. Assim, para além das condicionantes objectivas 

expostas, devemos ainda considerar uma necessária adequação da dimensão amostral ao uni-

verso nacional, dado que o projecto de estudo que sustentava a candidatura, e o fi nanciamento 

do mesmo, se inserem num painel de sondagem nacional perante a qual um empolamento os-

tensivo ou a prática censitária e pontual, neste concelho, distorceriam, compreensivelmente, os 

resultados em termos de extrapolação amostral.

O estudo realizado, incorpora resultados obtidos por meio de um instrumento de recolha exten-

siva: o inquérito por questionário, por este permitir a quantifi cação de uma multiplicidade de 

dados e diferentes procedimentos de tratamento dessa informação6.De acordo com os proce-

dimentos decididos conjuntamente pelas diferentes equipas que trabalharam nos vários locais, 

destinados a assegurarem o grau necessário de adequação e precisão, realizou-se um pré-teste ao 

instrumento de observação, com a fi nalidade de adequação à população em estudo, evidencian-

do-se possíveis falhas na complexidade das questões, imprecisão, desnecessidade de questões, 

constrangimentos ao informante, inaplicabilidade de perguntas, exaustão, etc.7. O questionário 

teve uma aplicação sistemática por entrevista directa. 

Dentro do estudo geral a decorrer no país, o questionário utilizado foi um instrumento de recolha 

6 
Quivy e Campenhoudt, 1998, p. 189.

7 
Gil, 1999, p.137.
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padronizada que nos foi sugerido pela coordenação do projecto, a nível nacional, no qual inseri-

mos adaptações regionais mínimas. A sua aplicação foi levada a cabo junto de 451 estrangeiros, e 

inclui blocos de perguntas sobre o perfi l sócio-demográfi co e familiar, condições de alojamento e 

habitabilidade, trajectória migratória, processos de integração, percepção de situações discrimi-

nação/racismo, relações com o país de origem e perspectivas futuras.

Assim, em consonância com as características do estudo, foi utilizado para a análise dos dados 

recolhidos o programa informático de tratamento estatístico SPSS, garantindo, para o efeito, um 

apuramento sumário das frequências de todas as variáveis assim como uma análise técnica no 

cruzamento de algumas de maior pertinência para os fi ns propostos.

atitudes sobre estas populações. Por último, o sexto capítulo apresenta uma síntese dos principais 

resultados e apresenta um conjunto de recomendações veiculadas a diferentes áreas de interven-

ção, potencialmente a serem levadas a cabo por instituições e entidades ofi ciais, organizações da 

sociedade civil e agentes sociais locais.



(33) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local 

C
AP

IT
Ú

LO
 I

SI
TU

AÇ
ÃO

 S
O

C
IO

EC
O

N
Ó

M
IC

A 
E 

IM
IG

R
AÇ

ÃO
 N

O
S 

AÇ
O

R
ES

: B
R

EV
ES

 R
EF

ER
ÊN

C
IA

S
1.

1.
 E

N
Q

U
AD

R
AM

EN
TO

 S
O

C
IO

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 E

 S
IT

U
AÇ

ÃO
 A

C
TU

AL.. Enquadramento socioeconómico e situação 
actual

A
quando da sua descoberta no século XV, o primeiro de-

sembarque nas ilhas açorianas teria ocorrido por volta de 

1427 (Diogo de Silves), mas só em 1432, ao que se supõe, 

teve o seu primeiro capitão donatário: o próprio Infante 

D. Henrique8. A partir de então, e ao longo da sua história, os aço-

rianos desenvolveram nas ilhas as práticas agrícolas mais adaptadas 

ao tipo de solo vulcânico e ao clima chuvoso, mas em que a pesca 

ocupa igualmente um lugar de relevo. Situado entre 36º e 43º de lati-

tude Norte e entre 25º e 31º de longitude Oeste e contando com uma 

Zona Económica Exclusiva de 948.439 km2, que é cerca de 55% da 

área total marítima nacional e 16,3% da ZEE da União Europeia (25), 

este arquipélago atlântico sempre tirou domar muito do seu susten-

to. Não obstante a crise que o sector atravessa, é a pesca que ainda 

representa uma fatia importante da riqueza nele criada e fi xa, quer 

na actividade extractiva marítima do pescado quer no seu processa-

mento e transformação, uma faixa de activos9 onde alguns imigrantes 

profi ssionalmente se integram.

 Em virtude de peculiares características de orografi a e climatologia, 

as populações residentes, tendem a acantonar-se numa relativamen-

te estreita faixa junto à orla marítima de que resulta um povoamento 

em aglomerados dispersos e uma quase total ausência de fi xação aci-

ma dos 300 metros de altitude. Em consequência, os principais pólos 

urbanos são simultaneamente portos e entrepostos comerciais em 

redor dos quais se deu o desenvolvimento das diversas actividades 

económicas e principalmente as do sector terciário, que reunia, no 

censo de 2001, cerca de 63% da população activa açoriana, sendo os 

restantes sectores diminutos: o secundário regista 26% e o primário 

emprega apenas 11% do total de activos.

De uma posição ligada às lides da casa, as mulheres, que desde fi nais 

8
Costa, 2008. 

9
Tomás e Medeiros, 2006.
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do século XIX se encontravam já a trabalhar em actividades tradicionais na esteira da actividade 

agrícola, tornam-se mão-de-obra recrutada principalmente para o pequeno surto da indústria 

transformadora, que se conheceu com a plantação do chá, da beterraba sacarina e do tabaco, 

sobretudo com as transformações da economia açoriana desde a fase entre as duas guerras 

mundiais10. Mas a profi ssionalização, propriamente dita, da mulher, dá-se mais precisamente no 

sector dos serviços, devido ao aparecimento no mercado de trabalho de um conjunto de funções 

cujo perfi l doméstico ou administrativo permitiu a sua inserção laboral11. Contudo, as taxas de ac-

tividade das mulheres são ainda das mais baixas no conjunto das regiões portuguesas. O trabalho 

dos homens ou a empregabilidade masculina, apresentou sempre maior crescimento, tendo sido 

sobretudo a relativa animação de sectores como a construção civil, as obras públicas, a restau-

ração ou o comércio a retalho, que têm vindo a fi xar mais estrangeiros no mercado de emprego. 

Neste movimento mais geral, que procura seguir a tendência nacional em termos do desenvol-

vimento e modernização da economia, o concelho de Ponta Delgada, pelo seu posicionamento 

e papel histórico, detém um lugar privilegiado na mudança desta região insular assim como nas 

transformações económicas e sociais ocorridas sobretudo nas últimas décadas, liderando grande 

parte do processo de diversifi cação e crescimento da actividade económica. 

Na actualidade, mesmo com uma menor diversifi cação da oferta de trabalho, os indicadores de 

conforto e os modos de vida locais, são em tudo semelhantes à média do conjunto das regiões 

portuguesas12. Os indicadores económicos, pelos quais é mais comum perspectivar-se o estado 

da economia, permitem ainda perceber que concelho de Ponta Delgada apresenta o índice de 

poder de compra mais elevado no conjunto do arquipélago, mesmo sendo este apenas 84% da 

média verifi cada para o todo nacional13. A distribuição sectorial do emprego, encontra-se ainda 

mais distorcida em favor do terciário, com a diminuição da actividade fabril e a forte mecaniza-

ção agrícola. Assim, com o advento do século XXI, numa região em que a emigração constituía a 

principal componente do movimento populacional, as mudanças verifi cadas, quer na economia, 

quer na postura política em relação à imigração, tornaram este arquipélago relativamente atracti-

vo para a imigração, possibilitando a fi xação e integração de estrangeiros que decidem fazer aqui 

a sua vida. 

10
Enes, 1994.

11
Rocha et alii, 1999. 

12 
Santos, 1994.

13 
Pires, 2009.
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.. Aspectos gerais da imigração nos 
Açores

No quadro da emigração portuguesa, o arquipélago açoriano cons-

titui uma referência digna de nota, se tivermos em atenção o que a 

emigração representou e continua a representarno tecido social, 

económico e cultural da região. Contudo, as ilhas têm sido palco, nos 

últimos anos, de um movimento imigratório mais ou menos regular, 

obedecendo aos mesmos contornos que o fenómeno assume no con-

tinente português, nomeadamente em relação à origem dos migran-

tes, às motivações ou às difi culdades de inserção sócio-laboral nem 

sempre explicitas14.

Os imigrantes na região, distribuem-se por todas as ilhas, represen-

tam 2% da população residente e o seu número aumentou ao longo 

da década passada. São, principalmente, cabo-verdianos, ucranianos 

e brasileiros. A grande maioria tem menos de 45 anos e, como em 

muitos outros contextos de imigração, há mais homens que mulhe-

res, embora a proporção de mulheres esteja a crescer15.

 A emergência dos fl uxos migratórios para os Açores, deve ser enten-

dida sob duas perspectivas, nomeadamente, a macro e a micro. Na 

perspectiva macro, deve-se salientar que os Açores se situam no gru-

po das Regiões do Centro, que se caracterizam, essencialmente, pela 

escassez de mão-de-obra em alguns sectores de actividade económi-

ca. O maior e rápido incremento do processo de globalização, a faci-

lidade de comunicação e transportes, as discrepâncias de qualidade 

de vida entre as regiões, são factores que potenciam a deslocação 

de pessoas das suas origens (periferia) para regiões mais desenvol-

vidas (centro), facto aliado à existência de grandes disparidades de 

desenvolvimento entre regiões e países. Perante o actual cenário dos 

movimentos migratórios, a noção de “distância” é uma questão alta-

mente secundária. É também este o sentido que recentes estudos lhe 

14 
Mendes, 2008.

15
Rocha, et alii, 2009.
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atribuem quando afi rmam “[…] a vinda considerável de imigrantes para os Açores, acaba tam-

bém por ser fruto de determinados factores que, na base, fi zeram do Sul da Europa um destino 

atractivo, ainda que, nalguns casos, provisório. Entre essas condições, destacam-se não só a si-

tuação económica favorável dos países receptores de imigrantes, como também os vários níveis 

de proximidade que existem entre estes e os países emissores dos mesmos (proximidade física, 

cultural, linguística, institucional), e às quais se acrescenta uma melhoria bastante considerável 

dos transportes e das comunicações que ligam os vários espaços geográfi cos em causa”16.  

Não obstante existirem factores específi cos que, no arquipélago, condicionaram o incremento dos 

fl uxos migratórios, o certo é que o contexto nacional português deverá ser tido em consideração 

na procura dessa explicação. Foi “o desempenho da economia portuguesa, entre meados dos anos 

80 e inícios dos anos 90 (bastante positivo), num contexto económico internacional favorável, 

que permitiu o arranque do investimento. Outro factor relevante foi a adesão formal de Portugal à 

União Europeia em Junho de 1986, que acelerou a internacionalização da economia portuguesa”17, 

atraindo assim, migrantes europeus e de África, com destaque para as comunidades oriundas das 

ex-províncias ultramarinas de expressão portuguesa. Com as mudanças políticas ocorridas no les-

te europeu, a par das grandes transformações no mercado de trabalho nacional, nomeadamente, 

no sector da construção civil e obras públicas, Portugal transformou-se, também, num espaço de 

atractividade de imigrantes provenientes do Leste Europeu e, em especial, ucranianos e moldavos.

Assim, o aumento da população imigrante em Portugal, permitiu uma relativa dispersão e cres-

cimento do fenómeno nos diferentes pólos urbanos ao longo do território nacional e, em menor 

escala, para as zonas mais interiores ou insulares. Hoje, diferenciando-se do passado recente, já 

não é apenas a Área Metropolitana de Lisboa e, até certo ponto, o Algarve e o Porto, que acolhem 

a quase generalidade da população imigrante, distribuindo-se por todos os concelhos de acordo 

com as possibilidades e características do trabalho local. Os Açores emergem, também, dentro 

desta descentralização do fenómeno migratório. 

À micro-escala, sobressaem situações conjunturais e específi cas que favoreceram o incremento 

destes fl uxos migratórios para a região. Primeiro, é de salientar o ambiente económico favorável 

(abaixamento das taxas de juro, transferência de fundos estruturais, etc.), que se traduziu no xx 

na área da construção civil e obras públicas na Região. Um outro factor que, também a este nível, 

potenciou o aumento da população imigrante na Região, foi o processo de reconstrução ocorrido 

nas ilhas do Faial e Pico, na sequência da actividade sísmica verifi cada em Julho de 1998. Estes 

16 
Rocha, et alii, 2004, p.23.

17
Baganha, et alii, 1999, p. 150.
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elementos, em conjugação, fazem emergir, na região, a necessidade 

de um maior volume de mão-de-obra disponível, facto que propor-

cionou a vinda de estrangeiros. Como foi referido, para além de ter 

havido situações em que as empresas foram recrutar trabalhadores 

nos países de origem (no mercado cabo-verdiano, por exemplo), 

registou-se, também, a vinda de empresas do continente português, 

que deslocam uma importante parcela de mão-de-obra estrangeira, 

já com vínculo laboral a essas empresas. 

De acordo com Gilberta Rocha18, o movimento imigratório em 

Portugal é, em grande medida, um fenómeno com origem em regiões 

geográfi cas e em países que mantiveram, durante décadas ou séculos, 

relações intensas com Portugal. Ainda segundo a mesma investigado-

ra, no domínio das relações internacionais, Portugal, Brasil e alguns 

países africanos, podem ser apontados, no seu conjunto, como um 

exemplo claro do que Salt (1989) designou de rede macro-regional, ou 

seja, um conjunto de territórios à escala global que, ao longo do tem-

po, são capazes de sustentar fl uxos migratórios entre si, independen-

temente do seu tipo e do facto das intensidades poderem variar em 

função do sentido em que esses movimentos se processam. Sublinha, 

ainda, que, embora “a imigração nos Açores seja recente, a verdade 

é que é um fenómeno que se enquadra no plano nacional e no qual 

acaba por estar refl ectida esta infl uência geográfi ca e histórica. Isto 

verifi ca-se não só relativamente à situação actual, em que se nota, 

desde logo, o peso muito signifi cativo de africanos e de brasileiros na 

composição da estrutura da população imigrantes nos Açores”19.

.. Volume de imigrantes e dimensão das 
comunidades 

A quantifi cação do fl uxo migratório no arquipélago, nunca revelou 

ser um processo fácil e muitos dos números apresentados são, regra 

18 
Rocha et alii, 2009, pp.34-35.

19 
Rocha et alii , 2009, p.35.
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geral, incompletos. Face à facilidade de mobilidade entre o continente e a região e ao peso relativo 

do movimento sazonal, a quantifi cação deste fl uxo torna-se um problema, o que exige uma leitu-

ra atenta e a consulta crítica de várias fontes, nomeadamente as disponibilizadas por SEF, IGT e 

INE. Actualmente, vivem na região imigrantes provenientes de mais de 80 países. 

Gráfi co 1 – As comunidades mais representativas em 2008

 

 

Fonte: Direcção Regional do SEF – Ponta Delgada

Relativamente à importância numérica das comunidades, é possível destacar as três mais repre-

sentativas: a brasileira, com um total de 970 indivíduos; seguindo-se a cabo-verdiana, com 698 e 

a ucraniana, com 362 indivíduos. Para além destas, e por razões muito diferentes, fi xou-se uma 

importante comunidade norte-americana, com um efectivo variável consoante as necessidades 

e a política de defesa americana. Ainda que nem todos eles se reportem à base das Lajes na Ilha 

Terceira, é um exercício difícil o de retirar do volume global os que exercem actividades que não 

estejam relacionadas com a base em questão. Acontece, também, que alguns recenseados como 

cidadãos dos Estados Unidos da América são ex-emigrantes açorianos que regressaram à região 

depois de terem adquirido a nacionalidade americana.

Numa população residente de 133.281 indivíduos na principal ilha açoriana, a cidade de Ponta 

Delgada possui cerca de 46.102 habitantes no seu perímetro urbano, num total de 65.853 para 

o total do concelho. Destes, cerca da terça parte (20.113) concentram-se nas três freguesias que 

constituem o núcleo da cidade, isto é, São Sebastião com 4.309, São Pedro com 7.177 e São José 

com 6.100, segundo os dados do Censo de 2001. Perante um tal cenário de distribuição popula-

cional, a que se juntam a tendência do crescimento turístico e os trabalhadores temporários, os 

imigrantes têm ainda fraca expressão e o fenómeno pouca visibilidade quotidiana. Assim, é de 
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toda a conveniência, considerarem-se na análise as condições de inserção 

local, tendo em conta a relação de proporções.

Quadro 2– Distribuição de estrangeiros residentes nos Açores, por 
Ilhas (2008)

Ilhas

Imigrantes População Residente/RP

Nº % Nº %

S. Miguel 1.675 39,7 133.281 54,6

Santa Maria 99 2,3 5.565 2,3

Terceira 645 15,3 55.844 22,9

Graciosa 46 1,1 4.879 2,0

S. Jorge 118 2,8 9.492 3,9

Pico 506 12,0 14.840 6,1

Faial 957 22,7 15.527 6,4

Flores 149 3,5 4.099 1,7

Corvo 25 0,6 479 0,2

Total 4.220 100,0 244.006 100,0

Fonte: Direcção Regional do SEF – Ponta Delgada

Os dados que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos facultou, 

evidenciam a desigual distribuição relativamente à importância demográ-

fi ca de cada ilha. Como se pode constatar pela leitura do quadro acima, no 

ano de 2008 residiam legalmente na Região Autónoma dos Açores 4.220 

cidadãos estrangeiros. Em termos de distribuição por ilhas, 39,7% dos es-

trangeiros residentes nos Açores concentram-se na Ilha de S. Miguel, 22,7% 

no Faial, 15,3% na Ilha Terceira e 12% na Ilha do Pico, dispersando-se os 

restantes pelas outras ilhas do arquipélago. 

.. Imigração no concelho de Ponta Delgada

A ilha de São Miguel é, sem dúvida, a que absorve o maior número de 

residentes estrangeiros, 1.675 no total. Em consequência da sua prepon-

derância populacional, económica e social, Ponta Delgada é o concelho 

que apresenta maior capacidade em gerar oportunidades de emprego. 
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Não surpreenderá que a principal faixa dos estrangeiros residentes na ilha se concentre neste 

município(882), dado a maior oferta de emprego aí existente, comparativamente aos restantes 

concelhos. Contudo, se o município de Ponta Delgada fi xa 52,6% dos estrangeiros da ilha, existe, 

correlativamente, uma certa paridade com o que dissemos relativamente à sua população total, a 

qual representa 49,4% da população total da ilha.

Daremos conta das condições de habitabilidade, modos de vida e formas de inserção concelhias 

destes imigrantes, atendendo à especifi cidade de Ponta Delgada na estrutura arquipelágica. 

Começaremos por uma descrição sociográfi ca da população em estudo.

 Para uma maior facilidade expositiva e de análise, apresentaremos os dados totais e a sua desa-

gregação por género, sempre que se trate de dar conta da distribuição de respostas ou de caracte-

rísticas em estudo relativamente à população imigrante.
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R
ealizaremos, neste capítulo, uma breve caracterização 

da população imigrante residente no concelho de Ponta 

Delgada. Para isso, iremos atender, em primeiro lugar, às 

variáveis idade, sexo, estado civil, nacionalidade e grau de 

instrução. Como forma de melhor conhecer as especifi cidades desta 

população, efectuaremos um enquadramento dos elementos que com-

põem o agregado familiar e respectivas modalidades de coabitação. 

.. Idade e género: uma repartição 
desigual

A idade, é uma das características fundamentais para a elaboração do 

perfi l sócio-demográfi co de um grupo populacional. No caso particu-

lar da imigração, é sabido que, em todos os tempos e territórios, são 

os mais novos aqueles registam maior propensão à saída, em especial 

os que têm idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos20. De igual 

modo, o equilíbrio quantitativo entre os sexos, poderá propiciar um 

contributo para o rejuvenescimento demográfi co por meio da natalida-

de, facultando um enquadramento familiar mais adequado, tanto em 

termos das relações de conjugalidade entre os imigrantes, como destes 

com os nacionais e outros residentes do país ou região de acolhimento.

20
Rocha et alii, 2004, p.79.
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Gráfi co 1.1 – Imigrantes residentes no concelho de Ponta Delgada, por sexo (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização 
da população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Observamos que, no concelho de Ponta Delgada, o fl uxo imigratório é maioritariamente mascu-

lino, facto que acompanha a tendência nacional, com 63,9% do total. Por outro lado, não deixa de 

ser signifi cativa a presença do sexo feminino, com 36,1%, devendo-se realçar este aspecto perante 

a recente tendência de maior incremento da participação feminina nas migrações. Apesar de as 

mulheres terem representado, desde sempre, uma vasta proporção dos migrantes, a sua percen-

tagem tem vindo a crescer gradualmente: em 1995, cerca de 48% dos migrantes internacionais 

eram mulheres, ultrapassando os homens em cerca de um quarto dos países receptores21. 

Quadro 3 – Imigrantes por grupos de idade e sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

< 25 anos 28 17,2 30 10,4 58 12,9

25 a 34 anos 69 42,3 116 40,3 185 41,0

35 a 44 anos 45 27,6 92 31,9 137 30,4

45 a 54 anos 11 6,7 38 13,2 49 10,9

55 e mais anos 10 6,1 12 4,2 22 4,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

21
Castles, 2005, p.29.   
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Se atendermos à idade, observamos uma maior concentração nas 

idades activas mais jovens, em especial no grupo com idades com-

preendidas entre os 25 e os 34 anos, com 41% do total, seguindo-se 

o grupo etário entre os 35 e os 44 anos, com 30,4%. Por outro lado, 

apresentam pouca representatividade os grupos etários com mais de 

55 anos, 4,9%, 45 a 54 anos, 10,9% e, com menos de 25 anos, 12,9%. 

O facto de a população imigrante apresentar uma estrutura por se-

xos relativamente jovem se conjugar uma chegada recente no tempo 

(particularmente saliente desde o ano 2000),permite deduzir, com 

maior sentido, que foram os mais jovens, em idade de poder traba-

lhar, que maioritariamente se vieram instalar no concelho. 

.. Origem regional e nacionalidade

Quadro 4 – Imigrantes por regiões de origem e sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

África 62 38,0 178 61,8 240 53,2

América 
do Norte 7 4,3 6 2,1 13 2,9

América 
do Sul 56 34,4 68 23,6 124 27,5

Europa 30 18,4 26 9,0 56 12,4

Resto 
do Mundo 8 4,9 10 3,5 18 4,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Os dados apontam, como seria de esperar, no sentido de uma maior 

representatividade dos nacionais oriundos de países de expressão 

portuguesa ou da América Latina. Verifi ca-se que os imigrantes resi-

dentes no concelho de Ponta Delgada são, maioritariamente, originá-

rios de países africanos, com 53,2% do total, sendo os provenientes de 

Cabo-Verde, Guiné-Bissau e Angola os mais representativos, seguin-

do-se a América do Sul com 27,5% (destaque para os provenientes do 
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Brasil), Europa com 12,4%,constituindo os ucranianos a grande maioria deste grupo europeu, 

Resto do Mundo com 4%,e América do Norte com 2,9% do total.

Quadro 5 – Imigrantes por nacionalidade

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Portuguesa 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Dupla nacionalidade - portuguesa 
e outra 7 4,3 18 6,3 25 5,5

Dupla nacionalidade - outros casos 1 ,6 0 ,0 1 ,2

Estrangeira 155 95,1 270 93,8 425 94,2

Não responde 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Em função da repartição por estatutos de nacionalidade, constata-se que a maioria dos imigran-

tes (94,2%), possui nacionalidade estrangeira e apenas 5,5% possui dupla nacionalidade. No que 

se refere ao género, verifi ca-se uma percentagem superior dos homens com dupla nacionalidade 

(6,3%). São sobretudo os cidadãos brasileiros que, ao abrigo das convenções entre os dois países, 

mais requereram a dupla nacionalidade, apesar deste processo também ocorrer com outros gru-

pos, como os ex-residentes em países norte americanos.
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.. Estado civil

Quadro 6 – Imigrantes por sexo e estado civil

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Casado 48 29,4 88 30,6 136 30,2
União de facto 21 12,9 27 9,4 48 10,6

Solteiro 73 44,8 143 49,7 216 47,9

Separado de 
facto 3 1,8 9 3,1 12 2,7

Divorciado 14 8,6 19 6,6 33 7,3
Viúvo 3 1,8 2 ,7 5 1,1

Não responde 1 ,6 0 ,0 1 ,2
Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no Concelho de Ponta Delgada

De acordo com o Quadro 6, verifi ca-se que os imigrantes residentes 

no concelho de Ponta Delgada são, na sua maioria, solteiros (47% do 

total), seguindo-se os casados (30,2%), os que vivem em união de fac-

to (10,6%), os divorciados(7,3%) e os separados de facto (2,7%).

Gráfi co 2 – Imigrantes por estado civil e sexo (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

O estado civil dos imigrantes inquiridos, apresenta-se relativamente 

equilibrado nos dois sexos, apesar de as mulheres registarem valores 

ligeiramente superiores nas categorias união de facto (12,9%) e divor-

ciado (8,6%).
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É de salientar que a conjugalidade não é norma na população-alvo, não 

obstante encontrarmos muitos casados longe dos cônjuges ou das suas 

famílias de origem. Por outro lado, a passagem do estatuto de solteiro a 

casado, está intimamente ligada à idade, pelo que é comum que sejam 

os mais novos os que registam maiores valores percentuais nos soltei-

ros e que seja nos mais velhos que encontramos a situação de viuvez22.

Quadro 7 – Imigrantes por origem e estado civil

Estado Civil

Região de origem

África América do 
Norte

América 
do Sul Europa Resto 

do Mundo

% % % % %

Casado 27,5 38,5 25,2 44,6 50,0
União de facto 10,8 7,7 10,6 14,3 ,0

Solteiro 51,7 53,8 48,0 30,4 44,4
Separado de facto 3,3 ,0 3,3 ,0 ,0

Divorciado 5,0 ,0 13,0 8,9 ,0
Viúvo 1,7 ,0 ,0 ,0 5,6

Não responde ,0 ,0 ,0 1,8 ,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Relativamente à distribuição do estado civil em função das regiões de 

origem, confi rma-se que a maioria dos imigrantes possui estatuto de 

solteiro: África 51,7%, América do Norte 53,8% e América do Sul 48%.

Nota-se, contudo, que as regiões do Resto do Mundo e Europa são as 

que apresentam maior percentagem na categoria dos casados, 50% e 

44,6%, respectivamente.

.. Tempo de permanência

A construção de uma variável a partir dos indicadores relacionados 

com o período de chegada, dá-nos conta de períodos migratórios 

22 
Rocha et alii, 2009, p.63.
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bem contextualizados e diferenciados, principalmente na área de inserção profi ssional dos imi-

grantes e dos mecanismos utilizados na sua partida.

Quadro 8 – Imigrantes segundo ano de chegada, por sexo

Ano de Chegada
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Antes de 1974 1 ,6 2 ,7 3 ,7

De 1975 a 1979 2 1,2 4 1,4 6 1,3

De 1980 a 1989 6 3,7 10 3,5 16 3,5

De 1990 a 1999 25 15,3 44 15,3 69 15,3

De 2000 a 2004 52 31,9 97 33,7 149 33,0

De 2005 a 2010 77 47,2 131 45,5 208 46,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Tendo em conta o ano de chegada dos imigrantes a Portugal, verifi ca-se que foi no período de 

2005-2010 que ocorreu o maior número de chegadas, nomeadamente 46,1%. É de salientar, que se 

verifi cou um aumento progressivo a partir dos inícios da década de 90 do século XX, derivado das 

dinâmicas de reagrupamento, nomeadamente por parte da comunidade cabo-verdiana. No entan-

to, é muito plausível a hipótese de alguns imigrantes mais antigos, face ao actual contexto de crise, 

terem concretizado outros projectos migratórios ou mesmo regressado aos seus países de origem, 

contribuindo isto, em parte, para aumentar o peso relativo dos imigrantes chegados após 2005.
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Quadro 9 – Imigrantes segundo a primeira localidade de chegada a Portugal

Primeira localidade de 
chegada

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Angra do Heroísmo (Ilha Terceira) 1 ,6 3 1,0 4 ,9

Funchal (Madeira) 1 ,6 5 1,7 6 1,3

Horta (Ilha do Faial) 1 ,6 7 2,4 8 1,8

Lagoa (Açores) 9 5,6 10 3,5 19 4,2

Lisboa 8 4,9 42 14,6 50 11,1

Matosinhos 1 ,6 3 1,0 4 ,9

Ponta Delgada 119 73,5 185 64,2 304 67,6

Ribeira Grande (Açores) 12 7,4 14 4,9 26 5,8

Vila Franca do Campo (Açores) 5 3,1 7 2,4 12 2,7

Outros ( Açores) 1 0,7 3 0,9 4 0,8

Outros ( Continente) 4 2,4 9 3,4 13 2,9

Total 162 100,0 288 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Regista-se pouca diversidade de percursos residenciais em território nacional, pois quase 70% 

dos imigrantes vieram directamente para Ponta Delgada. Com efeito, observa-se no Quadro 9, 

que os imigrantes vêm directamente da sua terra natal para o Arquipélago (84%), tendo a maioria 

dos restantes tido residência anterior em e/ou passagem por Portugal Continental. 

A escolha de Ponta Delgada como primeira localidade de chegada, pode ser um indicador de 

uma preferência explícita pelo território açoriano ou por ser uma forma de entrada em território 

nacional. Para este efeito, contribui a infl uência de estruturas de oportunidades locais no de-

senvolvimento de estratégias individuais e/ou alguns laços sociais de grau elevado (familiares, 

amigos, colegas, etc.), enquanto elementos de atracção do fl uxo imigratório para esta região. É 

de considerar, ainda, a importância que as redes sociais e a própria existência de oportunidades 

assumem na atractividade dos Açores enquanto espaço de acolhimento e autónomo do conti-

nente português. Quando comparamos localidade de chegada por sexo, percebemos que são as 

mulheres que assumem um maior peso na concretização do projecto migratório directamente do 

país de origem para os Açores e, em particular, para o concelho de Ponta Delgada. 
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.. Níveis de instrução 

Quadro 10 – Imigrantes por níveis de instrução e sexo

Níveis de 
instrução 

Sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nenhum 0 0,0 10 3,5 10 2,2

Sabe ler e 
escrever sem 

escola
4 2,5 2 0,7 6 1,3

Pré-escolar 4 2,5 16 5,6 20 4,4

Básico - 1º ciclo 14 8,6 55 19,1 69 15,3

Básico - 2º ciclo 10 6,1 47 16,3 57 12,6

Básico - 3º ciclo 20 12,3 42 14,6 62 13,7

Secundário 34 20,9 47 16,3 81 18,0

Médio/
profi ssional 25 15,3 39 13,5 64 14,2

Bacharelato 19 11,7 6 2,1 25 5,5

Licenciatura 25 15,3 20 6,9 45 10,0

Mestrado 8 4,9 3 1,0 11 2,4

Doutoramento 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no Concelho de Ponta Delgada

 O grau de instrução dos imigrantes residentes no concelho de Ponta 

Delgada, é relativamente elevado, possuindo a maioria, pelo menos, 

o Ensino Secundário (18%). Verifi ca-se assim, a presença signifi -

cativa de imigrantes com elevadas habilitações que, um pouco por 

todo o país, se encontram a desempenhar tarefas não qualifi cadas, 

designadamente na construção civil, nos trabalhos domésticos, na 

restauração e/ou na agricultura. No caso específi co dos Açores, de 

acordo com os estudos existentes, as habilitações dos imigrantes são 

bem distintas daquelas que encontramos na globalidade da popu-

lação do arquipélago, onde a grande maioria se situa em níveis de 
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educação formal bastante inferiores23. Por outro lado, cerca de 50% dos imigrantes têm menos do 

que o secundário, sendo que para os homens esta percentagem é de 60% e para as mulheres é de 

32%. No recenseamento de 1991, a proporção de estrangeiros detentores de formação superior 

era de 9,5% do total, sendo que é muito previsível o aumento da qualifi cação dos imigrantes nos 

próximos censos. No concelho de Ponta Delgada, 6,9% dos imigrantes são detentores de uma 

licenciatura.

Gráfi co 3 – Imigrantes por sexo e níveis de instrução (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Relativamente ao perfi l de instrução em cada um dos sexos, constata-se que o sexo feminino se 

apresenta mais qualifi cado, com quantitativos bem mais elevados no ensino secundário (20,9%), 

licenciatura (15,3%), médio/profi ssional (15,3%), e bacharelato (11,7%),além de não se verifi ca-

rem situações de ausência de qualquer grau de instrução. 

23 
Rocha et alii, 2009, p.49.
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Quadro 11 – Imigrantes por regiões de origem e instrução (%)

Níveis de instrução

Região de origem

África América do 
Norte

América do 
Sul Europa Resto do 

Mundo

% % % % %

Nenhum 3,3 0,0 1,6 0,0 0,0
Sabe ler e escrever sem 

escola 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Pré-escolar 7,5 0,0 0,0 0,0 11,1
Básico - 1º ciclo 22,5 23,1 1,6 10,7 22,2
Básico - 2º ciclo 17,5 0,0 6,5 5,4 22,2
Básico - 3º ciclo 14,6 23,1 16,3 5,4 5,6

Secundário 9,6 23,1 35,0 16,1 16,7
Médio/profi ssional 9,6 15,4 19,5 21,4 16,7

Bacharelato 1,7 7,7 10,6 12,5 0,0
Licenciatura 10,4 7,7 5,7 21,4 0,0

Mestrado 0,4 0,0 3,3 7,1 5,6
Doutoramento 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Outro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Não responde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Por regiões de origem, observa-se um maior nível académico dos imigrantes oriundos da América 

do Sul e América do Norte, bem como da Europa. Em relação, por exemplo, aos imigrantes de-

tentores de uma licenciatura, 21,4% dos europeus residentes no concelho têm uma licenciatu-

ra, proporção muito acima dos imigrantes africanos (10,4%), dos sul-americanos (5,7%) ou dos 

norte-americanos (7,7%).

Os africanos, embora presentes nos níveis de ensino secundário, médio e superior, são mais 

representativos ao nível do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo), apresentando, em termos globais, 

pequenas percentagens relativas aos que não possuem nenhum grau de instrução formal. Os imi-

grantes oriundos do resto do Mundo revelam maior representatividade ao nível do ensino básico 

do 1º e 2º ciclo.
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Quadro 12 – Imigrantes e o conhecimento da língua portuguesa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Muito bom 62 38,0 63 21,9 125 27,7

Bom 68 41,7 115 39,9 183 40,6

Sufi ciente 23 14,1 91 31,6 114 25,3

Fraco 9 5,5 19 6,6 28 6,2

Nulo 1 ,6 0 ,0 1 ,2

Não responde 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Relativamente ao nível de conhecimento da língua portuguesa, constata-se que os imigrantes, na 

sua maioria, possuem um bom conhecimento (40,6%), seguindo-se as referências a um conhe-

cimento muito bom (27,7%) e sufi ciente (25,3%). Apenas uma pequena percentagem afi rma ter 

fraco conhecimento da língua portuguesa (6,2%).

Gráfi co 4 – Imigrantes e nível de conhecimento da língua portuguesa

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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Observando o conhecimento da língua portuguesa em cada um dos sexos, os imigrantes do sexo 

feminino apresentam maioritariamente um bom conhecimento (41,7%) e muito bom conhe-

cimento (38%), enquanto os do sexo masculino apresentam um conhecimento bom (39,9%) e 

sufi ciente (31,6%). 

Quadro 13 – Imigrantes por grupos de idade e conhecimento da língua portuguesa

Nível de 
conhecimento da 
língua portuguesa

Grupos etários

<25 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 e mais anos

 % % % % %

Muito bom 27,6 34,1 20,4 24,5 27,3

Bom 43,1 39,5 43,8 32,7 40,9

Sufi ciente 20,7 21,1 27,0 38,8 31,8

Fraco 8,6 4,9 8,8 4,1 0,0

Nulo 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Não responde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Se atendermos, agora, à análise do conhecimento da língua portuguesa pelos grupos de idade, 

verifi ca-se que em todos os escalões etários a maioria possui bom conhecimento da língua portu-

guesa. Apenas o escalão etário dos 45 a 54 anos possui maioritariamente conhecimento sufi ciente 

(38,8%). 
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Gráfi co 5 – Imigrantes por regiões de origem e nível de conhecimento da língua portuguesa

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

São as regiões da América do Sul, América do Norte e África as que apresentam melhores ní-

veis de conhecimento da língua portuguesa, apresentando os imigrantes oriundos do resto do 

Mundo conhecimento sufi ciente da mesma. Confi rmando as hipóteses iniciais, são os imigrantes 

provenientes doa Europa que apresentam níveis mais baixos do conhecimento da língua portu-

guesa, facto que concorre, em grande medida, para a criação de barreiras no desejável processo 

de integração social e profi ssional. Estamos, igualmente, convencidos de que este dado não é 

um exclusivo do concelho de Ponta Delgada ou mesmo do arquipélago, já que o actual contexto 

migratório português (uma grande diversidade de comunidades e um peso substancial dos imi-

grantes provenientes do leste europeu), veio introduzir uma maior preocupação com a questão 

da língua portuguesa, sobretudo junto das comunidades que não são provenientes dos países 

lusófonos. 

Estes resultados, justifi cam-se, principalmente, se esta informação for relacionada com os dois 

itens anteriores, designadamente nacionalidade e níveis de instrução. 
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.. Situação familiar

... Idade e sexo

Quadro 14 – Agregado familiar co-residente por grupos de idade 
e sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

<25 anos 72 46,8 66 43,7 138 45,2

25 a 34 anos 29 18,8 25 16,6 54 17,7

35 a 44 anos 29 18,8 23 15,2 52 17,0

45 a 54 anos 13 8,4 17 11,3 30 9,8

55 e mais anos 11 7,1 20 13,2 31 10,2

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Se atendermos à idade dos indivíduos do agregado familiar co-

residente, observamos uma maior concentração no grupo etário dos 

menores de 25 anos (45,2%), seguindo-se os grupos etários 25 a 34 

anos (17,7%) e 35 a 44 anos (17%). 

No que se refere ao sexo dos membros do agregado familiar co-resi-

dente, verifi ca-se, em geral, uma percentagem ligeiramente superior 

no sexo feminino (50,5%).
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... Estado civil

Quadro 15 – Agregado familiar co-residente por sexo e estado civil

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Casado 65 42,2 63 41,7 128 42,0

União de facto 24 15,6 20 13,2 44 14,4

Solteiro 57 37,0 63 41,7 120 39,3

Separado de facto 3 1,9 1 0,7 4 1,3

Divorciado 2 1,3 2 1,3 4 1,3

Viúvo 3 1,9 2 1,3 5 1,6

Não responde 0 0,0 0 ,0 0 0,0

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Considerando o Quadro 15, regista-se que o agregado familiar co-

residente, na sua maioria, pertence ao estado civil de casado (42% do 

total), seguindo-se o de solteiro (39,3%), união de facto (14,4%), viúvo 

(1,6%), divorciado (1,3%) e separado de facto (1,3%).
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... Origem regional e nacionalidade

Quadro 16 – Agregado familiar co-residente por país de origem e sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Portugal 70 45,5 65 43,1 135 44,3

Cabo Verde 21 13,6 20 13,2 41 13,4

Brasil 27 17,5 23 15,2 50 16,4

China 3 1,9 5 3,3 8 2,6

Rússia 5 3,2 4 2,6 9 3,0

Ucrânia 3 1,9 6 4,0 9 3,0

Outros África24 23 14,9 17 11,3 40 13,2

Outros América25 1 0,6 8 5,3 9 3,1

Outros Mundo26 1 0,6 3 2,0 4 1,3

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no Concelho de Ponta Delgada 24 25 26

A maioria do agregado familiar co-residente é de nacionalidade estrangei-

ra, nomeadamente 51,5%, seguindo-se a nacionalidade portuguesa 41,6%, 

e a dupla nacionalidade 6,9%. A variável género não apresenta diferen-

ças signifi cativas. Um outro dado interessante, tem a ver com o facto de 

41,6% dos agregados familiares ter um co-residente que é português. Não 

obstante a inexistência de dados anteriores que nos permitam efectuar 

uma comparação evolutiva, os dados recolhidos a este respeito sugerem 

a existência crescente de relações inter-étnicas, nomeadamente dos imi-

grantes com os autóctones. Esta realidade, que carece de uma investigação 

24
Angola, Guine Bissau, Moçambique e S. Tomé

25 
Cuba, Venezuela, Canadá e EUA

26 
Bangladesh,  Venezuela e Roménia9.
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mais aprofundada, constitui um dado interessante acerca do próprio 

processo de integração dos imigrantes, já que o não fechamento nas 

relações pessoais poderá ser entendido como factor potenciador do 

processo de integração.

Quadro 17 – Agregado familiar co-residente por nacionalidade e 
sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Portuguesa 68 44,2 59 39,1 127 41,6

Dupla - portuguesa 
e outra 7 4,5 14 9,3 21 6,9

Dupla nacionalidade - 
outros casos 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Estrangeira 79 51,3 78 51,7 157 51,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

... Ano de chegada 

Quadro 18 – Agregado familiar co-residente segundo ano de 
chegada

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Antes de 1974 1 1,2 0 0,0 1 0,6

De 1975 a 1979 0 0,0 2 2,3 2 1,2

De 1980 a 1989 4 4,8 3 3,4 7 4,1

De 1990 a 1999 9 10,8 14 16,1 23 13,5

De 2000 a 2004 12 14,5 15 17,2 27 15,9

De 2005 a 2010 57 68,7 53 60,9 110 64,7

Total 83 100,0 87 100,0 170 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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Tendo em conta o ano de chegada a Portugal dos membros do agregado familiar co-residente, 

observa-se um aumento progressivo a partir dos inícios da década de 90. Porém, é no período 

2005-2010 que ocorre o maior número de chegadas 64,7%. 

Quadro 19 – Agregado familiar co-residente segundo parentesco com o inquirido

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Cônjuge/ Companheiro (a) 71 46,1 67 44,4 138 45,2

Filho (a) 55 35,7 54 35,8 109 35,7

Enteado(a) 1 0,6 1 0,7 2 0,7

Pai ou Mãe 15 9,7 15 9,9 30 9,8

Sogro ou Sogra 1 0,6 0 0,0 1 0,3

Irmã (o) 8 5,2 11 7,3 19 6,2

Neto(a)/Bisneto (a) 0 0,0 1 0,7 1 0,3

Avô ou Avó 2 1,3 0 0,0 2 0,7

Outro grau de parentesco 1 0,6 2 1,3 3 1,0

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Os elementos que compõem o agregado familiar co-residente são, na sua maioria, cônjuge/

companheiro(a) com 45,2%, fi lho(a) com 35,7% e pai ou mãe com 9,8%. Noutro grau de parentes-

co, registam-se cunhado e primos, com 1%.



(60) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local

Quadro 20 – Agregado familiar co-residente por níveis de instrução e sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nenhum 14 9,1 22 14,6 36 11,8

Sabe ler e escrever sem escola 5 3,2 3 2,0 8 2,6

Pré-escolar 22 14,3 7 4,6 29 9,5

Básico - 1º ciclo 33 21,4 29 19,2 62 20,3

Básico - 2º ciclo 18 11,7 20 13,2 38 12,5

Básico - 3º ciclo 16 10,4 19 12,6 35 11,5

Secundário 25 16,2 20 13,2 45 14,8

Médio/profi ssional 15 9,7 17 11,3 32 10,5

Bacharelato 2 1,3 4 2,6 6 2,0

Licenciatura 2 1,3 7 4,6 9 3,0

Mestrado 2 1,3 3 2,0 5 1,6

Doutoramento 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Outro 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

O nível de instrução do agregado familiar co-residente é relativamente baixo, possuindo, a maio-

ria, o ensino básico – 1º ciclo (20,3%) –, seguindo-se o ensino secundário (14,8%), havendo ainda 

indivíduos sem nenhum grau de instrução (11,8%). No entanto, temos de salvaguardar o facto 

de o agregado familiar conter crianças e menores que, necessariamente, têm níveis de instrução 

mais baixos. 

Relativamente ao perfi l de instrução por sexo, observa-se uma predominância do sexo masculi-

no, com nível médio profi ssional (11,3%), licenciatura (4,6%) e mestrado (2%).
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... Mercado de trabalho (agregado familiar 
co-residente)

Quadro 21 – Agregado familiar co-residente segundo o principal 
meio de vida

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Trabalho 47 30,5 67 44,4 114 37,4

Rendimento Social 
Inserção 6 3,9 2 1,3 8 2,6

Pensão/Reforma 6 3,9 10 6,6 16 5,2

Rendimentos 3 1,9 1 0,7 4 1,3

Subsídio temporário de 
doença 1 0,6 1 0,7 2 0,7

Subsídio temporário de 
desemprego 1 0,6 2 1,3 3 1,0

Outros subsídios 
temporários 0 0,0 1 0,7 1 0,3

Apoio social 1 0,6 1 0,7 2 0,7

A cargo da família 79 51,3 55 36,4 134 43,9

Biscates 1 0,6 2 1,3 3 1,0

Outra situação 8 5,2 5 3,3 13 4,3

Não responde 1 0,6 4 2,6 5 1,6

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

No que diz respeito ao principal meio de vida do agregado familiar 

co-residente, a categoria a cargo da família regista maior percen-

tagem (43,9%) seguindo-lhe o trabalho, com (37,4%) e pensão/

reforma(5,2%).
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... Condição perante a actividade económica

Quadro 22 – Agregado familiar co-residente segundo condição 
perante a actividade económica

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Activo com profi ssão 49 31,8 69 45,7 118 38,7

Desempregado 9 5,8 6 4,0 15 4,9

Procura primeiro 
emprego 4 2,6 0 0,0 4 1,3

Doméstica 25 16,2 0 0,0 25 8,2

Reformado 5 3,2 9 6,0 14 4,6

Inválido/doença 
permanente 0 0,0 4 2,6 4 1,3

Estudante 42 27,3 34 22,5 76 24,9

Não responde 20 13,0 29 19,2 49 16,1

Total 154 100,0 151 100,0 305 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quanto à condição perante a actividade económica do agregado 

familiar co-residente, verifi camos que 38,7% dos indivíduos, perten-

cem à categoria dos activos com profi ssão, encontrando-se em situ-

ação de estudante 24,9%. É de realçar que 16,1% não responderam 

a esta questão, facto que poderá estar relacionado com a existência 

de crianças muito pequenas e que, por ainda não frequentarem um 

estabelecimento de ensino, não são classifi cadas como estudantes. 
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... Profissão

Quadro 23 – Agregado familiar co-residente segundo os grandes 
grupos profi ssionais

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Quadros Superiores da 
Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresas

3 6,1 12 17,4 15 12,7

Especialistas das 
Profi ssões Intelectuais

e Cientifi cas
1 2,0 8 11,6 9 7,6

Técnicos Profi ssionais
de Nível Intermédio 0 0,0 6 8,7 6 5,1

Pessoal Administrativo e 
Similares 5 10,2 2 2,9 7 5,9

Pessoal dos Serviços
e Vendedores 18 36,7 10 14,5 28 23,7

Agricultores e 
Trabalhadores 
Qualifi cados da 

Agricultura e Pescas

1 2,0 2 2,9 3 2,5

Operários, Artífi ces e 
Trabalhadores Similares 4 8,2 13 18,8 17 14,4

Operadores de 
Instalações e Máquinas 

e Trabalhadores de 
Montagem

0 0,0 4 5,8 4 3,4

Trabalhadores não 
qualifi cados 15 30,6 8 11,6 23 19,5

Outros activos não 
especifi cados 2 4,1 4 5,8 6 5,1

Total 49 100,0 69 100,0 118 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quanto à distribuição das ocupações inseridas nas várias categorias 

sócio-profi ssionais do agregado familiar co-residente, as profi ssões 
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que lhes estão associadas e que assumem maior expressão, situam-se 

no grupo respeitante ao pessoal dos serviços e vendedores (23,7%), 

seguindo-se os trabalhadores não qualifi cados (19,5%) e os operários, 

artífi ces e trabalhadores similares (14,4%).

... Regime de trabalho

Quadro 23.1 – Agregado familiar co-residente segundo 
o regime de trabalho

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Permanente/regular 41 27,2 59 39,1 100 33,1

Ocasional 6 4,0 3 2,0 9 3,0

Sazonal 0 ,0 4 2,6 4 1,3

Não responde 104 68,9 85 56,3 189 62,6

Total 151 100,0 151 100,0 302 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Conforme o já constatado anteriormente, existe uma percentagem 

considerável do agregado familiar co-residente na categoria dos que 

vivem a cargo família, uma vez que aqui se incluem as crianças e os 

jovens (43,9%). De qualquer modo, 33,1% dos membros co-residentes 

do agregado familiar trabalham de forma permanente/regular e 3% 

fá-lo ocasionalmente. No que se refere ao regime de trabalho, cons-

tata-se que a maioria de 62,6%, não responderam a esta questão, já 

que apenas os activos podiam responder. Verifi ca-se, ainda, que da 

totalidade daqueles que trabalham 33,1% se encontram vinculados 

por um regime de trabalho permanente/regular.
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... Situação na profissão

Quadro 23.2 – Agregado familiar co-residente segundo
situação na profi ssão

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Conta de outrem 37 24,5 51 34,5 88 29,4

Conta própria sem 
empregados 9 6,0 11 7,4 20 6,7

Conta própria com 
empregados 1 0,7 5 3,4 6 2,0

Trabalhador familiar 
não remunerado 1 0,7 0 0,0 1 0,3

Outra 0 0,0 2 1,4 2 0,7

Não responde 103 68,2 79 53,4 182 60,9

Total 151 100,0 148 100,0 299 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Considerando o agregado familiar co-residente que exerce uma acti-

vidade profi ssional, verifi ca-se que, na sua maioria, nomeadamente 

29,4%, se encontram empregados por conta de outrem e que só 6,7% 

dos indivíduos trabalha por conta própria sem empregados. É de des-

tacar ainda que 2,0% do agregado familiar co-residente trabalha por 

conta própria com empregados. 

No entanto, é de ressaltar a considerável percentagem dos que não 

responderam a esta questão (60,9%), já que apenas os activos esta-

riam em condições de o fazer. 
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... Vínculo contratual 

Quadro 23.3 – Agregado familiar co-residente segundo tipo de 
vínculo contratual

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Contrato sem termo 12 7,9 15 9,9 27 8,9

Contrato com termo 20 13,2 26 17,2 46 15,2

Recibo Verde 3 2,0 5 3,3 8 2,6

Sem contrato 5 3,3 11 7,3 16 5,3

Outra 1 0,7 4 2,6 5 1,7

Não responde 110 72,8 90 59,6 200 66,2

Total 151 100,0 151 100,0 302 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

No que refere a existência, ou não, de um vínculo contratual formal 

no exercício da actividade profi ssional, podemos verifi car, pelo qua-

dro acima, que,15,2% possuem contrato com termo e 8,9% sem ter-

mo. Cerca de 5,3% trabalha sem nenhum contrato, sendo que para 

os homens esta dimensão é maior do que as mulheres, 7,3% e 3,3%, 

respectivamente.
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... Local de trabalho ou estudo

Quadro 24 – Agregado familiar co-residente segundo o local de 
trabalho ou estudo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Concelho onde reside 45 29,8 64 42,4 109 36,1

Outro concelho 5 3,3 12 7,9 17 5,6

Outro país 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Não responde 101 66,9 75 49,7 176 58,3

Total 151 100,0 151 100,0 302 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

De entre os que responderam (apenas os que trabalham ou estudam), 

36,1% diz estudar ou exercer a sua actividade profi ssional no próprio 

concelho onde reside e 5,6% refere fazê-lo num outro município.

2
.6

.1
1

. L
O

C
AL

 D
E 

TR
AB

AL
H

O
 O

U
 E

ST
U

D
O



(68) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local

Quadro 25 – População imigrante segundo o principal meio
de vida

Principal meio de vida
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Trabalho 97 59,5 211 73,3 308 68,3

Rendimento Social Inserção 2 1,2 8 2,8 10 2,2

Reforma 7 4,3 3 1,0 10 2,2

Rendimentos 2 1,2 1 0,3 3 0,7

Subsídio doença 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Subsídio desemprego 1 0,6 10 3,5 11 2,4

Outros subsídios temporários 4 2,5 5 1,7 9 2,0

Apoio social 4 2,5 16 5,6 20 4,4

A cargo da família 23 14,1 14 4,9 37 8,2

Biscates 5 3,1 9 3,1 14 3,1

Outro 18 11,0 10 3,5 28 6,2

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no Concelho de Ponta Delgada

S
egundo os dados recolhidos, os recursos necessários à sub-

sistência são obtidos, na sua maioria, através do trabalho 

(68,3%). Só 8,2% dos inquiridos referem estar a cargo da 

família e 4,4% afi rma subsistir através do apoio social no 

sentido mais restrito. No entanto, se tivermos em linha de conta uma 

interpretação mais alargada de “ apoio social”, verifi ca-se que cerca 

de 10% dos inquiridos têm rendimentos através de apoios sociais, en-

globando os de carácter contributivo e não contributivo. Parece-nos 

que este peso substancial de indivíduos que usufruem de diferentes 

apoios sociais está relacionado com a crise no sector de construção 

civil, esfera fundamental de inserção profi ssional de muitos imigran-

tes do sexo masculino. 
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Constata-se, ainda, que a percentagem de indivíduos do sexo masculino que possuem trabalho 

(73,3%) é superior à dos indivíduos do sexo feminino (59,5%).

Quadro 26 – População imigrante, segundo o principal meio de vida por regiões
de origem  (%)

Principal meio de vida

Região de origem

África América do 
Norte América do Sul Europa Resto do 

Mundo

 % % % % %

Trabalho 67,1 46,2 72,4 64,3 83,3

Rendimento Social Inserção 2,1 0,0 3,3 1,8 0,0

Reforma 2,5 15,4 0,8 1,8 0,0

Rendimentos 0,0 7,7 0,0 3,6 0,0

Subsídio doença 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Subsídio desemprego 4,2 0,0 0,8 0,0 0,0

Outros subsídios temporários 2,5 0,0 1,6 1,8 0,0

Apoio social 5,4 0,0 4,9 0,0 5,6

A cargo da família 7,9 23,1 7,3 8,9 5,6

Biscates 2,5 7,7 3,3 3,6 5,6

Outro 5,4 0,0 5,7 14,3 0,0

Não responde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Considerando esta variável por regiões, verifi cam-se similaridades, nomeadamente na predomi-

nância do trabalho como principal meio de vida para todas as regiões, com excepção dos imigran-

tes provenientes da América do Norte, onde o valor se situa nos 46,2%. Parece-nos evidente que os 

indivíduos provenientes da América do Norte estão inseridos, na sua maioria, em outras lógicas 

migratórias, ou seja, regressaram à região depois de uma vida activa de trabalho emigrante. Esta 

hipótese, ganha ainda maior peso quando se verifi ca que junto dos indivíduos provenientes da 

América do Norte, não foi detectado ninguém que dependa de apoios do Estado. Não deixa de ser 

interessante perceber junto dos imigrantes provenientes da África e, em especial de Cabo Verde, 

que 4,2% recebe o subsídio desemprego, valor superior ao registado pelas outras comunidades. 
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Mais uma vez, julgamos que o tempo de permanência tem um papel 

muito importante na minimização da precariedade laboral. 

.. Condição perante a actividade económica

Quadro 27 – População imigrante segundo condição perante a 
actividade económica 

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Activo com profi ssão 105 64,4 205 71,2 310 68,7

Desempregado (a) 19 11,7 55 19,1 74 16,4

Procura 1º emprego 4 2,5 9 3,1 13 2,9

Doméstica 8 4,9 0 0,0 8 1,8

Reformado (a) 6 3,7 3 1,0 9 2,0

Inválido/doença 
permanente 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Estudante 20 12,3 14 4,9 34 7,5

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quanto à situação socioprofi ssional dos imigrantes residentes no 

concelho de Ponta Delgada, na vertente condição perante o trabalho, 

verifi camos que, na sua grande maioria, pertencem à categoria dos 

activos com profi ssão (68,7%), seguindo-se desempregados (16,4%) 

e estudantes (7,5%). 
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Gráfi co 6 – População imigrante segundo a situação face ao trabalho, por sexo (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Relativamente a diferenças de género, o sexo masculino, apesar de apresentar como principal 

situação activo com profi ssão (71,2%), possui um elevado percentual de desemprego (19,1%). 

Sabe-se, no entanto, que os imigrantes do sexo masculino residentes na Região Autónoma dos 

Açores, estão muito ligados aos sectores da construção civil, hotelaria e restauração, todos eles 

muito sazonais e dependentes do ciclo económico. No caso específi co da construção civil, por 

exemplo, verifi cou-se um ciclo de expansão (Faial e Pico 1998, reconstrução devida ao terramo-

to), o qual abrandou substancialmente com a crise económica, sendo os trabalhadores imigran-

tes os primeiros a sentir os efeitos da mesma, por possuírem vínculos contratuais mais precários 

e estarem dependentes dos efeitos do crescimento económico na criação de trabalho.
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.. Categorias socioprofissionais

Quadro 28 – População imigrante empregada segundo grupos 
profi ssionais

População 
imigrante 

empregada 
segundo os 

grandes grupos 
profi ssionais

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Quadros 
Superiores da 
Administração 

Pública, Dirigentes 
e Quadros 

Superiores de 
Empresas

10 9,5 5 2,4 15 4,8

Especialistas 
das Profi ssões 
Intelectuais e 

Cientifi cas
11 10,5 7 3,4 18 5,8

Técnicos 
Profi ssionais de 
Nível Intermédio

13 12,4 29 14,1 42 13,5

Pessoal 
Administrativo e 

Similares
8 7,6 3 1,5 11 3,5

Pessoal dos 
Serviços e 
Vendedores

40 38,1 25 12,2 65 21,0

Agricultores e 
Trabalhadores 
Qualifi cados da 

Agricultura e 
Pescas

0 0,0 16 7,8 16 5,2

Operários, Artífi ces 
e Trabalhadores 

Similares
3 2,9 86 42,0 89 28,7

Operadores 
de Instalações 
e Máquinas e 

Trabalhadores de 
Montagem

0 0,0 5 2,4 5 1,6

Trabalhadores não 
qualifi cados 13 12,4 23 11,2 36 11,6

Outros activos não 
especifi cados 7 6,7 6 2,9 13 4,2

Total 105 100,0 205 100,0 310 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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Obedecendo a uma lógica eminentemente funcional, a distribuição 

da população activa imigrante inquirida pelas várias categorias socio-

profi ssionais, resultou num indicador capaz de compilar a repartição 

total das actividades desempenhadas. Assim, constatou-se maior 

expressão nos grupos: operários, artífi ces e trabalhadores similares 

(28,7%), pessoal dos serviços e vendedores (21%) e técnicos profi ssio-

nais de nível intermédio (13,5%). 

.. Regime de trabalho

Quadro 29 – População imigrante empregada segundo o regime 
de trabalho

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Permanente/regular 89 85,6 177 86,3 266 86,1

Ocasional 10 9,6 22 10,7 32 10,4

Sazonal 4 3,8 4 2,0 8 2,6

Não responde 1 1,0 2 1,0 3 1,0

Total 104 100,0 205 100,0 309 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

No grupo da população empregada, 86,1% dos inquiridos exerce a 

respectiva actividade profi ssional de forma permanente/regular, não 

se registando grandes diferenças entre os homens e as mulheres. Por 

outro, é de registar que 10,4% dos inquiridos trabalham ocasional-

mente e 2,6% de forma sazonal. 
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Quadro 30 – População imigrante empregada segundo o regime de trabalho, por regiões de 
origem

Regime de Trabalho 

Região de origem

África América do 
Norte América do Sul Europa Resto do Mundo

 % % % % %

Permanente/regular 57,9 30,8 64,2 62,5 72,2

Ocasional 9,6 7,7 6,5 5,4 16,7

Sazonal 1,3 7,7 5,7 1,8 0,0

Não responde 31,3 53,8 23,6 30,4 11,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Se analisarmos a população imigrante empregada segundo o regime de trabalho por regiões de 

origem, confi rma-se o predomínio da categoria “permanente/regular”, que atinge o valor máximo 

no caso dos trabalhadores do resto do Mundo (72,2%), seguindo-se os da América do Sul com 

64,2%, Europa (62,5%) e África (57,9%). A menor percentagem (30,8%), diz respeito aos trabalha-

dores da América do Norte. De qualquer modo, é importante salvaguardar o facto de uma parte 

signifi cativa das pessoas oriundas da América do Norte não trabalhar, o que se refl ecte na elevada 

proporção de não respostas a esta questão. 
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.. Situação na profissão

Quadro 31 – População imigrante segundo a situação na profi ssão

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Conta de outrem 70 67,3 169 82,4 239 77,3

Conta própria sem 
empregados 23 22,1 28 13,7 51 16,5

Conta própria com 
empregados 7 6,7 6 2,9 13 4,2

Trabalhador familiar 
não remunerado 0 0,0 1 0,5 1 0,3

Outra 6 2,9 0 0,0 3 1,0

Não responde 1 1,0 1 0,5 2 0,6

Total 163 100,0 205 100,0 309 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Considerando os imigrantes que exercem uma actividade profi ssio-

nal, verifi ca-se que se encontram empregados, na sua maioria, por 

conta de outrem, com 77,3% do total, ou seja, sujeitos a uma relação 

laboral do tipo assimétrica e, formal ou informalmente, contratuali-

zada. Seguem-se situações de prestação de trabalho independente, e 

de desempenho de uma actividade por conta própria sem emprega-

dos (16,5%) e conta própria com empregados (4,2%). 
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Gráfi co 7 – População imigrante segundo situação na profi ssão, por sexo (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

A maior parte dos imigrantes do sexo masculino (82,4%) e feminino (67,3%), residentes no con-

celho de Ponta Delgada, desempenham maioritariamente a sua profi ssão por conta de outrem. 

Percebe-se, perante a análise da situação dos imigrantes perante a profi ssão, que as mulheres 

apresentam, em comparação com os homens, uma maior taxa de empreendedorismo.

Gráfi co 8 – População imigrante segundo situação na profi ssão, por regiões e origem (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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Numa análise por regiões, destacamos o elevado percentual da região 

resto do Mundo, neste caso específi co, na sua grande maioria, chi-

neses a trabalhar por conta própria sem empregados no concelho de 

Ponta Delgada, principalmente nos sectores do comércio e restaura-

ção. Constata-se, assim, que os grupos se distinguem e apresentam 

perfi s distintos consoante a nacionalidade de origem e os níveis de 

qualifi cação.

.. Vínculo contratual 

Quadro 32 – População imigrante empregada segundo o vínculo 
contratual

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Contrato sem termo 21 20,2 41 20,0 62 20,1

Contrato com termo 35 33,7 98 47,8 133 43,0

Recibo Verde 9 8,7 13 6,3 22 7,1

Sem contrato 28 26,9 37 18,0 65 21,0

Outra 3 2,9 4 2,0 7 2,3

Não responde 8 7,7 12 5,9 20 6,5

Total 104 100,0 205 100,0% 309 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

No que se refere à existência, ou não, de um vínculo contratual formal 

no exercício da actividade profi ssional, podemos verifi car, através do 

quadro acima, que o vínculo contratual predominante é o contrato 

com termo (43%), seguindo-se os que não possuem qualquer tipo de 

contrato (21%). Observa-se, portanto, o nível de precariedade e insta-

bilidade associado ao trabalho exercido por estes imigrantes. Porém, 

tal facto não signifi ca que os trabalhadores imigrantes abrangidos 

por este regime de trabalho se autodefi nam necessariamente como 

imigrantes temporários.
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Gráfi co 9 – População imigrante segundo vínculo contratual, por sexo (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

De salientar ainda que, quando nos referimos a vínculo contratual, o grupo mais vulnerável é 

o das mulheres imigrantes. Apesar do seu papel ser cada vez mais signifi cativo no mercado de 

trabalho, este ainda é muito condicionado, quer pelos critérios de segregação de género que im-

peram no mercado laboral, quer pela procura crescente nos sectores dos serviços. Por exemplo, 

os serviços domésticos e/ou cuidados com idosos, são sectores com elevado nível de informali-

dade e que empregam preferencialmente mulheres. Neste sentido, constatamos que 22,7% possui 

contrato com termo, 17,2% não tem contrato e 12,9% contrato sem termo. 

A precariedade laboral não se deve apenas ao tipo de vínculo contratual mas também à não ins-

crição na segurança social e à falta de protecção face à situação de desemprego.
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Gráfi co 10 – População imigrante segundo vínculo contratual, por 
regiões de origem (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quando analisamos a situação dos imigrantes, tendo em conta a sua 

origem, observamos que é entre os imigrantes originários da América 

do Sul que se verifi ca a maior percentagem de contratualizados a ter-

mo (35%), seguindo-se os africanos (30,8%) e os europeus (26,8%).

.. Local de trabalho ou estudo

Quadro 33 – População imigrante segundo o local de trabalho e/
ou estudo

 Nº %

Concelho onde reside 284 63,0

Outro concelho 41 9,1

Não responde 126 27,9

Total 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

A grande maioria dos imigrantes, exerce a sua actividade profi ssio-

nal/frequenta um estabelecimento de ensino no próprio concelho de 

residência (63%). 
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Gráfi co 11 – População imigrante segundo o local de trabalho ou estudo, por sexo (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Ambos os sexos (masculino com 64,5% e feminino com 65,6%) exercem, na sua grande maioria, 

actividade profi ssional ou estudam no respectivo concelho de residência. Segundo o Gráfi co 12 

não são signifi cativas as variações por nacionalidade, diferenciando-se dos outros grupos apenas 

os originários da Europa, uma vez que 17, 9% trabalham noutro concelho que não o da residência.

Gráfi co 12 – População imigrante segundo o local de trabalho ou estudo,
por regiões de origem (%)

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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A 
produção do espaço urbano, é uma construção social e, 

nessa medida, refl ecte não só a estrutura socioeconómica 

das populações que nele habitam, mas igualmente as in-

teracções que se estabelecem entre instituições e agentes 

económicos, grupos sociais e políticos, diferentes actores com inte-

resses nesse território27.  

As formas de inserção sócio-territorial dos imigrantes na sociedade 

de acolhimento resultam, portanto, também elas, de processos in-

teractivos, de relações de cooperação e confl ito que se estabelecem 

entre indivíduos, grupos sociais, étnicos, ou religiosos, que partilham 

o mesmo espaço geográfi co28. 

São as áreas metropolitanas que mais atraem os imigrantes, pelo facto 

de oferecerem uma maior absorção da mão-de-obra, com maior ou 

menor qualifi cação, e a possibilidade de manter-se na clandestinida-

de, nessas áreas de maior população e diversidade cultural29. 

É de salientar que a oferta de habitações para arrendar nestas áre-

as, é relativamente escassa, e os valores das rendas elevados, sendo 

frequentemente os imigrantes “forçados” a residir em alojamentos 

partilhados por mais de uma família. Por vezes, são ainda confron-

tados com situações de discriminação étnica ou racial por parte dos 

senhorios e agências imobiliárias, devido a preconceitos baseados 

em estereótipos negativos, tais como a prostituição associada às 

mulheres brasileiras, o receio da degradação dos imóveis provocada 

por situações de sobrelotação ou o receio de incumprimento no pa-

gamento da renda do imóvel. 

António Vitorino (2009) ressalta que, embora as carências habitacio-

nais não sejam exclusivas da população estrangeira, não há dúvida 

que os imigrantes e minorias étnicas com menos recursos fi nancei-

ros, sobretudo os indocumentados, os desempregados e os que têm 

27 
Vitorino et alii, 2009, p.35.

28 
Vitorino, et alii, 2009, p.36.

29 
Baganha, et alii, 1999.
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vínculos de trabalho mais precários, constituem um dos grupos mais 

duramente atingidos por estes constrangimentos30. 

Em virtude dos baixos rendimentos auferidos, os imigrantes são, 

frequentemente, “empurrados” para o mercado informal de aluguer, 

de quartos e partes de casa, em edifícios antigos e degradados, com 

poucas condições de habitabilidade.  

António Vitorino sublinha, ainda, que os imigrantes laborais come-

çam habitualmente por procurar habitação temporária: pensões, alo-

jamentos pertencentes ao patrão, residências partilhadas com com-

patriotas, familiares, amigos ou colegas de trabalho. Ainda, segundo 

o mesmo, a procura de um alojamento com carácter permanente 

está, normalmente, associada à reunifi cação familiar. A reunifi cação 

familiar e/ou constituição de novas famílias, associadas à mudança 

de ciclo de vida, num contexto em que a oferta de habitações para 

alugar é extremamente escassa e as rendas elevadas, obrigam estes 

imigrantes a procurar soluções alternativas no mercado informal de 

habitação, recorrendo à autoconstrução de alojamentos precários31. 

.. Caracterização do alojamento

Quadro 34 – População imigrante não familiar a partilhar a 
mesma habitação

Nº de 
indivíduos Feminino Masculino Total

 Nº % Nº % Nº %

1 11 20,4 28 25,5 39 23,8

2 20 37,0 27 24,5 47 28,7

3 14 25,9 28 25,5 42 25,6

4 3 5,6 10 9,1 13 7,9

5 e mais 6 11,1 17 15,5 23 14,0

Total 54 100,0 110 100,0 164 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

30 
Vitorino, et alii, 2009, p.35.

31 
Vitorino et alii, 2009, p.33.
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É de referir que, dos 451 imigrantes entrevistados, 164 (36%) responderam que partilham a mes-

ma habitação com outro(s) não familiar(es). Neste sentido, observamos que o número de indiví-

duos  não familiares a partilhar um alojamento se situa entre um e três (cerca de 78,1% do total). 

Quando fazemos a análise segundo o género, constatamos que há, em termos gerais, mais indiví-

duos do sexo masculino a partilhar habitação (60%). 

Quadro 35 – População imigrante residente na mesma habitação, não familiar, mas da 
mesma nacionalidade

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

1 12 37,5 36 41,9 48 40,7
2 14 43,8 17 19,8 31 26,3
3 5 15,6 21 24,4 26 22,0
4 1 3,1 6 7,0 7 5,9
5 0 0,0 5 5,8 5 4,2
6 0 0,0 1 1,2 1 0,8

Total 32 100,0 86 100,0 118 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

De entre o universo de 164 indivíduos que partilham habitação, 118 indivíduos fazem-no com 

compatriota (s), juntando, na sua maioria, entre um a três indivíduos por habitação (89%). É de 

salientar que são as difi culdades de arrendar alojamentos e a falta de meios que obrigamos imi-

grantes a recorrer a estratégias de partilha e/ou de subarrendamento.

Quadro 36 – População imigrante segundo o tipo de alojamento

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Clássico 132 81,0 171 59,4 303 67,2
Parte casa 26 16,0 112 38,9 138 30,6

Barraca 0 0,0 2 0,7 2 0,4
Pensão 2 1,2 2 0,7 4 0,9

Centro Acolhimento 3 1,8 1 0,3 4 0,9
Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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Analisando o Quadro 36, verifi ca-se que os imigrantes residentes no concelho de Ponta Delgada 

habitam, na sua grande maioria, em apartamentos e/ou moradias do tipo clássico (67,2% do to-

tal), seguindo-se partes de casa (30,6%), pensões e centros de acolhimento (0,9% em cada caso). 

Ao cruzar o tipo de alojamento com o sexo, percebemos que a percentagem de homens que reside 

numa parte da casa é sensivelmente o dobro da registada pelas mulheres. Parece-nos que preva-

lece uma maior facilidade dos homens em residirem nesta tipologia da habitação a par da própria 

dinâmica de reagrupamento familiar que incide, em grande medida, junto de mulheres migran-

tes. Estas duas razões, poderão explicar esta diferença signifi cativa entre homens e mulheres em 

relação ao tipo de alojamento – parte da casa – já que nas restantes tipologias, as diferenças não 

são muito signifi cativas. 

Quadro 37 – População imigrante segundo a modalidade de utilização da habitação

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Arrendamento formal 95 58,3 173 60,1 268 59,4

Arrendamento informal 0 0,0 4 1,4 4 0,9

Público 7 4,3 7 2,4 14 3,1

Subarrendamento 13 8,0 56 19,4 69 15,3

Próprio formal 35 21,5 19 6,6 54 12,0

Próprio informal 2 1,2 1 0,3 3 0,7

Casa Amigos 4 2,5 17 5,9 21 4,7

Outro 7 4,3 10 3,5 17 3,8

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

A modalidade de arrendamento formal é a mais utilizada no acesso à habitação (59,4%), seguin-

do-se o subarrendamento (15,3%) e habitação própria – mercado formal (12%). Todavia, existem 

diferenças signifi cativas quando cruzamos o sexo com a modalidade de utilização de habitação. 

Em primeiro lugar, a habitação “própria formal” tem um maior peso junto das mulheres do que 

dos homens (21,5% e 6,6%, respectivamente). Em segundo lugar, são os homens, em comparação 

com as mulheres, quem mais recorrem ao subarrendamento, bem como a “casa de amigos”, en-

quanto estratégia de habitação.
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Quadro 38 – População imigrante segundo intenção de comprar casa em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Não 61 37,4 113 39,2 174 38,6

Incerteza 30 18,4 80 27,8 110 24,4

Sim, nunca procurou 27 16,6 47 16,3 74 16,4

Sim, procurou 13 8,0 23 8,0 36 8,0

Não responde 32 19,6 25 8,7 57 12,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quanto à intenção de adquirir casa em Portugal, os imigrantes responderam maioritariamente 

que não desejam comprar casa (38,6%), seguindo-se “incertos” (24,4%), “sim, mas nunca procu-

rou” (16,4%) e “sim, já procurou” (8%).

A aquisição de habitação própria pelos imigrantes, mesmo para os que se encontram a trabalhar 

regularmente e com contrato de trabalho, devido quer à falta de recursos quer à difi culdade no 

acesso ao crédito bancário, apresenta-se como um processo com diversas restrições.

Quadro 39 – Imigrantes segundo intenção de comprar casa no concelho de residência

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 40 24,7 94 32,6 134 29,8

Não 63 38,9 102 35,4 165 36,7

Não responde 59 36,4 92 31,9 151 33,6

Total 162 100,0 288 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

As características do lugar de residência (arquitectura, urbanismo, equipamentos, actividades 

económicas e características da população), constituem estruturas de oportunidades diferencia-

das no acesso ao emprego, à educação, à mobilidade e aos diferentes tipos de bens e serviços e, 
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por essa via, funcionam como elementos estruturantes das redes de relações sociais dos seus 

habitantes, intervindo de modo relevante nas dinâmicas e graus de inserção social e territorial32. 

Constata-se, no estudo em causa, que cerca de 36,7% respondeu que não compraria casa no 

concelho em que actualmente reside. A questão de comprar a habitação no concelho de Ponta 

Delgada não constitui o aspecto de maior relevância, até porque assume valores muito seme-

lhantes no caso da intenção de aquisição da habitação ser em Portugal. Entendemos, por isso, 

ser mais relevante a própria interpretação do projecto migratório. Por outras palavras, existe um 

número signifi cativo de imigrantes que tende a percepcionar a sua permanência na região como 

transitória, evitando, por isso, a concretização de acções mais duradouras e que implicariam uma 

ligação temporal mais alargada. Acreditamos ainda, como hipótese, que as difi culdades fi nancei-

ras e burocráticas inerentes ao processo de aquisição da habitação limitam a construção de um 

projecto individual para a aquisição da habitação.

Quadro 40 – População imigrante segundo o número de divisões do alojamento em que vive

Nº de Divisões
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº

1 6 3,7 18 6,3 24

2 6 3,7 25 8,7 31

3 49 30,2 61 21,2 110

4 38 23,5 67 23,3 105

5 22 13,6 51 17,7 73

6 25 15,4 28 9,7 53

7 11 6,8 19 6,6 30

8 2 1,2 9 3,1 11

Mais de 9 3 1,8 10 3,4 13

Total 162 100 288 100 450

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

32 
Vitorino et alii, 2009, p.42.
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Relativamente ao número de divisões do alojamento, excluindo cozinha e casa(s) de banho, ob-

servamos que os imigrantes residem maioritariamente em alojamentos com 3 a 5 divisões 63,9%.

Quadro 41 – População imigrante e condições de habitabilidade, existência de casa de 
banho completa no interior da habitação

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 162 99,4 288 100,0 450 99,8

Não 1 0,6 0 0,0 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quadro 41.1 – População imigrante e condições de habitabilidade, abastecimento de água 
pela rede pública

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 157 96,3 278 96,5 435 96,5

Não 6 3,7 10 3,5 16 3,5

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quadro 41.2 – População imigrante e condições de habitabilidade, abastecimento de água 
quente

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 162 99,4 284 98,6 446 98,9

Não 1 0,6 4 1,4 5 1,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada
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Quadro 41.3 – População imigrante e condições de 
habitabilidade, existência de aquecimento

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 49 30,1 66 22,9 115 25,5

Não 114 69,9 222 77,1 336 74,5

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Numa análise geral das condições de habitabilidade, no que se re-

fere a infra-estruturas básicas, observa-se que 99,8% dos inquiridos 

possui casa de banho completa no interior dos alojamentos e que 

96,5% possui sistema de abastecimento de água pela rede pública. 

Isto é, apesar das difi culdades de acesso a uma habitação condigna, 

a maioria vive em alojamentos com as condições de habitabilidade 

mínimas, possuindo casa de banho e água de rede pública. 

Relativamente ao indicador de conforto, aquecimento, verifi ca-se que 

74,5% não possui aquecimento central ou proveniente de aquecedo-

res móveis, situação idêntica à dos naturais.

.. Condições de habitabilidade da 
família coabitante

Quadro 42 –  Família coabitante e condições de habitabilidade, 
telefone fi xo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 77 47,2 118 41,0 195 43,2

Não 86 52,8 170 59,0 256 56,8

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 42.1 – Família coabitante e condições de habitabilidade, telemóvel

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 144 88,3 242 84,0 386 85,6

Não 19 11,7 46 16,0 65 14,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 42.2 – Família coabitante e condições de habitabilidade, máquina de lavar louça

 
 

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 42 25,8 50 17,4 92 20,4

Não 121 74,2 238 82,6 359 79,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 42.3 – Família coabitante e condições de habitabilidade, máquina de lavar roupa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 153 93,9 262 91,0 415 92,0

Não 10 6,1 26 9,0 36 8,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 42.4 – Família coabitante e condições de habitabilidade, micro-ondas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 145 89,0 232 80,6 377 83,6

Não 18 11,0 56 19,4 74 16,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 42.5 – Família coabitante e condições de habitabilidade, motorizada

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 13 8,0 27 9,4 40 8,9

Não 150 92,0 261 90,6 411 91,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 42.6 – Família coabitante e condições de habitabilidade, automóvel

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 92 56,4 98 34,0 190 42,1

Não 71 43,6 190 66,0 261 57,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 42.7 – Família coabitante e condições de habitabilidade, computador

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 133 81,6 148 51,4 281 62,3

Não 30 18,4 140 48,6 170 37,7

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Quadro 42.8 – Família coabitante e condições de habitabilidade, televisão por cabo/
parabólica

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 148 90,8 242 84,0 390 86,5

Não 15 9,2 46 16,0 61 13,5

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 42.9 – Família coabitante e condições de habitabilidade, internet

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 132 81,0 138 47,9 270 59,9

Não 31 19,0 150 52,1 181 40,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Numa análise mais pormenorizada das condições do interior dos alojamentos dos imigrantes, 

56,8% não possui telefone fi xo, 85,6% tem telemóvel e 79,6% não possui máquina de lavar loiça, 

mas 92% possui máquina de lavar roupa e 83,6% aparelho de micro-ondas. Refi ra-se que 86,5% é 

servido por televisão por cabo/parabólica, 91,1% não possui motorizada e 62,3% tem computa-

dor, na sua maioria com ligação à internet (59,9%). 

Deve-se sublinhar que o nível socioeconómico dos imigrantes é, por conseguinte, um factor de-

cisivo nas suas condições quanto ao acesso ao alojamento e à qualidade deste. A possibilidade 

de mobilidade social e profi ssional, conforme referido anteriormente, depende do seu grau de 

instrução, normalmente adquirido no país de origem, embora não se deva esquecer as difi cul-

dades burocráticas no reconhecimento de tais competências, obrigando os imigrantes a aceitar 

trabalhos menos qualifi cados, pouco remunerados e de menor prestígio social, limitando assim, 

muitas vezes, as hipóteses de conseguirem uma habitação adequada ao estatuto social.

Quanto aos agregados familiares, também estes com baixos rendimentos, têm difi culdades de 

acesso a um alojamento autónomo, sendo obrigados, embora temporariamente, a residir em alo-

jamentos subarrendados e/ou partilhados.     
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O 
movimento migratório, implica pelo menos a existência 

de dois espaços: o de origem e o de chegada. No âmbito 

da sociologia das migrações, cremos que esta dualidade 

espacial não é muito referenciada, pois a tendência é 

focalizar o migrante na sociedade de acolhimento, secundarizando a 

sociedade e as referências anteriores. 

Tendo em atenção, por um lado, que as condições de vida e origens 

sociais dos migrantes determinam, também, a forma como se adap-

tam à sociedade de acolhimento e, por outro, que essas condições na 

origem nem sempre são homogéneas, torna-se crucial percebermos 

o percurso de um dado movimento migratório. 

Apesar da intensifi cação do fl uxo imigratório nos Açores ser recente, 

torna-se um importante exercício analisar as variáveis de partida e, 

consequentemente, ver se é um movimento homogéneo ou dife-

renciado na origem. Isto é, saber até que ponto o concelho de Ponta 

Delgada representa a principal opção, como destino migratório dos 

imigrantes que recebe.

.. Principais razões da escolha 
(mobilidade internacional)

A diversidade de circunstâncias e motivos que estão na base dos fl u-

xos migratórios, têm muito a ver com o contexto social, económico 

e político dos espaços envolvidos no processo, e constitui uma di-

mensão de análise importante na inserção dos imigrantes num novo 

espaço. Contudo, o “captar” das razões da vinda dos imigrantes, tem 

sempre lacunas, sobretudo quando os indivíduos já emigraram há 

muito tempo. O facto de se proceder ao levantamento das razões da 

emigração depois de se concretizar, levanta alguns problemas e, como 

salienta Jackson, “(…) é difícil distinguir os motivos de uma decisão 

tomada no passado da posterior racionalização dessa decisão”33. 

33 
Jackson, 1991, p.16. 
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Quadro 43 – Principal razão da escolha de Portugal como destino migratório

Razão da escolha de Portugal 
como destino migratório

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Conhecimento da língua/cultura 9 5,6 16 5,5 25 5,5

Ascendência/família portuguesa 12 7,4 12 4,2 24 5,3

Facilidade entrada 23 14,2 44 15,2 67 14,9

Estudo/bolsa estudo 21 13,0 19 6,6 40 8,9

Reagrupamento familiar 32 19,8 12 4,2 44 9,8

Acompanhar pais 7 4,3 10 3,5 17 3,8

Saúde/acordo saúde 0 0 2 0,7 2 0,4

Oportunidades de emprego 37 22,8 135 46,7 172 38,1

Outras 21 13,0 39 13,5 60 13,3

Não responde 0 0 0 0 0 0

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no Concelho de Ponta Delgada

Neste sentido, constatamos que a principal razão da escolha de Portugal como país de residência, 

se deve, principalmente, às oportunidades de emprego oferecidas (38,1%), seguidas da “facilida-

de de entrada”(14,9%). 
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Quadro 44 – Principal razão da escolha dos Açores

Razão da escolha dos Açores
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Conhecimento da língua/cultura 4 2,5 4 1,4 8 1,8

Ascendência/família portuguesa 11 6,8 10 3,5 21 4,7

Facilidade entrada 15 9,3 20 6,9 35 7,8

Estudo/bolsa estudo 22 13,6 14 4,8 36 8,0

Reagrupamento familiar 32 19,8 14 4,8 46 10,2

Acompanhar pais 5 3,1 9 3,1 14 3,1

Saúde/acordo saúde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Oportunidades de emprego 51 31,5 178 61,6 229 50,8

Outras 22 13,6 37 12,8 59 13,1

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Relativamente à opção pela Região Autónoma dos Açores, constatamos que foram, também, as 

oportunidades de emprego oferecidas na região a principal razão (50,8%), assumindo esta maior 

peso do que no caso da resposta que envolve como espaço geográfi co todo o território nacional 

(38,1%). O crescimento do sector de construção civil no concelho de Ponta Delgada, tendo como 

consequência a criação de novos postos de trabalho, concorreu para criação de condições de 

atractividade junto dos migrantes. Quando cruzamos o “sexo” com a “principal razão da escolha 

dos Açores”, as oportunidades de emprego têm maior relevância junto de homens do que das 

mulheres (61,6% e 31,5%, respectivamente). 

O reagrupamento familiar surge, enquanto principal razão para a escolha dos Açores, com al-

guma relevância (10,2%). Acreditamos, à semelhança com o que acontece com outras lógicas 

migratórias que, à medida que os migrantes prolongam a sua estadia num determinado espaço, 

vão criando estratégias de fortalecimento de redes sociais, com especial incidência na verten-

te familiar. É plausível admitir que o reagrupamento familiar ganha maior relevância junto dos 
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imigrantes que, por um lado, têm mais tempo de permanência no 

concelho e, por outro, assumem como projecto a médio e longo prazo 

a fi xação de residência, pelo menos por algum tempo, na Região ou 

mesmo no país. Verifi ca-se, ainda, que há mais mulheres que vieram 

para os Açores com o argumento de “reagrupamento familiar” do que 

os homens (19,8% e 4,8%, respectivamente).

A razão “facilidade de entrada” é referenciada por 7,8% dos inquiri-

dos como a principal determinante para a sua vinda para a região. 

Enquanto parte integrante do território nacional, as pessoas, mesmo 

em situação irregular, podem circular nos Açores aparentemente sem 

problemas, facto que poderá explicar, em parte, esta percepção de 

facilidade de entrada.

Também é de referir a existência de “outras razões” (13%), destacan-

do-se, como principais, o desejo de mudar de vida, casamento com 

açorianos, hospitalidade dos açorianos, exercer actividades profi ssio-

nais desportivas, perseguição política e ilusões. 

.. Formas como se processou a vinda

A forma como se processa um movimento migratório, é um indica-

dor privilegiado para se perceber as diversas dinâmicas e estratégias 

adoptadas pelos indivíduos migrantes. 

As razões das migrações, condicionam muito a forma como estas 

se concretizam. Por exemplo, o agrupamento familiar constitui 

uma estratégia da migração; neste caso, geralmente quem dá apoio 

fi nanceiro e logístico é o familiar que já se encontra emigrado. Por 

sua vez, quando a migração tem como base o recrutamento para o 

desenvolvimento de uma actividade profi ssional, o processo tende a 

ser bastante diferente.
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Quadro 45 – Imigrantes segundo forma de imigração utilizada para chegar a Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sozinho, meios próprios 60 37,0 104 36,0 164 36,4

Grupo, meios próprios 19 11,7 42 14,5 61 13,5

Família, meios próprios 50 30,9 46 15,9 96 21,3

Sozinho, auxílio terceiros 10 6,2 24 8,3 34 7,5

Grupo, auxílio terceiros 12 7,4 24 8,3 36 8,0

Recrutamento, empregador 
português 4 2,5 28 9,7 32 7,1

Empresa que veio para Portugal 3 1,9 21 7,3 24 5,3

Outra 4 2,5 0 0,0 4 0,9

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada

Com base nos resultados obtidos, constatamos que a forma mais utilizada para se chegar a 

Portugal, foi sozinho/a, utilizando meios próprios ou familiares (36,4%), seguindo-se “com a fa-

mília”, utilizando meios próprios ou familiares (21,3%) e, “em grupo”, utilizando meios próprios ou 

familiares (13,5%). Embora na maioria das categorias não se verifi quem diferenças signifi cativas 

entre os sexos, deve ressaltar-se o facto de as mulheres apresentarem uma percentagem bastante 

superior na categoria “família/meios próprios”, o que está em sintonia com o maior signifi cado do 

reagrupamento familiar enquanto motivo migratório, no caso dos imigrantes dos sexo feminino.

Quadro 46 – Imigrantes segundo pedido de apoio para vir para Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim, pediram 5 3,1 26 9,0 31 6,9

Não pediram 157 96,9 263 91,0 420 93,1

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da 
população imigrante no concelho de Ponta Delgada
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É de referir, que os imigrantes vieram, maioritariamente, por meios próprios, pois 93,1% não re-

correram a qualquer tipo de apoio. 

Quadro 47 – Residência noutro país de destino anterior à sua fi xação em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 21 13,0 54 18,7 75 16,6

Não 141 87,0 235 81,3 376 83,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Os imigrantes vieram, na sua grande maioria, directamente para Portugal (83,4%), pois apenas 

16,6% fi zeram referência a uma passagem/permanência anterior noutro país de destino.

Quadro 48 – Imigrantes segundo país de residência anterior à sua fi xação em Portugal

Regiões
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

África 4 20,0 15 28,3 19 26,03

América do Norte 3 15,0 2 3,7 5 6,85

América Central 
e Sul 1 5,0 4 7,5 5 6,85

Europa 10 50,0 31 58,5 41 56,16

Resto do Mundo 2 10,0 1 2,0 3 4,11

Total 20 100 53 100 73 100

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Entre os imigrantes inquiridos, 16,6% referiram passagem/permanência, anterior à sua fi xação em 

Portugal, nos seguintes países: Espanha com 23,3%, Moçambique com 9,6% e França com 6,8%. 

É um facto que para estes imigrantes a região surge como o prolongamento dos seus projectos 

migratórios, sendo que o espaço comunitário ganha particular relevância nesta multiplicidade 
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de referências espaciais, no quadro migratório em análise. Numa observação mais global, os que 

tiveram uma experiência migratória anterior, fi zeram-no, na sua maioria, em solo europeu.

Quadro 48.1 – Imigrantes segundo período de permanência noutros países antes da sua 
fi xação em Portugal

Permanência
Anos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

1-2 anos 14 77,8 36 67,9 50 70,4

3-4 anos 3 16,7 13 24,5 16 22,5

5-6 anos 0 0,0 2 3,8 2 2,8

7 e + anos 1 5,6 2 3,8 3 4,2

Total 18 100,0 53 100,0 71 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Antes de virem residir para Portugal, na sua maioria, os imigrantes inquiridos haviam permane-

cido durante um a dois anos nestes países (70,4%), após o que decidiram emigrar para Portugal. 

Quadro 49 – Imigrantes segundo residência/trabalho noutra região portuguesa antes da sua 
fi xação nos Açores

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 41 25,3 93 32,2 134 29,7

Não 121 74,7 196 67,8 317 70,3

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quando questionados sobre se haviam residido/trabalhado noutra região portuguesa, antes 

da sua fi xação nos Açores, os imigrantes inquiridos responderam, maioritariamente, que não 

(70,3%).
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Quadro 49.1 – Imigrantes segundo desejo de continuar a residir nos Açores

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 95 58,6 147 51,0 242 53,8

Não 60 37,0 126 43,8 186 41,3

Não responde 7 4,3 15 5,2 22 4,9

Total 162 100,0 288 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Numa avaliação sobre a satisfação dos imigrantes quanto à escolha da região açoriana para resi-

dência, observamos que estes, na sua maioria, se encontram satisfeitos e com desejo de continuar 

a viver no arquipélago (53,8%). Seguem-se aqueles que não desejam continuar (41,3%), e, neste 

caso específi co, expressando, maioritariamente, a vontade de regressarem ao país de origem.

Quadro 50 – Imigrantes segundo o motivo porque deixaram o país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Motivos económicos/emprego 84 51,9 223 77,2 307 68,1

Reunir-se à família 29 17,9 13 4,5 42 9,3

Acompanhar pais 13 8,0 9 3,1 22 4,9

Estudar 22 13,6 20 6,9 42 9,3

Motivos políticos 2 1,2 7 2,4 9 2,0

Razões de saúde 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Outros 11 6,8 15 5,2 26 5,8

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

  Sabe-se que as migrações no mundo são, maioritariamente, devidas a razões laborais e, na sua 

generalidade, determinadas por motivos económicos, como a falta ou insufi ciência de recursos. É 

esta a razão que levou, no caso dos inquiridos em Ponta Delgada, 68,1% destes a deixarem o país 

de origem, seguindo-se a reunifi cação familiar (9,3%) e o motivo “estudos” (9,3%).
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Quadro 5134 – Principais motivos porque escolheram residência no concelho de Ponta 
Delgada (nº de referências)

Motivos
Feminino Masculino Total

% Nº % Nº % Nº

Local onde encontrou emprego 26 62 35 156 32 218

Boa qualidade do ambiente “natural” (clima, 
paisagem, etc.) 5 11 6 28 6 39

Boa imagem dos habitantes e do ambiente social 2 4 3 14 3 18

Bons acessos vários/acessibilidade 8 18 7 33 7 51

Local de residência de muitos imigrantes 
provenientes da mesma origem 5 13 7 32 7 45

Proximidade face a familiares ou amigos 16 38 11 50 13 88

Preços mais baixos na habitação 5 13 8 35 7 48

Nível de vida mais acessível 13 32 8 37 10 69

Qualidade mais elevada nas habitações 
existentes 6 15 2 11 4 26

Preços serviços e comércio que oferece 4 9 5 22 5 31

Outro motivo
10 25 5 24 7 49

100 240 100 442 100 682

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

A maioria dos imigrantes inquiridos, respondeu que escolheram o concelho actual de residência, 

pelo facto de ser o local onde encontraram emprego (32%), seguindo-se a proximidade de fami-

liares ou amigos (13%). 

Por outro lado, os que responderam outros motivos (7%), destacaram: proximidade da 

Universidade dos Açores; zona propícia a negócio; local mais calmo; por ser o primeiro lugar em 

que passou; local onde obteve apoio para a moradia; o companheiro já vivia no concelho; os pais 

escolheram o local; e, no caso dos desportistas profi ssionais, o clube determinou.

34
É de salientar que, nesta questão, os imigrantes inquiridos tiveram a opção de escolher mais do que um item, daí o facto de termos um quantitativo de respostas 
superior ao número de inquiridos. 
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Quadro 52 – Imigrantes segundo o tipo de documentação que possuem para entrada em 
Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Passaporte s/ visto 106 65,4 137 47,4 243 53,9

Visto turista 11 6,8 37 12,8 48 10,6

Visto trabalho 21 13,0 86 29,8 107 23,7

Visto estudo 15 9,3 15 5,2 30 6,7

Visto estada temporária 7 4,3 10 3,5 17 3,8

Outro 2 1,2 4 1,4 6 1,3

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Verifi ca-se, pelo Quadro 52, que o passaporte sem visto é o documento mais utilizado para en-

trada em território português (53,9%),seguindo-se o visto de trabalho (23,7%) e o visto de turista 

(10,6%).

Quadro 53 – Imigrantes segundo situação legal de permanência em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim, está regular 133 82,1 229 79,2 362 80,3

Aguarda decisão 20 12,3 41 14,2 61 13,5

Não está regular 9 5,6 16 5,5 25 5,5

Não responde 0 0,0 3 1,0 3 0,7

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

A maioria dos imigrantes residentes na região, encontra-se em situação regular (80,3%), seguindo-

se os que aguardam regularização (13,5%). Por outro lado, apenas 5,5% ainda não têm a situação 

regularizada.
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Quadro 53.1 – Imigrantes segundo o mês de regularização em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Janeiro 8 7,6 13 7,4 21 7,5

Fevereiro 9 8,6 18 10,3 27 9,6

Março 6 5,7 13 7,4 19 6,8

Abril 8 7,6 25 14,3 33 11,8

Maio 2 1,9 7 4,0 9 3,2

Junho 16 15,2 13 7,4 29 10,4

Julho 8 7,6 17 9,7 25 8,9

Agosto 16 15,2 23 13,1 39 13,9

Setembro 5 4,8 18 10,3 23 8,2

Outubro 5 4,8 10 5,7 15 5,4

Novembro 13 12,4 7 4,0 20 7,1

Dezembro 9 8,6 11 6,3 20 7,1

Total 105 100,0 175 100,0 280 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 53.2 – Imigrantes segundo o ano de regularização situação em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Até 1974 1 0,8 1 0,5 2 0,6

1975 - 1979 2 1,5 2 1,0 4 1,2

1980 - 1989 4 3,1 7 3,4 11 3,3

1990 - 1999 21 16,2 30 14,6 51 15,2

2000 - 2004 31 23,8 65 31,7 96 28,7

2005 - 2010 71 54,6 100 48,8 171 51,0

Total 130 100,0 205 100,0 335 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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De acordo com os quadros acima, verifi ca-se que é o mês de Agosto (13,9%) que apresenta maior 

incidência de regularizações. No que se refere a anos, constatamos que foi nos últimos cinco anos 

(51%) que a maioria dos imigrantes regularizou a situação, até porque o tempo de permanência 

contribuiu favoravelmente para o deferimento dos pedidos de regularização.

É de salientar que, em áreas de reduzida população, como o concelho de Ponta Delgada, existe 

uma grande difi culdade, ou mesmo impossibilidade, dos imigrantes manterem uma situação de 

irregularidade, dada a facilidade de serem detectados pelas autoridades locais. A maioria dos 

imigrantes residentes no concelho, ou já se encontra com a situação regularizada, ou aguarda 

regularização da mesma. 

Quadro 54 – Imigrantes segundo intenção de obter nacionalidade portuguesa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 72 44,4 154 53,7 226 50,3

Não 80 49,4 110 38,3 190 42,3

Não responde 10 6,2 23 8,0 33 7,3

Total 162 100,0 287 100,0 449 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Verifi ca-se que a maioria dos imigrantes deseja obter a nacionalidade portuguesa, nomeadamen-

te 50,3%.
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Quadro 55 – Imigrantes segundo último emprego no país de origem

Grupos profi ssionais
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Quadros Superiores da 
Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresas

11 6,8 4 1,4 15 3,3

Especialistas das Profi ssões 
Intelectuais e Cientifi cas 7 4,3 11 3,8 18 4,0

Técnicos Profi ssionais de Nível 
Intermédio 13 8,0 28 9,7 41 9,1

Pessoal Administrativo e Similares 8 4,9 10 3,5 18 4,0

Pessoal dos Serviços e 
Vendedores 31 19,1 22 7,6 53 11,8

Agricultores e Trabalhadores 
Qualifi cados da Agricultura e 

Pescas
1 0,6 51 17,6 52 11,5

Operários, Artífi ces e 
Trabalhadores Similares 5 3,1 77 26,6 82 18,2

Operadores de Instalações e 
Máquinas e Trabalhadores de 

Montagem
0 0,0 6 2,1 6 1,3

Trabalhadores não qualifi cados 26 16,0 30 10,4 56 12,4

Estudava 18 11,1 9 3,1 27 6,0

Não trabalhava 42 25,9 41 14,2 83 18,4

Total 162 100,00 289 100,00 451 100,00

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Dos imigrantes que exerciam uma actividade profi ssional no país de origem (81,5%), registamos 

como mais signifi cativas as profi ssões de agricultor (7,3%), vendedor/a (6,7%), carpinteiro (4,2%), 

pedreiro (3,8%) e auxiliar de limpeza (doméstica) (3,5%).

Como não exercendo nenhuma actividade profi ssional no país de origem, responderam 18,4% 

dos inquiridos e em situação de estudante 6%.

Tendo em conta a comparação entre sexos, o diferencial observado fi ca a dever-se à elevada 

presença de mulheres na profi ssão de auxiliar de limpeza (doméstica) e, sobretudo, em situação 



(105) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local 

de inactividade no país de origem. Na situação de estudante, verifi ca-se uma percentagem con-

siderável em relação aos homens. Nos homens, constata-se a predominância nas profi ssões de 

agricultor, carpinteiro e pedreiro.

Quadro 56 – Imigrantes segundo o número de empregos tidos em Portugal

Nº de 
empregos

 

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

1 66 50,0 88 34,9 154 40,1

2 38 28,8 63 25,0 101 26,3

3 13 9,8 39 15,5 52 13,5

4 6 4,5 22 8,7 28 7,3

5 5 3,8 10 4,0 15 3,9

Mais de 7 3 2,3 5 2,0 8 8,9

Total 132 100,0 252 100,0 384 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

De acordo com o número de empregos tidos em Portugal, verifi ca-se que, na sua maioria, os imi-

grantes já tiveram pelo menos um emprego (40,1%), seguindo-se dois empregos (26,6%) e três 

empregos (13,5%).
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Quadro 57 – Imigrantes segundo o primeiro emprego obtido em Portugal

Grupos profi ssionais
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Quadros Superiores da 
Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros 

Superiores de Empresas

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Especialistas das Profi ssões 
Intelectuais e Científi cas 7 4,2 4 1,2 11 2,3

Técnicos Profi ssionais de Nível 
Intermédio 2 1,2 4 1,2 6 1,6

Pessoal Administrativo e Similares 6 3,7 4 1,2 10 2,1

Pessoal dos Serviços e 
Vendedores 90 55,6 71 23,9 161 35,2

Agricultores e Trabalhadores 
Qualifi cados da Agricultura e 

Pescas
2 1,2 18 6,2 20 4,4

Operários, Artífi ces e 
Trabalhadores Similares 1 0,6 135 47 136 30,1

Operadores de Instalações e 
Máquinas e Trabalhadores de 

Montagem
6 3,7 20 6,5 26 5,5

Trabalhadores não qualifi cados 11 7,0 3 1 14 3,1

Estudantes 13 8,0 5 1,7 18 4,0

Não trabalha 24 14,8 25 8,7 49 10,9

Total 162 100,0 289 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

No primeiro emprego em Portugal, destacam-se as profi ssões de trabalhador da construção civil 

(8,6%), pedreiro (7,3%), vendedor/a (6,2%), auxiliar de limpeza (doméstica) (5,7%) e carpinteiro 

(4,7%). Comparativamente, por sexos, revela-se a predominância das mulheres como auxiliares 

de limpeza (doméstica), empregadas de balcão e em situação de estudante. O sexo masculino, 

manifesta a sua superioridade percentual nas profi ssões de trabalhador da construção civil, car-

pinteiro, pedreiro e servente. 
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Quadro 58 – Imigrantes segundo meio de obtenção do primeiro emprego em Portugal

Meio de obtenção do 
primeiro emprego em 

Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Familiares/amigos mesma etnia 24 18,9 66 25,4 90 23,3

Recrutador/angariador 
país origem 4 3,1 18 6,9 22 5,7

Patrão português 18 14,2 62 23,8 80 20,7

Patrão imigrante mesma etnia 5 3,9 31 11,9 36 9,3

Patrão imigrante outra etnia 2 1,6 7 2,7 9 2,3

Amigos/conhecidos portugueses 27 21,3 32 12,3 59 15,2

Anúncio 27 21,3 27 10,4 54 14,0

Serviços de emprego 0 0,0 2 0,8 2 0,5

Criação próprio emprego 15 11,8 11 4,2 26 6,7

Outros 5 3,9 4 1,5 9 2,3

Total 127 100,0 260 100,0 387 100,0

Nota: Não inclui os que não trabalham e as não respostas.

Observamos que são os familiares/amigos do mesmo grupo étnico que apoiam a obtenção do 

primeiro emprego em Portugal (23,3%), seguindo-se patrão português (20,7%) e amigos conheci-

dos portugueses (15,2%). É de salientar, neste caso, a importância das redes familiares enquanto 

meio para se alcançar o primeiro emprego, o que está patente na distribuição que compara as 

diferentes formas de obtenção de trabalho. 
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Quadro 59 – Imigrantes segundo meio de obtenção do emprego actual em Portugal

Meio de obtenção do emprego 
actual em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Familiares/amigos mesma etnia 13 12,1 33 14,2 46 13,6

Recrutador/angariador país origem 2 1,9 14 6,0 16 4,7

Patrão português 15 14,0 66 28,4 81 23,9

Patrão imigrante mesma etnia 5 4,7 22 9,5 27 8,0

Patrão imigrante outra etnia 1 0,9 6 2,6 7 2,1

Amigos/conhecidos portugueses 21 19,6 30 12,9 51 15,0

Anúncio 23 21,5 26 11,2 49 14,5

Serviços de emprego 2 1,9 6 2,6 8 2,4

Criação próprio emprego 21 19,6 25 10,8 46 13,6

Outros 4 3,7 4 1,7 8 2,4

Total 107 100,0 232 100,0 339 100,0

Nota: Não inclui os que não trabalham e as não respostas.

Relativamente ao emprego actual, verifi ca-se uma diminuição da dependência face às formas de 

obtenção de emprego associadas às redes sociais assentes em co-étnicos (redução da percen-

tagem de inquiridos que obteve emprego através de co-étnicos e mesmo de patrões da mesma 

etnia), e um reforço claro do recurso aos contactos com patrões portugueses (23,9%) e das es-

tratégias de criação do próprio emprego (13,6%). Note-se que a obtenção de emprego através de 

“anúncio” (14,5%) e do recurso a “amigos/conhecidos portugueses” (15,0%), mantêm proporções 

idênticas às registadas no caso da obtenção do primeiro emprego.
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S
egundo Natália Ramos35, o processo migratório coloca 

em jogo uma questão bipolar, cada um dos pólos fazendo 

parte do funcionamento do indivíduo migrante: um país de 

origem e um país de acolhimento; uma cultura de origem 

e uma cultura de adopção; uma língua materna e uma língua de 

acolhimento.

“A integração dos imigrantes é um processo de aproximação e harmo-

nização mútua entre os recém-chegados e a sociedade que os acolhe. 

(…) O desempenho dos imigrantes, decorre das suas características 

e esforço de adaptação”36. Neste sentido, Natália Ramos37, sublinha 

que a migração implica uma adaptação do indivíduo, na sociedade 

de acolhimento, levando o migrante a desenvolver estratégias que 

lhe permitam resolver e ultrapassar as difi culdades impostas pela sua 

condição na sociedade. É nesta interacção, entre imigrantes e socie-

dade, que se joga o resultado do processo de integração. 

Rui Pena Pires38, sublinha que o termo integração é correntemente 

usado na literatura sociológica para designar, no plano micro, o modo 

como os actores são incorporados num espaço social comum, e no 

plano macro, o modo como são compatibilizados diferentes subsiste-

mas sociais. Assim, segundo o mesmo, o domínio da integração cons-

titui, pois, uma das dimensões do problema da ordem, na medida em 

que envolve os modos de padronização da vida social no âmbito das 

articulações problemáticas entre as “partes” e o “todo”.

Almeida39, sublinha que a situação dos imigrantes depende da forma 

como a sociedade de acolhimento reage à sua presença. A sociedade 

de acolhimento é, pois, o actor dominante na modulação da integra-

35 
Ramos, 2008, p.59. 

36 
Rosário e Santos, 2008, p.15

37
Ramos, 2008, p.59.  

38 
Pires, 1999, p.9.   

39 Almeida, et alii, 1994, p.87.
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ção40. As normas, de carácter mais ou menos formal, que vigoram 

nos países receptores, podem difi cultar o acesso em condições de 

igualdade ou mesmo excluir os imigrantes de um conjunto de direi-

tos fundamentais, tais como emprego, habilitação, saúde e educação, 

entre outros. 

Em Portugal, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa 

estabelece que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 

são iguais perante a lei. Mais ainda, todos os estrangeiros e apátridas 

residentes no país gozam de direitos iguais aos do cidadão português 

(CRP, art.º 13º e 15º), ou seja, os direitos cívicos, sociais e económicos 

são universais e concedidos em condições de igualdade a nacionais 

e a imigrantes. 

Almeida41, ressalta que a adopção de políticas de imigração activas, 

que regulem os fl uxos migratórios e o estatuto do imigrante, que 

garantam mecanismos para a sua inserção social e a tolerância à di-

versidade cultural, são factores decisivos para uma integração bem 

sucedida.

.. Dificuldades sentidas na chegada e 
no momento actual

A avaliação do grau ou da tendência de integração de uma comunida-

de estrangeira, passa também pela forma como os imigrantes percep-

cionam as difi culdades e os obstáculos com que se deparam durante 

o tempo que dura o projecto migratório. 

40 Rosário e Santos, 2008, p.15.

41 Almeida  et alii, 1994, p.87.
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Quadro 60 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Não conhecer 
ninguém/solidão

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

1 Nada difícil 36 22,1 66 22,9 102 22,6

2 11 6,7 36 12,5 47 10,4

3 32 19,6 42 14,6 74 16,4

4 31 19,0 67 23,3 98 21,7

5 Muito difícil 53 32,5 76 26,4 129 28,6

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 60.1 – Imigrantes segundo grau difi culdade sentida no momento actual – Não 
conhecer ninguém/solidão

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

1 Nada difícil 76 46,6 129 44,8 205 45,5

2 43 26,4 62 21,5 105 23,3

3 17 10,4 52 18,1 69 15,3

4 4 2,5 25 8,7 29 6,4

5 Muito difícil 23 14,1 18 6,3 41 9,1

Não responde 0 ,0 2 ,7 2 ,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Na análise do grau de difi culdade sentida à chegada, comparativamente ao grau de difi culdade 

sentida actualmente, no que refere a “não conhecer ninguém/solidão”, verifi ca-se que, no pri-

meiro momento, 28,6 % dos inquiridos avaliaram como muito difícil este factor. Porém, quando 

se compara isto com a situação em que se encontram actualmente face às difi culdades sentidas, 

ocorre uma inversão, reduzindo-se para 9% a percentagem daqueles que considera “não conhe-

cer ninguém/solidão” como muito difícil.
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Quadro 61 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – clima

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

1.Nada difícil 45 27,6 67 23,3 112 24,8

2 26 16,0 34 11,8 60 13,3

3 45 27,6 63 21,9 108 23,9

4 22 13,5 72 25,0 94 20,8

5.Muito difícil 25 15,3 50 17,4 75 16,6

Não responde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 61.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual – clima

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 73 45,1 115 40,1 188 41,9

2 45 27,8 72 25,1 117 26,1

3 22 13,6 56 19,5 78 17,4

4 9 5,6 30 10,5 39 8,7

Muito difícil 13 8,0 13 4,5 26 5,8

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 162 100,0 287 100,0 449 100,0

Relativamente ao grau de difi culdade sentido pelos imigrantes quanto ao clima, verifi ca-se que, à 

chegada, 24,8% encaravam este factor como “nada difícil”, subindo esta percentagem para 41,9% 

na actualidade, facto que sugere uma adaptação gradual às condições climatéricas da região. Esta 

hipótese é reforçada com o facto de 16,6% dos inquiridos admitirem como “muito difícil” a adap-

tação ao clima no momento de chegada sendo que no momento actual essa percentagem desce 

para 5,8%.
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Quadro 62 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Língua

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 42 25,8 79 27,5 121 26,9

2 21 12,9 28 9,8 49 10,9

3 21 12,9 42 14,6 63 14,0

4 32 19,6 54 18,8 86 19,1

Muito difícil 47 28,8 83 28,9 130 28,9

Não responde 0 0,0 2 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 62.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual – Língua

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 78 47,9 119 41,3 197 43,7

2 39 23,9 50 17,4 89 19,7

3 21 12,9 71 24,7 92 20,4

4 16 9,8 33 11,5 49 10,9

Muito difícil 8 4,9 14 4,9 22 4,9

Não responde 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A língua é considerada por 28,9% dos imigrantes inquiridos como muito difícil à chegada, mas, 

no momento actual, apenas 5% a classifi cam como tal. A relativamente baixa percentagem de 

indivíduos que referem que a língua é difícil à chegada, explica-se, também, pelo facto de muitos 

dos inquiridos serem provenientes de países lusófonos. 
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Quadro 63 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Saúde

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 56 34,4 119 41,3 175 38,8

2 22 13,5 25 8,7 47 10,4

3 38 23,3 52 18,1 90 20,0

4 21 12,9 40 13,9 61 13,5

Muito difícil 26 16,0 51 17,7 77 17,1

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 63.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual – Saúde

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 80 49,4 132 45,8 212 47,1

2 51 31,5 71 24,7 122 27,1

3 15 9,3 57 19,8 72 16,0

4 4 2,5 15 5,2 19 4,2

Muito difícil 11 6,8 12 4,2 23 5,1

Não responde 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Total 162 100,0 288 100,0 450 100,0

O acesso universal ao sistema de saúde, contribui para que a maioria dos imigrantes considere 

que o acesso ao sistema de saúde seja “nada difícil”,tanto no início (38,8%), como actualmente 

(47,1%). Os constrangimentos existentes nesta área, devem-se, particularmente, ao receio e falta 

de esclarecimentos quanto ao acesso ao sistema de saúde. É de referir que a região adaptou, e 

com uma ampla divulgação, o decreto nacional nº 25.360/2001, que salvaguarda o acesso à saúde 

a todos os imigrantes, independentemente da situação legal. Julgamos que esta posição política 

contribuiu, em parte, para que o acesso à saúde se tornasse mais fácil para os imigrantes.
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Quadro 64 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Regularização/legalização

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 26 16,0 74 25,7 100 22,2

2 16 9,8 18 6,3 34 7,5

3 29 17,8 28 9,7 57 12,6

4 37 22,7 78 27,1 115 25,5

Muito difícil 51 31,3 86 29,9 137 30,4

Não responde 4 2,5 4 1,4 8 1,8

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 64.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual 
– Regularização/legalização

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 61 37,4 100 34,7 161 35,7

2 36 22,1 62 21,5 98 21,7

3 18 11,0 44 15,3 62 13,7

4 10 6,1 33 11,5 43 9,5

Muito difícil 35 21,5 42 14,6 77 17,1

Não responde 3 1,8 7 2,4 10 2,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A regularização/legalização é considerada pelos imigrantes, na chegada, predominantemente 

como “muito difícil” (30,4%), enquanto no momento actual é, sobretudo, classifi cada como “nada 

difícil” (35,7%). Vale a pena salientar, que este “nada difícil” se deve ao facto da maioria dos imi-

grantes se encontrar, no momento actual, com a situação regularizada (80,3%).
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Quadro 65 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Documentos/
burocracia

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 22 13,6 51 17,7 73 16,2

2 17 10,5 22 7,6 39 8,7

3 36 22,2 37 12,8 73 16,2

4 35 21,6 87 30,2 122 27,1

Muito difícil 49 30,2 87 30,2 136 30,2

Não responde 3 1,9 4 1,4 7 1,6

Total 162 100,0 288 100,0 450 100,0

Quadro 65.1. – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual 
– Documentos/burocracia

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 55 33,7 77 26,7 132 29,3

2 31 19,0 58 20,1 89 19,7

3 26 16,0 52 18,1 78 17,3

4 18 11,0 52 18,1 70 15,5

Muito difícil 29 17,8 43 14,9 72 16,0

Não responde 4 2,5 6 2,1 10 2,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A obtenção de documentos/burocracia dos serviços portugueses, foi, para os imigrantes inquiri-

dos, considerada, na chegada, sobretudo como “muito difícil” (30,2%) mas, no momento actual, 

essencialmente como “nada difícil” (29,3%).
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Quadro 66 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – integração no 
mercado de trabalho

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 17 10,4 65 22,6 82 18,2

2 15 9,2 22 7,6 37 8,2

3 30 18,4 50 17,4 80 17,7

4 21 12,9 52 18,1 73 16,2

Muito difícil 65 39,9 85 29,5 150 33,3

Não responde 15 9,2 14 4,9 29 6,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 66.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual – 
integração no mercado de trabalho

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 42 25,8 66 22,9 108 23,9

2 23 14,1 36 12,5 59 13,1

3 32 19,6 63 21,9 95 21,1

4 22 13,5 54 18,8 76 16,9

Muito difícil 28 17,2 46 16,0 74 16,4

Não responde 16 9,8 23 8,0 39 8,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Ao analisarmos o grau de difi culdade de integração no mercado de trabalho, no princípio do pro-

cesso, 33,3% dos imigrantes consideraram-na “muito difícil”, reduzindo-se esta percentagem para 

16,4 no presente. Em contrapartida, o valor relativo daqueles que consideram este factor “nada 

difícil” sofreu um pequeno incremento, passando de 18,2 para 23,9%, respectivamente à chegada 

e na actualidade.
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Quadro 67 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Equivalência de 
habilitação/experiência profi ssional

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 25 15,3 62 21,5 87 19,3

2 11 6,7 25 8,7 36 8,0

3 22 13,5 40 13,9 62 13,7

4 25 15,3 58 20,1 83 18,4

Muito difícil 65 39,9 84 29,2 149 33,0

Não responde 15 9,2 19 6,6 34 7,5

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 67.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual – 
Equivalência de habilitação/experiência profi ssional

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 43 26,4 66 22,9 109 24,2

2 16 9,8 30 10,4 46 10,2

3 31 19,0 64 22,2 95 21,1

4 26 16,0 53 18,4 79 17,5

Muito difícil 26 16,0 39 13,5 65 14,4

Não responde 21 12,9 36 12,5 57 12,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

No que se refere à equivalência de habilitações e experiência profi ssional, os imigrantes respon-

deram, na sua maioria, “muito difícil” à chegada (33%) mas, no momento actual, nada difícil 

24,2%.
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Quadro 68 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Integração na 
escola/sucesso escolar

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 18 11,0 17 5,9 35 7,8

2 4 2,5 10 3,5 14 3,1

3 9 5,5 6 2,1 15 3,3

4 11 6,7 8 2,8 19 4,2

Muito difícil 16 9,8 20 6,9 36 8,0

Não responde 105 64,4 227 78,8 332 73,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 68.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida no momento actual – 
Integração na escola/sucesso escolar

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 18 11,0 17 5,9 35 7,8

2 4 2,5 10 3,5 14 3,1

3 9 5,5 6 2,1 15 3,3

4 11 6,7 8 2,8 19 4,2

Muito difícil 16 9,8 20 6,9 36 8,0

Não responde 105 64,4 227 78,8 332 73,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A maioria dos imigrantes não respondeu a esta questão (73,6%), explicando-se isto pelo facto 

de se tratar essencialmente de adultos e da sua principal motivação ser a da procura de empre-

go (50,8%), não se verifi cando, pelo menos a curto/médio prazo, a intenção de frequentarem a 

escola.
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Quadro 69 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Equivalências 
escolares

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 20 12,3 19 6,6 39 8,6

2 4 2,5 7 2,4 11 2,4

3 7 4,3 7 2,4 14 3,1

4 14 8,6 7 2,4 21 4,7

Muito difícil 13 8,0 19 6,6 32 7,1

Não responde 105 64,4 229 79,5 334 74,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 69.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade no momento actual – Equivalências 
escolares

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 24 14,7 23 8,0 47 10,4

2 14 8,6 12 4,2 26 5,8

3 4 2,5 13 4,5 17 3,8

4 2 1,2 4 1,4 6 1,3

Muito difícil 7 4,3 5 1,7 12 2,7

Não responde 112 68,7 231 80,2 343 76,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Verifi ca-se o mesmo quanto à questão das equivalências escolares, tanto à chegada (74,1%), 

como no momento actual (76,1%), os imigrantes inquiridos, na sua maioria, optaram por não 

responder a esta questão.
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Quadro 70 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Habitação

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 33 20,2 68 23,6 101 22,4

2 31 19,0 33 11,5 64 14,2

3 28 17,2 63 21,9 91 20,2

4 41 25,2 67 23,3 108 23,9

Muito difícil 28 17,2 46 16,0 74 16,4

Não responde 2 1,2 11 3,8 13 2,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 70.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade no momento actual – Habitação

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 70 42,9 87 30,2 157 34,8

2 57 35,0 65 22,6 122 27,1

3 19 11,7 71 24,7 90 20,0

4 6 3,7 32 11,1 38 8,4

Muito difícil 8 4,9 13 4,5 21 4,7

Não responde 3 1,8 20 6,9 23 5,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quanto ao grau de difi culdade perante a obtenção de habitação, aproximadamente 40% dos imi-

grantes considerou que foi “difícil” ou “muito difícil” à chegada, reduzindo-se esta percentagem, 

no momento actual, para cerca de 13%. De resto, no presente, a opção dominante é mesmo “nada 

difícil” (34,8%).
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Quadro 71 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Transportes

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 37 22,7 72 25,0 109 24,2

2 26 16,0 37 12,8 63 14,0

3 35 21,5 71 24,7 106 23,5

4 38 23,3 58 20,1 96 21,3

Muito difícil 27 16,6 48 16,7 75 16,6

Não responde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 71.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade no momento actual – Transportes

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 66 40,5 92 31,9 158 35,0

2 58 35,6 87 30,2 145 32,2

3 19 11,7 65 22,6 84 18,6

4 5 3,1 24 8,3 29 6,4

Muito difícil 14 8,6 17 5,9 31 6,9

Não responde 1 ,6 3 1,0 4 ,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Pela observação do Quadro 71 e 71.1, constatamos que a maioria dos imigrantes não sentiu ne-

nhuma difi culdade quanto a transportes, tanto à chegada (24,2%), como actualmente (35%). Esta 

situação, já foi referida anteriormente e explica-se pelo facto da maioria dos imigrantes trabalha-

rem no concelho onde residem e não necessitarem de transporte. 
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Quadro 72 – Imigrantes segundo grau de difi culdade sentida à chegada – Comportamento 
dos portugueses

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 17 10,4 43 14,9 60 13,3

2 25 15,3 44 15,3 69 15,3

3 48 29,4 79 27,4 127 28,2

4 35 21,5 60 20,8 95 21,1

Muito difícil 38 23,3 59 20,5 97 21,5

Não responde 0 0,0 3 1,0 3 0,7

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 72.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade no momento actual – 
Comportamento dos portugueses

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 56 34,4 72 25,0 128 28,4

2 45 27,6 102 35,4 147 32,6

3 31 19,0 65 22,6 96 21,3

4 6 3,7 20 6,9 26 5,8

Muito difícil 25 15,3 27 9,4 52 11,5

Não responde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quanto ao comportamento/atitudes dos portugueses, a maioria dos imigrantes inquiridos res-

ponderam que, no início, acharam um grau médio de difi culdade (28,2%), sendo este aspecto 

actualmente considerado como “relativamente fácil” (32,6% das respostas). 
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Quadro 73 – Grau de difi culdade sentida à chegada segundo a possibilidade de 
discriminação

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 31 19,0 65 22,6 96 21,3

2 19 11,7 32 11,1 51 11,3

3 44 27,0 74 25,7 118 26,2

4 28 17,2 56 19,4 84 18,6

Muito difícil 41 25,2 61 21,2 102 22,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quadro 73.1 – Imigrantes segundo grau de difi culdade no momento actual – Discriminação

Grau de difi culdade
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada difícil 64 39,3 93 32,3 157 34,8

2 42 25,8 81 28,1 123 27,3

3 23 14,1 66 22,9 89 19,7

4 6 3,7 18 6,3 24 5,3

Muito difícil 28 17,2 30 10,4 58 12,9

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Quanto a discriminação, apenas um terço dos inquiridos declarou um nível de difi culdade nulo 

ou fraco no momento de chegada, subindo a percentagem deste tipo de respostas para mais de 

60% na actualidade. Portanto, comparando o grau de difi culdade sentida à chegada, com a di-

fi culdade sentida actualmente, verifi camos diferenças substanciais entre estes dois momentos.

Num contexto geral, os imigrantes sentiram, quase sempre à chegada, um elevado grau de di-

fi culdade, decrescente com o decorrer do tempo, tornando-se praticamente irrelevante, como 

nos casos de: não conhecer ninguém/solidão, língua, regularização/legalização, documentos/

burocracia, integração no mercado de trabalho, habitação, comportamento dos portugueses e 

discriminação. 



(125) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local 

Porém, no que se refere ao clima, sistema de saúde e transportes, 

tanto à chegada, como no momento actual, a maioria dos imigrantes 

considerou-os factores “nada difíceis”. 

.. Participação social, política e 
cultural

A avaliação do grau de integração de uma minoria na sociedade pas-

sa, necessariamente, por avaliar a forma como ela é envolvida e se 

envolve nas várias dinâmicas sociais. Geralmente, o factor tempo de 

residência tem uma relação muito estreita com a integração ou ex-

clusão. Contudo, o factor tempo não age de forma voluntária sobre as 

dinâmicas que potenciam a integração e/ou exclusão. Fernando Luís 

Machado42, sublinha que “a variável tempo não pode ser vista como 

uma sequência-tipo baseada em experiências passadas que a história 

se encarregaria de repetir”. 

Segundo o mesmo autor, o que importa analisar é a forma como as 

populações migrantes, à medida que se prolonga a sua estadia, são 

envolvidas e participam nas dinâmicas económicas, sociais, culturais 

e políticas concretas das sociedades de acolhimento e a forma como 

isso se traduz em integração ou exclusão.  

Quadro 74 – Imigrantes segundo a posse de carta de condução 
válida em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 62 38,0 111 38,5 173 38,4

Não 100 61,3 177 61,5 277 61,4

Não responde 1 0,6 0 0,0 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

42 
Machado, 2002, p.73. 
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Assim, verifi camos que a maioria dos imigrantes não possui carta de condução válida em territó-

rio nacional (61,4%), não se constatando grandes divergências entre os dois sexos. 

Quadro 75 – Imigrantes segundo exercício do direito de voto

Exercício do direito 
de voto

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 41 25,2 31 10,8 72 16,0

Não 117 71,8 251 87,2 368 81,6

Não aplicável 5 3,1 6 2,1 11 2,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

O nível de participação política, é ainda muito limitado, pois apenas 16% afi rma exercer o seu di-

reito de voto, identifi cando-se uma larga maioria (81,6%) que não exerce esse direito nas eleições 

locais do município, não obstante acreditarmos que possa existir alguma confusão entre o “não” 

e o “não aplicável”. Dito de outro modo, perante o quadro legal, não são todos os imigrantes que 

estão numa posição de elegibilidade para participarem em diferentes momentos eleitorais, sendo 

que isto deve ter gerado alguma confusão na interpretação junto dos inquiridos.

Diversos factores concorrem para que esta percentagem seja baixa. O principal prende-se com a 

existência do quadro legal que condiciona a participação política dos imigrantes. 

O discurso e a acção política43, pelo menos, até início desta década, não existiam ainda na esfera 

regional, com vista a despertarem a atenção junto das comunidades dos imigrantes, e só agora 

é que a Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA) promoveu uma campanha denominada 

“quem não vota, não conta”, no sentido de despertar/sensibilizar junto destas comunidades a 

importância da sua participação cívica e política. 

O facto dos movimentos imigratórios para os Açores serem recentes, também não favorece a 

emergência deste discurso, direccionado a captar a atenção dos estrangeiros, enquanto eleito-

res. A segunda hipótese, tem a ver com a própria noção que alguns imigrantes, sobretudo os que 

possuem menos capital escolar, têm em relação à política. Ou seja, vêem-na como algo que os 

transcende completamente. Por outro lado, este afastamento poderá estar relacionado com o 

próprio quadro de pertença e com o grau de integração na comunidade onde estão inseridos.

43 
O discurso e a acção política, na esfera regional, não está direccionado para a comunidade imigrante. Só muito recentemente é que as associações de imigrantes 
promoveram campanhas com o sentido de envolverem e motivarem a participação cívica. 
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Quadro 76 – Imigrantes segundo participação em associações

Participação em 
associações

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 32 19,6 71 24,7 103 22,8
Não 131 80,4 217 75,3 348 77,2

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Ao procedermos à análise do fenómeno do associativismo imigrante na região, verifi camos que, 

na sua maioria, os imigrantes inquiridos revelaram não participar ou fazer parte de associações 

(77,2%). 

Quadro 76.1 – Imigrantes segundo participação em associações locais 
de imigrantes do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 15 9,2 50 17,4 65 14,4
Não 148 90,8 238 82,6 386 85,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

No entanto, existe ainda uma percentagem de 14,4% dos imigrantes inquiridos que referem per-

tencer a associações do país de origem, talvez como forma de manter um vínculo e uma relação 

de pertença com a comunidade de onde são originários. 

Quadro 76.2 – Imigrantes segundo participações em outro tipo de associação local

Tipos de 
associações  

Sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

ACRA 0 ,0 4 1,4 4 ,9

AIPA 14 8,6 44 15,3 58 12,9

Centro Comunitário de 
Apoio ao Imigrante 1 0,6 2 0,7 3 0,7

Não pertence 148 90,8 238 82,6 386 85,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0
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A percentagem de indivíduos que referem pertencer à Associação dos Imigrantes nos Açores 

(AIPA), é a mais elevada (12,9% dos 14,4% que indicaram participar em associações), seguindo-se 

a Associação dos Consumidores da Região Açores (ACRA) com 0,9% e o Centro Comunitário de 

Apoio ao Imigrante (CCAI) (0,7%).

Quadro 76.3 – Imigrantes segundo participação em associação de pais

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 3 1,8 2 0,7 5 1,1

Não 160 98,2 286 99,3 446 98,9

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A Associação de Pais reúne 1,1% dos imigrantes que participam em associações.

Quadro 76.4 – Imigrantes segundo participação em sindicato

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Não 163 100,0 286 99,3 449 99,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

O sindicato reúne apenas 0,4% dos imigrantes que participam em associações, sendo um valor 

muito residual e sem expressão signifi cativa.
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Quadro 76.5 – Imigrantes segundo participação em partido/organização política

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 3 1,8 3 1,0 6 1,3

Não 160 98,2 285 99,0 445 98,7

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A militância, ou participação na actividade política, tem ainda pouca expressividade na região. 

Dos imigrantes que integram associações, apenas 1,3% participam em organizações políticas 

partidárias, o que está em consonância com o reduzido valor daqueles que afi rmam exercer o 

direito de voto.

Globalmente, constatamos que a participação dos imigrantes em associações na região se en-

contra muito aquém do desejado. Uma das características das sociedades modernas é a fraca 

participação dos indivíduos nas organizações sociais. Não obstante este quadro generalista, vale 

a pena ressaltar que apenas 14,4% dos imigrantes inquiridos participam em algum tipo de as-

sociação. A Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA) é a que reúne mais imigrantes, cerca 

de 12,9%. É de salientar ainda que o movimento associativo de imigrantes nos Açores é muito 

recente. Só em 1994, foi criada uma primeira associação denominada “Associação de Amizade 

África-Açores”, que, de modo esporádico, realizava actividades de cariz essencialmente cultural. 

Todavia, o projecto não teve continuidade44. 

Em Julho de 2002, desencadeou-se um novo processo com vista à criação de uma Associação dos 

Imigrantes nos Açores (AIPA) e, em Março de 2003, esta associação começou efectivamente seus 

trabalhos. A AIPA é a única associação de imigrantes com existência legal e reconhecida, quer 

pelo Governo Regional, quer pelo ACIDI, constituindo-se, assim, como uma entidade de referên-

cia junto da comunidade de imigrantes e a única a quem é reconhecido o estatuto de associação 

representativa dos imigrantes nos Açores. 

44 Mendes, 2008.



(130) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local

Quadro 77 – Imigrantes e primeira língua falada em casa

Línguas
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Português 122 74,8 212 73,6 334 74,1

Crioulo Cabo Verde 11 6,7 20 6,9 31 6,9

Crioulo Guiné-Bissau 2 1,2 14 4,9 16 3,5

Outras Línguas Africanas (Kikongo, Umbundu) 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Chinês 5 3,1 4 1,4 9 2,0

Bengali (Bangladesh e Bengala indiana),
Hindu (Índia), Urdu (Paquistão) 1 0,6 5 1,7 6 1,2

Línguas Europa do Leste (Moldavo,
Romeno, Russo e ucraniano) 12 7,4 20 6,9 32 7,0

Inglês 7 4,3 2 0,7 9 2,0

Francês 0 0,0 9 3,1 9 2,0

Outras línguas 2 1,2 1 0,3 3 0,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Constata-se, assim, que a língua mais habitualmente falada em casa é a portuguesa (74,1%), 

seguindo-se o crioulo de Cabo Verde (6,9%), o que se deve ao facto de uma parte signifi cativa da 

população imigrante ser originária deste arquipélago cabo-verdiano.
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Quadro 77.1 – Imigrantes e segunda língua falada em casa

Línguas
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Português 27 56,3 31 39,2 58 45,7

Crioulo Cabo Verde 2 4,2 16 20,3 18 14,2

Crioulo Guiné-Bissau, Balanta
e variantes, wolof (Senegal) 0 0,0 10 12,6 10 7,8

Línguas Europa do Leste
(Moldavo, Romeno, Russo e ucraniano) 9 18,7 3 3,8 12 9,5

Inglês 7 14,6 14 17,7 21 16,5

Francês 1 2,0 3 3,8 4 3,1

Outras línguas (Galego, Castelhano) 2 4,2 2 2,6 4 3,2

Total 48 100,0 79 100,0 127 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Dos que responderam falar uma segunda língua em casa (127 indivíduos), a portuguesa destaca-

se como a mais habitualmente falada em casa 45,7%. Assim, a aprendizagem favorece a integra-

ção no país de acolhimento.

Quadro 78 – Imigrantes segundo frequência de curso de língua portuguesa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim, frequentei e conclui 6 3,7 8 2,8 14 3,1

Sim, frequentei e não conclui 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Sim, estou a frequentar 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Não, nunca frequentei porque
não tive oportunidade 52 31,9 121 42,0 173 38,4

Não, nunca frequentei porque
não senti necessidade 104 63,8 157 54,5 261 57,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Dos imigrantes inquiridos, 57,9% nunca frequentaram cursos de língua portuguesa pelo facto de 

não sentirem necessidade, enquanto 38,4% nunca frequentaram por não terem oportunidade. É 

nossa convicção de que oportunidade, aqui, conjuga a própria disponibilidade dos imigrantes 

para frequentarem cursos de língua portuguesa, com a existência de uma oferta limitada ou mes-

mo problemas na comunicação de possibilidades existentes, um pouco por toda a região, para a 

frequência das respectivas acções de formação.

Vale a pena ressaltar que frequentaram e concluíram curso de língua portuguesa 3,1% dos respon-

dentes, destacando-se os cursos de língua portuguesa para estrangeiros e cursos de Português I e 

II, ministrados pela Direcção Regional das Comunidades e Universidade dos Açores.

Não obstante o manancial de refl exão teórica produzido em torno das causas que determinam os 

processos migratórios, o certo é que o ajustamento dos migrantes à nova realidade social repre-

senta um dos aspectos centrais no âmbito da sociologia das migrações. Estamos a falar de dife-

rentes dimensões de integração, desde centralidade da dimensão económica à vertente cultural 

ou a participação social e política.

Rui Pena Pires, propõe uma defi nição de integração social abrangente, ao conceptualizá-la como 

consequência de situações de mudança social e de deslocamento intra-sistema de ordem (por 

ex., mobilidade social) e de inter-sistemas (migrações). Explícito nesta defi nição de integração 

social, está o seu carácter micro, ou seja, a forma como os actores são incorporados num es-

paço social comum. Citando o referido autor, “por integração social, entende-se os modos de 

incorporação dos actores individuais em quadros de interacção, em consequência de episódios 

de mudança social e de deslocamento intra-sistema de ordem, ou inter-sistemas. Esses modos 

de incorporação, devem ser entendidos como processos em que os actores participam activa e 

motivadamente, com histórias diferenciadas e poderes desiguais, accionando e, portanto, repro-

duzindo ou transformando os sistemas de regras sociais estruturadores de interacção, de forma a 

reparametrizarem a sua inclusão na ordem interactiva” (Pires, 1999).

Nesta dinâmica de integração, e da importância inequívoca que as políticas públicas desempe-

nham na criação de condições potenciadoras de integração das comunidades de imigrantes, não 

é de secundarizar, todavia, a percepção que os próprios imigrantes têm sobre os factores necessá-

rios para uma boa integração. Com efeito, pretendeu-se neste estudo conhecer a percepção dos 

imigrantes residentes no Concelho de Ponta Delgada sobre as diferentes dimensões que enten-

dem como importantes para uma boa integração com recurso a uma escala de “nada importante” 

a “muito importante”. 

Ao comparar as diferentes dimensões de integração – tomando como grau de comparação o 

“muito importante”, o factor trabalho é o mais valorizado pelos imigrantes (Quadro 79.4), não 

existindo grandes diferenças na valorização entre os homens e as mulheres, apesar do maior peso 



(133) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local 

que o factor trabalho tem junto dos primeiros. Vale a pena ressaltar que, sendo a imigração um 

fenómeno com uma forte componente económica, seria expectável que a maioria (neste caso 

74,1%) dos inquiridos respondessem que ter um trabalho é muito importante na integração. O 

segundo factor mais valorizado pelos imigrantes tem a ver com o domínio da língua (57% en-

tende este factor como muito importante), facto que comprova, à semelhança com o domínio 

de emprego, que os imigrantes têm a noção exacta do peso que os diferentes factores assumem 

no processo de integração. O factor “ter a família em Portugal” é o terceiro mais valorizado (51% 

acha que é muito importante). É nesta dimensão, (pelo menos em comparação com as duas an-

teriores) que se verifi ca uma maior diferença entre os homens (44,4%) e as mulheres (62,6%) na 

respectiva valorização. Parece-nos que a tipologia da imigração que ainda existe no Concelho 

de Ponta Delgada (predominância dos homens, o reagrupamento familiar concretizado na sua 

maioria pela vinda da cônjuge), pode explicar esta discrepância. O factor “ter fi lhos da escola” 

é percepcionado pelos respondentes como o quarto mais importante (43%). Não chegámos a 

cruzar esta resposta com a composição do agregado familiar, mas parece-nos que subjacente a 

ela poderá estar, por um lado, o papel da escola (pelo menos na sua acepção), enquanto factor de 

mobilidade social e, por outro, o entendimento que os imigrantes fazem da presença dos fi lhos 

na escola, independentemente da sua condição legal ou profi ssional, enquanto indicador impor-

tante de contacto com a sociedade de acolhimento e, decorrente disto, da própria integração num 

sentido mais global. O factor “ter amigos portugueses” é tido como muito importante para 43% 

dos inquiridos e como nada importante para 12%. Importa salientar que as mulheres valorizam 

muito mais o factor “ter amigos portugueses” do que os homens, 54% e 37,5%, respectivamente. 

A aquisição de nacionalidade portuguesa aparece em sexto lugar, enquanto factor para uma boa 

integração na perspectiva dos imigrantes inquiridos (35,7%). De todos os analisados, o factor 

“nacionalidade portuguesa” é aquele que apresenta um peso mais equitativamente distribuído 

pelos diferentes graus de apreciação. Este facto, poderá signifi car que a questão de ter ou não a 

nacionalidade portuguesa não é percepcionada da mesma forma entre as várias comunidades de 

imigrantes e, possivelmente, junto dos diferentes grupos sociais e áreas de inserção profi ssional. 

Em sétimo lugar, aparece o factor “ter carro” como o mais importante (30,8%). Para além do factor 

de status social que a propriedade de um carro pode assumir, é provável que esta valorização 

tenha a ver com uma real necessidade de transporte para o percurso de emprego ou mesmo para 

a expectável melhoria de empregabilidade. O factor “comprar casa” em Portugal, aparece em oi-

tavo lugar enquanto dimensão muito importante na integração dos imigrantes (25,7%). Acresce, 

ainda, o facto de 24,8% dos inquiridos assumirem que esta dimensão não é nada importante no 

respectivo processo de integração. Por outro lado, são as mulheres (35,6%) que mais valorizam o 

factor comprar casa, enquanto suporte importante de integração. Na verdade, a compra de ha-

bitação, para além de representar um sinal muito importante no processo de integração de qual-

quer comunidade de imigrantes (e.g. percepção de minimização de obstáculos bancários), pode 
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ser entendido como um indicador relativamente seguro de que o projecto migratório assume um 

carácter de longo prazo, senão mesmo defi nitivo.

Em último lugar, enquanto dimensão de integração, surge o factor “ter os mesmos comportamen-

tos e hábitos dos portugueses”, que 30,4% dos inquiridos consideram como “nada importante” e 

15,5% como “muito importante”. É de salientar que existe uma discrepância relevante entre os 

sexos na análise desta dimensão, já que 20,2% das mulheres entende-a como importante e ape-

nas 12,8% dos homens têm a mesma percepção. Na realidade, esta dimensão remete-nos para um 

confronto cultural, ou seja, importa saber até que ponto a assimilação dos hábitos e costumes dos 

autóctones por parte dos imigrantes são tidos, na opinião destes últimos, como aspectos relevan-

tes no processo de integração.

Apesar de ser necessária de uma análise mais aprofundada (e.g. cruzamento com as diferen-

tes comunidades, profi ssão e tempo de residência), as hierarquizações dos diferentes factores, 

fornecem-nos pistas muito interessantes sobre as dimensões que são mais valorizadas pelos 

imigrantes nos seus respectivos processos de integração. Se o entendimento que os órgãos de 

decisão, e a própria sociedade de acolhimento, têm sobre as diferentes prioridades que deverão 

ser assumidas no processo de integração é fundamental para o bom desenvolvimento deste, a 

percepção que os alvos da política podem e devem ter sobre a matéria afi gura-se, igualmente, 

como um elemento de importância crucial.

Quadro 79 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Ter 
família em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 15 9,2 21 7,3 36 8,0

2 2 1,2 15 5,2 17 3,8

3 13 8,0 41 14,2 54 12,0

4 31 19,0 83 28,8 114 25,3

Muito importante 102 62,6 128 44,4 230 51,0

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 79.1 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Ter 
amigos portugueses

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 21 12,9 33 11,5 54 12,0

2 6 3,7 22 7,6 28 6,2

3 24 14,7 48 16,7 72 16,0

4 24 14,7 77 26,7 101 22,4

Muito importante 88 54,0 108 37,5 196 43,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 79.2 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Ter 
fi lhos na escola

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 14 8,6 17 5,9 31 6,9

2 6 3,7 15 5,2 21 4,7

3 13 8,0 38 13,2 51 11,3

4 25 15,3 76 26,4 101 22,4

Muito importante 84 51,5 112 38,9 196 43,5

Não responde 21 12,9 30 10,4 51 11,3

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 79.3 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Falar 
bem português

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 10 6,1 7 2,4 17 3,8

2 4 2,5 10 3,5 14 3,1

3 16 9,8 40 13,9 56 12,4

4 32 19,6 73 25,3 105 23,3

Muito importante 101 62,0 156 54,2 257 57,0

Não responde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 79.4 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Estar 
empregado

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 7 4,3 7 2,4 14 3,1

2 0 0,0 6 2,1 6 1,3

3 6 3,7 14 4,9 20 4,4

4 30 18,4 41 14,2 71 15,7

Muito importante 116 71,2 218 75,7 334 74,1

Não responde 4 2,5 2 0,7 6 1,3

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada



(137) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local 

Quadro 79.5 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Ter os 
mesmos comportamentos e hábitos dos portugueses

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 56 34,4 81 28,1 137 30,4

2 19 11,7 41 14,2 60 13,3

3 24 14,7 64 22,2 88 19,5

4 31 19,0 65 22,6 96 21,3

Muito importante 33 20,2 37 12,8 70 15,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 79.6 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração - Comprar 
uma casa em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 38 23,3 74 25,7 112 24,8

2 12 7,4 32 11,1 44 9,8

3 21 12,9 59 20,5 80 17,7

4 32 19,6 60 20,8 92 20,4

Muito importante 58 35,6 58 20,1 116 25,7

Não responde 2 1,2 5 1,7 7 1,6

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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 Quadro 79.7 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração – Ter 
carro

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 28 17,2 52 18,1 80 17,7

2 11 6,7 31 10,8 42 9,3

3 26 16,0 60 20,8 86 19,1

4 34 20,9 65 22,6 99 22,0

Muito importante 62 38,0 77 26,7 139 30,8

Não responde 2 1,2 3 1,0 5 1,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 79.8 – Imigrantes segundo factores importantes para uma boa integração - Adquirir 
a nacionalidade portuguesa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Nada importante 31 19,0 47 16,3 78 17,3

2 18 11,0 33 11,5 51 11,3

3 29 17,8 47 16,3 76 16,9

4 33 20,2 51 17,7 84 18,6

Muito importante 51 31,3 110 38,2 161 35,7

Não responde 1 0,6 0 0,0 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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.. Redes sociais e sociabilidades

As redes sociais e a orientação de sociabilidade, constituem indica-

dores de entrosamento social e cultural e são dimensões de análise 

fundamentais para aferir as tendências de integração e/ou exclusão 

de um determinado grupo. Estas dimensões, ganham maior relevo 

quando está em causa a interacção de uma comunidade migrante 

com a local na sociedade de acolhimento. A multiplicidade e o grau 

elevado de interconexão das redes sociais ganham, hoje, novos con-

tornos, graças ao incremento da urbanização e modernização das 

estruturas sociais. 

Neste sentido, o que se pretende saber é com quem os imigrantes se 

relacionam quotidianamente e em que medida essas relações decor-

rem dentro das fronteiras do próprio grupo, ou envolvem também, de 

forma regular, não imigrantes. Quanto mais as sociabilidades forem 

orientadas para dentro do grupo de origem, maiores tenderão a ser os 

contrastes culturais, ao passo que a existência de redes persistentes 

de sociabilidade extra-grupo promove uma mais forte integração na 

sociedade de acolhimento.

Portanto, as redes e orientações de sociabilidades na vida quoti-

diana dos migrantes, segundo o presente estudo, constituem-se, 

sobretudo, como facilmente se compreende, entre indivíduos da 

mesma nacionalidade (61,6%). Isto é, os imigrantes mantêm um 

forte relacionamento intra-grupo, não se observando grandes con-

trastes entre homens e mulheres. Um outro dado importante para o 

contexto geográfi co do presente estudo, é a inexistência de um bairro 

marcadamente étnico ou marcadamente habitado por imigrantes. 

Quando comparamos “existência de amigos portugueses/colegas de 

trabalho” com “existência de amigos portugueses, que são vizinhos” e 

“existência de amigos portugueses que conheceu em noutros locais”, 

percebemos que o espaço laboral constitui um forte potenciador de 

relações de amizade dos imigrantes com os portugueses, a par com 

outros locais. No grupo de outros locais, podemos incluir espaços de 

diversão e convívio. Porém, com base nas respostas dadas pelos in-

quiridos, percebemos que as relações de vizinhança não promovem 
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as relações de amizade entre os imigrantes e os portugueses (apenas 4,9% admite ter amigos vizi-

nhos portugueses). É de referir, ainda, que o núcleo familiar assume um peso não negligenciável 

enquanto promotor das relações de amizade, já que 30,8% dos inquiridos assumem a existência 

de amigos entre os familiares.

Quadro 80 – Existência de amigos da mesma nacionalidade

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 75 46,0 203 70,5 278 61,6

Não 88 54,0 85 29,5 173 38,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Numa análise mais detalhada, e começando pela existência de amigos da mesma nacionalidade, 

a maioria dos inquiridos (61,6%) admite que possuem amigos da mesma nacionalidade e 38,4% 

responderam negativamente. Ao analisar essa dimensão de sociabilidade por sexo, verifi ca-se 

ela assume menos peso junto das mulheres (46%) do que dos homens (70,5%). Na nossa opi-

nião, a hipótese mais plausível para a diferença acima referida, pode estar relacionada com as 

características dos fl uxos migratórios no concelho de Ponta Delgada, em que são as mulheres 

que suportam, em grande medida, o reagrupamento familiar, ou seja, são elas que concretizam 

os processos migratórios numa fase posterior. Essa observação poderá não ser válida para todas 

as comunidades e, não obstante a crescente feminização dos fl uxos migratórios, os homens ainda 

são maioritários e, em situação da imigração se concretizar em família, são tendencialmente os 

primeiros a migrarem. Por isso, é na conjugação desses factores que poderá residir a explicação 

para essa predominância dos homens na composição das redes de amizade com base em amigos 

da mesma nacionalidade. 
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Quadro 80.1 – Existência de amigos de outras nacionalidades que são vizinhos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 10 6,1 40 13,9 50 11,1

Não 153 93,9 248 86,1 401 88,9

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

O Quadro 80.1 sugere que a composição da rede de vizinhança e, por consequência, de amizade 

não são compostas de forma maioritária por imigrantes de outras nacionalidades, já que apenas 

11,1% dos inquiridos admite que tem indivíduos de outras nacionalidades como amigos. No en-

tanto, e perante uma abordagem por sexo, constata-se que são mais os homens (13,8%), do que 

as mulheres (6,1%), que admitem a existência de amigos de outras nacionalidades. Esse facto 

sugere que os indivíduos do sexo masculino tendem a ter uma rede de sociabilidade mais ampla 

e diversifi cada. 

Quadro 80.2 – Existência de amigos portugueses, colegas de trabalho

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 24 14,7 92 31,9 116 25,7

Não 139 85,3 196 68,1 335 74,3

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Face à importância que o contexto de trabalho assume na criação e manutenção das redes de 

sociabilidade, quisemos perceber até que ponto este contexto favorece ou não a existência de 

amigos portugueses que são, simultaneamente, colegas de trabalho. Das respostas dadas pelos 

inquiridos, 25,7% admite que tem amigos portugueses que são colegas de trabalho, facto que re-

vela que o ambiente de trabalho assume, mais do que o contexto de vizinhança, maior relevância 

na constituição de redes de amizade. Os indivíduos do sexo masculino, por força de uma taxa 
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de actividade profi ssional superior à das mulheres, assumem um valor (praticamente o dobro, 

nomeadamente 31,9%) na existência de amigos portugueses que são colegas de trabalho. 

Quadro 80.3 – Existência de amigos portugueses, que são vizinhos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 8 4,9 14 4,9 22 4,9

Não 155 95,1 273 95,1 428 95,1

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 287 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Referente à existência de amigos portugueses que são vizinhos, a esmagadora maioria dos inqui-

ridos respondeu negativamente (95,1%), reforçando a hipótese de que o contexto de vizinhança 

não é determinante na construção de redes de amizade ao contrário, por exemplo, do contexto do 

trabalho. Essa perspectiva é válida tanto para os homens como para as mulheres. 

Quadro 80.4 – Existência de amigos portugueses que conheceu em noutros locais

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 44 27,0 46 16,0 90 20,0

Não 119 73,0 242 84,0 361 80,0

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Tendo em atenção que outros locais (e.g. espaços nocturnos, actividades desportivas, convívios 

etc.) assumem uma importância inquestionável no processo de socialização e construção de re-

des de amizade, entendeu-se introduzi-las nessa esfera de conhecimento das redes de amizade 

dos imigrantes residentes no Concelho de Ponta Delgada. Em termos gerais, 20% dos inquiridos 

admitem que têm amigos portugueses que conheceram noutros locais, fi cando logo a seguir ao 
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contexto de trabalho. É de notar que essa dimensão mais abrangente de socialização tem maior 

signifi cado junto das mulheres (27%) do que dos homens (16%). 

Quadro 80.5 – Existência de amigos entre os familiares

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 79 48,5 60 20,8 139 30,8

Não 84 51,5 228 79,2 312 69,2

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quando questionados sobre a existência de amigos entre os familiares, e partindo de um pressu-

posto básico entre os indivíduos (que a rede familiar potencia as redes de amizade), 30,8% admite 

que “sim” contra 69,2% que responderam “não”, sendo que, a par do contexto do trabalho, são as 

duas dimensões mais relevantes na geração de amizades. Com uma diferença signifi cativa, são as 

mulheres (48,5%) que mais admitem a existência de amigos entre os familiares, sendo que para 

os homens este valor se situa nos 20,8%.

De qualquer modo, a questão que fi ca por responder é se essas respostas sobre os diferentes es-

paços geradores de amizade são consequentes, ou seja, se essa percepção sobre a existência de 

amigos tem tradução prática e quotidiana. Essa questão é respondida, pelo menos, parcialmente, 

no Quadro 81. 
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Quadro 81 – Tipos de pessoas a quem solicitaria ajuda de emergência em primeiro lugar

Ajuda em caso de 
emergência

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Amigos imigrantes 49 30,1 141 49,0 190 42,1

Amigos portugueses 32 19,6 33 11,5 65 14,4

Colegas de trabalho 7 4,3 18 6,3 25 5,5

Vizinhos imigrantes 2 1,2 1 0,3 3 0,7

Vizinhos portugueses 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Familiares em Portugal 44 27,0 44 15,3 88 19,5

Familiares no estrangeiro 10 6,1 24 8,3 34 7,5

Serviços públicos portugueses 12 7,4 13 4,5 25 5,5

Serviços públicos país origem 1 0,6 3 1,0 4 0,9

Instituições religiosas 0 0,0 4 1,4 4 0,9

Associações privadas /IPSS´s 
sem carácter religioso 5 3,1 6 2,1 11 2,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Verifi ca-se que, num momento de emergência, os inquiridos recorrem sobretudo a amigos imi-

grantes (42,1%), seguindo-se familiares instalados em Portugal (19,5%) e amigos portugueses 

(14,4%), sendo que são mais homens do que as mulheres que recorrem ao pedido de ajuda junto 

de amigos imigrantes. Porém, os “amigos portugueses” têm maior peso, enquanto estratégia de 

ajuda, junto das mulheres do que dos homens (19,6% e 11,5% respectivamente).

Os serviços públicos portugueses, são referenciados por 5,5% dos inquiridos, facto que poderá ser 

entendido como a existência de uma baixa probabilidade da “guetização” dos apoios solicitados. 

Para reforçar a hipótese anterior, é de notar que apenas 2,4% admitem recorrer às organizações 

privadas/IPSS. De qualquer modo, não é de ignorar a hipótese relativa à eventual a existência de 

um nível de confi ança débil por parte dos imigrantes em relação a diversas instituições privadas/

IPSS, que poderá condicionar a sua mobilização enquanto organizações capazes de prestar ajuda 

num contexto de emergência.
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.. Práticas de sociabilidade

Quadro 82 – Imigrantes segundo frequência/prática de comer 
comida típica do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 31 19,0 50 17,4 81 18,0

Todas as semanas 49 30,1 36 12,5 85 18,8

De vez em quando 61 37,4 162 56,3 223 49,4

Raramente 14 8,6 22 7,6 36 8,0

Nunca 8 4,9 18 6,3 26 5,8

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

A maioria dos imigrantes, respondeu que consome comida típica do 

país de origem “de vez em quando” (49,4%).

Quadro 82.1 – Imigrantes segundo frequência/prática de comprar 
produtos do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 15 9,2 32 11,1 47 10,4

Todas as semanas 49 30,1 39 13,5 88 19,5

De vez em quando 73 44,8 161 55,9 234 51,9

Raramente 16 9,8 36 12,5 52 11,5

Nunca 10 6,1 20 6,9 30 6,7

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quanto à compra de produtos típicos do país de origem, verifi ca-se que os imigrantes compram, 

sobretudo, “de vez em quando” (51,9%). 

Quadro 82.2 – Imigrantes segundo frequência/prática de ouvir música do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 88 54,0 135 46,9 223 49,4

Todas as semanas 27 16,6 55 19,1 82 18,2

De vez em quando 32 19,6 63 21,9 95 21,1

Raramente 9 5,5 21 7,3 30 6,7

Nunca 7 4,3 13 4,5 20 4,4

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Constata-se que “todos os dias”, 49,4% dos imigrantes ouvem música do país de origem, dimensão 

que é mais valorizada do que as anteriores. De qualquer modo, parece-nos, à semelhança com 

outras dinâmicas migratórias, que prevalece uma relação relativamente intensa com a cultura de 

origem, suportada pela gastronomia, compras de produtos étnicos e música. Estas práticas, não 

são exclusivas dos imigrantes residentes no concelho de Ponta Delgada, mas sim partes integran-

tes do processo de valorização da cultura de origem dos migrantes, podendo assumir diferentes 

características e amplitudes em função de cada comunidade e do próprio tempo de permanência.
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Quadro 82.3 – Imigrantes segundo frequência/prática de ouvir música portuguesa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 25 15,3 40 13,9 65 14,4

Todas as semanas 43 26,4 80 27,8 123 27,3

De vez em quando 49 30,1 75 26,0 124 27,5

Raramente 19 11,7 58 20,1 77 17,1

Nunca 25 15,3 35 12,2 60 13,3

Não responde 2 1,2 0 0,0 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quanto à música portuguesa, os imigrantes responderam que ouvem, essencialmente, “de vez em 

quando” (27,5%) e “todas as semanas” (27,3%).

Quadro 82.4 – Imigrantes segundo frequência/ prática de ir a bailes/festas organizados 
por associações e pessoas do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 1 ,6 2 ,7 3 ,7

Todas as semanas 17 10,4 6 2,1 23 5,1

De vez em quando 54 33,1 90 31,3 144 31,9

Raramente 42 25,8 108 37,5 150 33,3

Nunca 49 30,1 82 28,5 131 29,0

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Os imigrantes inquiridos, revelaram que participam “raramente” ou “nunca” (mais de 60%) em 

bailes/festas organizadas por associações e pessoas do país de origem.
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Quadro 82.5 – Imigrantes segundo frequência/prática de ir a bailes/festas organizados por 
associações e pessoas portuguesas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 1 0,6 2 0,7 3 0,7

Todas as semanas 17 10,4 12 4,2 29 6,4

De vez em quando 71 43,6 92 31,9 163 36,1

Raramente 30 18,4 101 35,1 131 29,0

Nunca 44 27,0 78 27,1 122 27,1

Não responde 0 0,0 3 1,0 3 0,7

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Mas, deve-se notar que, quando organizadas por associações e pessoas portuguesas, ocorre uma 

redução dos que participam “raramente” ou “nunca” (56%) e um ligeiro incremento daqueles que 

frequentam, com destaque para os que o fazem “de vez em quando”, que representam 36,1% dos 

inquiridos.

Quadro 82.6 – Imigrantes segundo frequência/prática de ir a actividades culturais 
organizadas por pessoas do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Todas as semanas 8 4,9 8 2,8 16 3,5

De vez em quando 45 27,6 75 26,0 120 26,6

Raramente 50 30,7 108 37,5 158 35,0

Nunca 60 36,8 93 32,3 153 33,9

Não responde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Os imigrantes inquiridos, revelaram, também, que “raramente” ou “nunca” participam em activi-

dades culturais organizadas por pessoas do país de origem (quase 70%).

Quadro 82.7 – Imigrantes segundo frequência/prática de ir a actividades culturais 
organizadas por pessoas portuguesas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 3 1,8 4 1,4 7 1,6

Todas as semanas 8 4,9 9 3,1 17 3,8

De vez em quando 60 36,8 94 32,6 154 34,1

Raramente 29 17,8 89 30,9 118 26,2

Nunca 62 38,0 91 31,6 153 33,9

Não responde 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

No entanto, revelaram que participam um pouco mais em actividades culturais organizadas por 

pessoas portuguesas, pois aqueles que frequentam “nunca” ou “raramente” reduzem-se para 60% 

e há 34,1% que o fazem “de vez em quando”.

Quadro 82.8 – Imigrantes segundo frequência que vêem canais de televisão 
do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 88 54,0 129 44,8 217 48,1

Todas as semanas 19 11,7 31 10,8 50 11,1

De vez em quando 20 12,3 57 19,8 77 17,1

Raramente 16 9,8 41 14,2 57 12,6

Nunca 20 12,3 27 9,4 47 10,4

Não responde 0 0,0 3 1,0 3 0,7

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Cerca de 48% dos imigrantes revelaram que todos os dias vêem canais de televisão do país de 

origem.

Quadro 82.9 – Imigrantes segundo frequência que vêem canais de televisão portuguesa

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 119 73,0 172 59,7 291 64,5

Todas as semanas 13 8,0 60 20,8 73 16,2

De vez em quando 18 11,0 29 10,1 47 10,4

Raramente 2 1,2 15 5,2 17 3,8

Nunca 11 6,7 12 4,2 23 5,1

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

O mesmo acontece com os canais da televisão portuguesa, que os imigrantes vêem todos os dias 

(64,5%).

Quadro 82.10 – Imigrantes segundo frequência que ouve programas de rádio das 
comunidades imigrantes

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 2 1,2 6 2,1 8 1,8

Todas as semanas 19 11,7 32 11,1 51 11,3

De vez em quando 46 28,2 72 25,0 118 26,2

Raramente 32 19,6 78 27,1 110 24,4

Nunca 64 39,3 99 34,4 163 36,1

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Cerca de 60% dos inquiridos responderam que “nunca” ou “raramente” ouve a rádio das comu-

nidades imigrantes.

Quadro 82.11 – Imigrantes segundo frequência que ler jornais/revistas portuguesas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 38 23,3 70 24,3 108 23,9

Todas as semanas 45 27,6 61 21,2 106 23,5

De vez em quando 35 21,5 68 23,6 103 22,8

Raramente 19 11,7 44 15,3 63 14,0

Nunca 23 14,1 42 14,6 65 14,4

Não responde 3 1,8 3 1,0 6 1,3

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quase metade dos imigrantes (47,4%) responderam que “todos os dias” ou “todas as semanas” 

lêem jornais/revistas portuguesas.

Quadro 82.12 – Imigrantes segundo frequência que ler jornais/revistas do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 12 7,4 16 5,6 28 6,2

Todas as semanas 21 12,9 15 5,2 36 8,0

De vez em quando 25 15,3 39 13,5 64 14,2

Raramente 46 28,2 106 36,8 152 33,7

Nunca 57 35,0 108 37,5 165 36,6

Não responde 2 1,2 4 1,4 6 1,3

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Já no que se refere à leitura de jornais/revistas do país de origem, a percentagem dos que lêem diária 

ou semanalmente, baixa para cerca de 14%, atingindo os que nunca o fazem um valor de 36,6%.

Quadro 82.13 – Imigrantes segundo frequência que ler jornais/revistas do país de origem 
feitos em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 10 6,1 8 2,8 18 4,0

Todas as semanas 17 10,4 28 9,7 45 10,0

De vez em quando 28 17,2 33 11,5 61 13,5

Raramente 46 28,2 97 33,7 143 31,7

Nunca 61 37,4 114 39,6 175 38,8

Não responde 1 0,6 8 2,8 9 2,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

A leitura de jornais/revistas do país de origem feitos em Portugal, obtém valores idênticos à dos 

jornais/revistas do país de origem.

Quadro 82.14 – Imigrantes segundo frequência que consulta sites do país de origem na 
internet

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 60 36,8 64 22,2 124 27,5

Todas as semanas 41 25,2 44 15,3 85 18,8

De vez em quando 20 12,3 60 20,8 80 17,7

Raramente 17 10,4 52 18,1 69 15,3

Nunca 25 15,3 62 21,5 87 19,3

Não responde 0 0,0 6 2,1 6 1,3

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Mas, no entanto, mais de 45% consultam sites do país de origem na internet numa base diária ou 

semanal.
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Quadro 82.15 – Imigrantes segundo frequência que participam em actividades desportivas 
organizadas por associações ou pessoas do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 2 1,2 5 1,7 7 1,6

Todas as semanas 3 1,8 12 4,2 15 3,3

De vez em quando 34 20,9 64 22,2 98 21,7

Raramente 44 27,0 105 36,5 149 33,0

Nunca 78 47,9 100 34,7 178 39,5

Não responde 2 1,2 2 0,7 4 0,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quanto às actividades desportivas organizadas por associações ou pessoas do país de origem, 

quase três quartos dos imigrantes responderam que “nunca” ou “raramente” participam.

Quadro 82.16 – Imigrantes segundo frequência que participam em actividades desportivas 
organizadas por associações ou pessoas portuguesas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 8 4,9 5 1,7 13 2,9

Todas as semanas 4 2,5 8 2,8 12 2,7

De vez em quando 35 21,5 90 31,3 125 27,7

Raramente 43 26,4 89 30,9 132 29,3

Nunca 73 44,8 94 32,6 167 37,0

Não responde 0 0,0 2 0,7 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

O mesmo acontece quando estas actividades são organizadas por associações ou pessoas portu-

guesas, pois os imigrantes “nunca” ou “raramente” se envolvem (quase 70%).
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Quadro 82.17 – Imigrantes segundo frequência com que usam vestuário 
tradicional do país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 34 20,9 65 22,6 99 22,0
Todas as semanas 13 8,0 25 8,7 38 8,4

De vez em quando 56 34,4 104 36,1 160 35,5

Raramente 20 12,3 46 16,0 66 14,6

Nunca 39 23,9 47 16,3 86 19,1

Não responde 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quanto ao vestuário tradicional do país de origem, 35,5% dos imigrantes responderam que usam 

“de vez em quando”.

Quadro 82.18 – Imigrantes segundo frequência que vão ao café

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 67 41,1 148 51,4 215 47,7

Todas as semanas 36 22,1 39 13,5 75 16,6

De vez em quando 26 16,0 70 24,3 96 21,3

Raramente 18 11,0 23 8,0 41 9,1

Nunca 13 8,0 7 2,4 20 4,4

Não responde 3 1,8 1 0,3 4 0,9

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quase metade dos imigrantes respondeu que vão diariamente ao café (47,7%).
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Quadro 82.19 – Imigrantes segundo frequência em actividades religiosas ministradas pela 
igreja católica, por sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 4 2,5 8 2,8 12 2,7

Todas as semanas 24 14,7 27 9,4 51 11,3

De vez em quando 37 22,7 70 24,3 107 23,7

Raramente 14 8,6 45 15,6 59 13,1

Nunca 84 51,5 137 47,6 221 49,0

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Apesar da maioria dos imigrantes revelar ser de religião católica (56,8%), constata-se que nunca 

vão a actividades religiosas da Igreja, 49% dos inquiridos. Ou seja, são católicos não praticantes.

Quadro 82.20 – Imigrantes segundo frequência em actividades religiosas 
ministradas por outras igrejas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Todos os dias 1 0,6 3 1,0 4 0,9

Todas as semanas 16 9,8 16 5,6 32 7,1

De vez em quando 5 3,1 18 6,3 23 5,1

Raramente 15 9,2 48 16,7 63 14,0

Nunca 126 77,3 202 70,1 328 72,7

Não responde 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

O mesmo acontece em relação às actividades religiosas das outras igrejas, 72,7% responderam 

que nunca frequentam.
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.. Práticas religiosas

Quadro 83 – Imigrantes segundo a religião

Religião
Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sem religião 22 13,5 49 17,0 71 15,7

Católica 99 60,7 157 54,5 256 56,8

Judaica 0 0,0 1 0,3 1 0,2

Ortodoxa 10 6,1 8 2,8 18 4,0

Islâmica 2 1,2 10 3,5 12 2,7

Protestante 
Evangélica 24 14,7 28 9,7 52 11,5

Hindu 0 0,0 3 1,0 3 0,7

Outra 6 3,7 32 11,1 38 8,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Relativamente à religião dos imigrantes, constatamos que são, na sua 

maioria, católicos 56,8%, seguindo-se os que não têm religião (15,7%) 

e os que professam um culto protestante evangélico (11,5%). Os in-

quiridos que responderam que professam a religião islâmica repre-

sentam 2,7% do total da amostra inquirida. 

.. Relacionamento com as instituições 

Outro domínio importante para analisar a integração dos imigrantes 

na sociedade de acolhimento, é o das suas relações com as institui-

ções (formais e informais). É de realçar, que a plena participação 

na vida social moderna, implica a capacidade de descodifi cação e 

movimentação nessa vasta esfera de relações, e é através dela que 

se podem processar as escolhas que a condição de membro de uma 

sociedade põe ao alcance de cada um. 
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Assim, no plano social, as relações com instituições como Câmara Municipal, Junta de Freguesia, 

CLAII, ACIDI, Segurança Social, polícia, repartição de fi nanças, centro de emprego, Centro de 

Saúde, bancos, transportes colectivos, Biblioteca Municipal, escolas, universidade, embaixada/

consulado e associação local de imigrantes (AIPA), podem dar-nos uma visão geral da inserção 

destes imigrantes na sociedade açoriana. 

Quadro 84 – Imigrantes segundo conhecimento das instituições portuguesas, por sexo (%)

Instituições
H M Total

Sim Não N/R Sim Não N/R Sim Não N/R

Câmara Municipal 79,1 20,2 0,6 76,4 22,2 1,4 77,4 21,5 1,1 100,0

Junta de Freguesia 80,9 19,1 0 79,8 20,2 0 80,5 15,5 0 100,0

CLAII do município 28,1 71,9 0 31,9 68,1 0 29,5 70,5 0 100,0

Serviço de 
Estrangeiros
e Fronteiras

88,2 11,8 0 88,3 11,7 0 88,2 11,8 0 100,0

ACIDI 15,3 84,7 0 19,6 79,8 0,6 16,9 82,9 0,2 100,0

Segurança Social 88,5 11,5 0 88,3 11,7 0 88,5 11,5 0 100,0

Polícia (GNR ou PSP) 78,5 21,5 0 87,7 12,3 0 81,8 18,2 0 100,0

Repartição de 
fi nanças 87,5 12,5 0 89,0 11,0 0 88,0 12,0 0 100,0

Centro de emprego 65,2 34,8 0 64,4 35,6 0 64,9 35,1 0 100,0

Centro de Saúde 78,4 21,6 0 79,8 20,2 0 78,9 21,1 0 100,0

Bancos 88,9 11,1 0 94,5 5,5 0 90,9 90,1 0 100,0

Transportes 
colectivos 80,5 19,5 0 83,4 16,6 0 81,6 18,4 0 100,0

Biblioteca Municipal 40,8 59,2 0 53,4 46,6 0 45,3 54,7 0 100,0

Escola 26,5 73,5 0 45,4 54,6 0 33,3 66,7 0 100,0

Universidade 36,9 63,1 0 62,3 37,7 0 46,1 53,9 0 100,0

Embaixada/
consulado 43,4 56,6 0 40,1 59,9 0 42,2 57,8 0 100,0

Associação local de 
imigrantes 75,4 24,6 0 69,9 30,1 0 73,4 26,6 0 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Analisando o relacionamento dos imigrantes com as instituições, verifi ca-se que, no caso da 

Câmara Municipal de Ponta Delgada, 77,4% inquiridos confi rmam que conhecem. Por outro 

lado, nunca frequentaram ou recorreram a este serviço, 75,3% dos inquiridos. Daqueles que re-

correram  (24,7%), 54,5% avaliam-no maioritariamente como bom.

A maioria dos imigrantes inquiridos respondeu que não conhece o Centro Local de Apoio ao 

Imigrante (CLAII) (70,5%) e que não recorrem aos seus serviços (84,5%). Por outro lado, os que 

frequentam e recorrem aos seus serviços (15,5%), avaliam-nos maioritariamente com um bom 

(48,6%), seguido de muito bom (cerca de 27%). 

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é bastante conhecido pelos imigrantes (88,2%) e a 

maioria destes já frequentou/recorreu aos seus serviços (77,8%), avaliando o seu desempenho 

como razoável (30%). Deve realçar-se que aqueles que avaliam o trabalho do SEF como muito 

defi ciente (22,9%), justifi cam esta avaliação pelo facto do SEF demorar muito tempo na entrega 

dos documentos e pelo atendimento arrogante e defi ciente dos seus funcionários.

O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI) é, ainda, pouco conhecido 

pelos imigrantes inquiridos (82,9%) e a maioria destes não recorreu aos seus serviços (92,5%). 

Porém, os que frequentaram/recorreram aos seus serviços, avaliam-nos maioritariamente com 

um bom, 44,1%.

A Segurança Social é bastante conhecida pelos imigrantes (88,5%), tendo a maioria já recorrido 

aos seus serviços (75,4%), avaliando estes com um bom, 43,4%. 

Quanto à polícia, verifi ca-se que é muito conhecida pelos imigrantes (81,8%), mas a maioria 

destes não recorre aos seus serviços (62,3%). Dos que recorrem (37,7%), avaliam-nos com bom, 

41,8% e com muito bom cerca de 16%.

O serviço de fi nanças é muito conhecido pelos imigrantes 88%.A maioria frequenta/recorre aos 

seus serviços (75,9%), dos quais o avaliam como bom 40,6% e como razoável quase 35%.
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Quadro 85 – Imigrantes segundo a avaliação das instituições portuguesas (%)

Instituições
Total

Total
Muito Bom Bom Razoável Defi ciente Muito 

Defi ciente

Câmara Municipal 12,5 54,5 27,6 4,5 0,9 100,0

Junta de Freguesia 20,2 55,3 23,2 1,3 0,0 100,0

CLAII do município 27,1 48,6 17,1 5,7 1,4 100,0

Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras 6,0 25,4 30,0 15,7 22,9 100,0

ACIDI 5,9 44,1 38,2 0,0 11,8 100,0

Segurança Social 10,0 43,4 31,4 10,3 5,0 100,0

Polícia (GNR ou PSP) 15,9 41,8 28,2 6,5 7,6 100,0

Repartição de fi nanças 11,5 40,6 34,4 10,0 3,5 100,0

Centro de emprego 16,8 43,0 32,9 6,7 0,7 100,0

Centro de Saúde 19,6 47,4 27,0 3,3 2,6 100,0

Bancos 22,3 46,2 28,4 1,9 1,3 100,0

Transportes colectivos 6,5 28,0 49,8 12,5 3,2 100,0

Biblioteca Municipal 21,7 52,2 25,0 1,1 0 100,0

Escola 26,4 49,1 24,5 0 0 100,0

Universidade 25,8 51,5 21,2 0 1,5 100,0

Embaixada/consulado 13,3 29,7 18,0 13,3 25,8 100,0

Associação local de imigrantes 31,5 46,8 18,5 0,9 2,3 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

O centro de emprego é conhecido pelos inquiridos (64,9%), mas a maioria ainda não frequentou/

recorreu aos seus serviços (66,8%). Dos que recorreram, 33,2% avaliam os seus serviços com um 

bom, 43% e com um razoável, 33%.

A maioria dos imigrantes conhece o Centro de Saúde (78,9%) e frequenta/recorre aos seus servi-

ços (60%), avaliando-os maioritariamente como bons 47,4%.

Os bancos são instituições bastante conhecidas pelos imigrantes inquiridos (90,9%), frequentam/

recorrem aos seus serviços (84%) e avaliam os seus serviços como bons (46,2%).

Os transportes colectivos do município, são conhecidos pelos imigrantes (81,6%), recorrendo a 

maioria aos seus serviços (62,2%), que avalia como razoáveis 49,8%.
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A maioria não conhece a Biblioteca Municipal (79,1%) e não frequenta/recorre aos seus serviços 

(79,1%). Porém, dos que recorreram (20,9%), avaliaram os seus serviços como bons 52,2%.

A maioria dos imigrantes não conhece as escolas (66,7%) e não frequenta/recorre aos seus ser-

viços (87,1%). Todavia, dos que frequentam, 12,9%, avaliam os seus serviços como bons 49,1% e 

como muito bons 26,4%.

O mesmo acontece no que se refere à universidade/instituição de Ensino Superior, pois a maioria 

não conhece (53,9%) e não frequenta (85,3%). Por outro lado, dos que frequentam (14,7%), tal 

como acontece com as escolas, quase três quartos avaliam os seus serviços como bons (51,5%) 

ou muito bons (25,8%).

As embaixadas/consulados não são conhecidos pela maioria dos imigrantes inquiridos (57,8%), 

e não as frequentam, nomeadamente 70,8% daqueles. Dos que conhecem e frequentam (29,2%), 

avaliam os seus serviços como bons, 29,7%, sendo de realçar que 25,8% classifi cam-nos como 

muito defi cientes e 13,3% como defi cientes, os valores mais elevados de todo o conjunto de enti-

dades analisadas, apenas idênticos aos do SEF.

A associação local de imigrantes (AIPA) é bastante conhecida (73,4%,) mas a maioria não fre-

quenta/recorre aos seus serviços (52,3%). Daqueles que frequentam, 47,7%, avaliaram os seus 

serviços como bons (46,8%) e 31,5% como muito bons. 

Quadro 86 – Imigrantes segundo avaliação do nível de integração em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Plenamente 23 14,1 18 6,3 41 9,1

Muito integrado 32 19,6 39 13,5 71 15,7

Integrado 74 45,4 184 63,9 258 57,2

Pouco integrado 27 16,6 41 14,2 68 15,1

Nada integrado 6 3,7 5 1,7 11 2,4

Não responde 1 0,6 1 0,3 2 0,4

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quanto à percepção do nível de integração em Portugal, os imigrantes consideram-se, na sua 

maioria, como “integrados” (57,2%), seguindo-se “muito integrados” (15,7%).
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A
través deste conjunto de indicadores, é possível obter uma 

percepção global daquilo que mais nos interessa, isto é, o 

nível de integração dos imigrantes. Este pode, de algum 

modo, ser percepcionado através das práticas culturais 

prevalecentes em diversos domínios da vida quotidiana.

Distinguindo-as por sexos, verifi ca-se, nos diversos campos de activi-

dade, uma prevalência dos hábitos culturais que consigo os imigran-

tes transportam. 

Portanto, pelo que nos foi dado observar na análise dos dados, no 

campo da gastronomia, verifi cou-se que os imigrantes consomem 

“de vez em quando” a comida típica do país de origem (49,4%) e com-

pram produtos típicos (51,9%). 

Em relação à música, verifi cou-se que ouvem todos os dias a música 

do país de origem (49,4%) e de vez em quando a música portuguesa 

(27,5%). 

No que se refere a ocupação dos tempos livres, constatou-se que rara-

mente vão a bailes/festas organizados por pessoas do país de origem 

(33,3%). No entanto, vão “de vez em quando”, nos casos em que os 

bailes/festas são organizados por portugueses (36,1%). 

Nas práticas culturais, como ir ao cinema, teatro, concertos, leitura de 

poesia, organizados por associações ou pessoas do país de origem, 

revelaram que raramente participam (35%); porém, se organizados 

por portugueses, vão “de vez em quando” (34,1%). 

Constatou-se que nunca lêem jornais e revistas do país de origem 

36,6% dos inquiridos, mas já os jornais e revistas portuguesas são 

lidos diariamente por 23,9% daqueles. Relativamente à consulta de 

sites do país de origem na internet, 27,5% fazem-no “todos os dias” 

e 18,7% “todas as semanas”. Quanto a ver canais de televisão do país 

de origem e portugueses, verifi cou-se que esta prática é efectuada 

por 48,1% e 64,5% dos respondentes, respectivamente. Constatou-se 

também que “nunca” ouvem as rádios das comunidades imigrantes 

36,1% dos respondentes. 

Nas actividades desportivas, a maioria dos imigrantes inquiridos 
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responderam que nunca participam, nem nas organizadas por associações ou pessoas do país de 

origem, nem nas organizadas por portugueses. 

No campo do vestuário, verifi cou-se que usam trajes tradicionais do país de origem “de vez em 

quando”, 35,5% dos inquiridos, deslocando-se diariamente ao café 47,7% destes.

Em relação à religião, responderam, maioritariamente, que professavam o credo católico (56,8%), 

mas, quando analisada a frequência com que participavam em actividades ministradas pela 

Igreja Católica, verifi ca-se que “nunca” vão as estas actividades 49% dos respondentes e a activi-

dades de outras igrejas, 72,1%. 

De realçar que, de uma forma global, não observámos grandes divergências entre homens e mu-

lheres nestas diversas práticas. 
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S
endo a discriminação um fenómeno de difícil delimitação e 

estudo, a própria imprecisão e elasticidade de muitas defi ni-

ções que lhe são atribuídas, contribuem para difi cultar a sua 

objectivação. As suas formas e gravidade variam no tempo e 

no espaço, têm protagonistas e grupos-alvo muito heterogéneos, que 

nem sempre são racialmente distintos, mas por vezes apenas raciali-

zados por uma construção ideológica e cultural.

.. Percepção e contextos de 
discriminação

Quadro 87 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em 
Portugal

Total

Nº %

Sim 210 46,6

Não 241 53,4

Não responde 0 0,0

Total 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quanto a percepção de discriminação pelos imigrantes inquiridos, 

verifi ca-se que, na sua maioria, nunca se sentiram discriminados em 

Portugal (53,4%), ou pelo menos, não tiveram essa percepção.

Quadro 88 – Imigrantes segundo percepção de discriminação 
em Portugal – Num serviço público

 
 

Total

Nº %

Sim 38 8,4
Não 413 91,6

Não responde 0 0,0
Total 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Dos que se sentem discriminados, cerca de 8% responderam que foram vítimas de discriminação 

nos serviços públicos (Segurança Social, organização de apoio aos imigrantes), sendo esta situa-

ção mais reportada pelos homens do que pelas mulheres. 

Quadro 88.1 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – Entrevista de 
emprego

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 14 8,6 21 7,3 35 7,8

Não 149 91,4 267 92,7 416 92,2

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Nas entrevistas de emprego, responderam que foram vítimas de discriminação 7,8% dos inquiri-

dos, não se registando diferenças signifi cativas entre os dois sexos.

Quadro 88.2– Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal - Arrendamento 
de casa/quarto

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 18 11,0 48 16,7 66 14,6

Não 145 89,0 240 83,3 385 85,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0
         

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

No arrendamento de casa/quarto, responderam que foram vítimas de discriminação 14,6% dos 

respondentes. Este é um dos domínios onde a percepção da discriminação é maior, sendo esta 

mais sentida pelos homens (16,7%) do que pelas mulheres (11%).
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Quadro 88.3 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – Transportes 
públicos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 12 7,4 24 8,3 36 8,0

Não 151 92,6 264 91,7 415 92,0

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Na utilização de transportes públicos, 8% dos imigrantes inquiridos responderam que foram víti-

mas de discriminação, não se registando diferenças com signifi cado entre os sexos.

Quadro 88.4 – Imigrantes segundo percepção de discriminação  em Portugal – Utilização de 
táxis

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 12 7,4 10 3,5 22 4,9

Não 151 92,6 278 96,5 429 95,1

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0
 

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quando comparamos as referências à discriminação nos casos de “transportes públicos” e de 

“táxis”, os valores globais são mais reduzidos no último caso, mas apenas no que respeita aos 

homens. Efectivamente, o uso de táxis corresponde a um dos casos em que a percepção de discri-

minação é superior entre os indivíduos do sexo feminino (7,4%, contra 3,5% nos homens).
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Quadro 88.5 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – Num 
supermercado ou loja

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 23 14,1 29 10,1 52 11,5

Não 140 85,9 259 89,9 399 88,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

No que se refere a discriminação em supermercados ou lojas, 11,5% dos imigrantes responde-

ram que foram vítimas nestes locais. Também neste caso, as mulheres, que utilizam com mais 

frequência estes estabelecimentos, apresentam valores relativos algo mais elevados de discrimi-

nação (14,1% contra 10,1% no homens).

Quadro 88.6 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – Num café 
restaurante ou serviço similar

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 18 11,0 39 13,5 57 12,6

Não 145 89,0 249 86,5 394 87,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Dos imigrantes inquiridos, 12,6% refere ter sido vítima de discriminação num café, restaurante 

ou serviço similar, verifi cando-se que a percentagem no caso do sexo masculino é de 13,5% e no 

sexo feminino de 11%.
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Quadro 88.7 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – No trabalho

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 12 7,4 39 13,5 51 11,3

Não 151 92,6 249 86,5 400 88,7

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Relativamente ao trabalho, 11,3% dos respondentes referem ter-se sentido discriminados, sendo 

esta percentagem bastante mais elevada entre os indivíduos do sexo masculino (13,5% contra 7,4 

das mulheres inquiridas).

Quadro 88.8 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – Na escola

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 10 6,1 9 3,1 19 4,2

Não 153 93,9 279 96,9 432 96,8

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

A escola, é o espaço onde a percepção de discriminação é mais baixa – apenas 19 inquiridos (cer-

ca de 4% do total) referiu ter sido discriminado nesta instituição. Embora os valores sejam muito 

reduzidos, os indivíduos do sexo feminino referem sentir, aqui, maior discriminação do que os do 

sexo masculino e os actos discriminatórios são atribuídos, muito mais, a colegas, do que a docen-

tes ou funcionários (Quadro 90, 90.1 e 90.2). Refi ra-se, contudo, que o número de mulheres que 

frequenta a escola é superior ao número de homens, o que pode contribuir para que o número de 

referências a actos discriminatórios seja maior entre as mulheres.
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Quadro 88.9 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal – Outras 
situações

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 8 4,9 19 6,6 27 6,0

Não 155 85,1 269 93,4 424 94,0

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Note-se que 6% dos inquiridos responderam que sentiram discriminação noutras situações. 

Estas, incluem comentários feitos na rua, seguindo-se observações efectuadas no dia-a-dia, no 

aeroporto e nas discotecas.

Quadro 89 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal no mercado de 
trabalho – Entidade patronal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 15 9,2 18 6,3 33 7,3

Não 148 90,8 270 93,7 418 92,7

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 89.1 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal no mercado de 
trabalho – Colegas de trabalho

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 6 3,7 29 10,1 35 7,8

Não 157 96,3 259 89,9 416 92,2

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 89.2 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal no mercado de 
trabalho – Os clientes

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 10 6,1 16 5,6 26 5,8

Não 153 93,9 272 94,4 425 94,2

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Analisando a discriminação no mercado de trabalho segundo a entidade perpetradora, os pa-

trões e os colegas de trabalho são mais destacados do que os clientes (Quadro 89, 89.1 e 89.2). 

Relativamente ao género, observam-se, contudo, diferenças: enquanto as mulheres destacam os 

patrões enquanto os elementos que mais praticam discriminação, o que introduz a questão do 

cruzamento entre eventuais situações de abuso sexual e discriminação ou percepção desta, já os 

homens referem os colegas de trabalho como os actores que mais discriminam. 

Quadro 90 – Imigrantes segundo percepção de discriminação em Portugal na escola – Pelos 
professores

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 3 1,8 4 1,4 7 1,6

Não 160 98,2 284 98,6 444 98,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 90.1 – Imigrantes segundo percepção de discriminação 
em Portugal na escola – Pelos colegas

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 8 4,9 5 1,7 13 2,9

Não 155 95,1 283 98,3 438 97,1

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 90.2 – Imigrantes segundo percepção de discriminação 
em Portugal na escola – Pelos funcionários

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 2 1.2 1 0,3 3 0,7

Não 161 99,8 287 99,7 448 99,3

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

.. Percepção genérica da discriminação

Quadro 91 – Imigrantes segundo percepção genérica de 
discriminação em Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim, muitas 
vezes 34 20,9 61 21,2 95 21,0

Sim, algumas 
vezes 103 63,2 176 61,1 279 61,9

Não 26 15,9 51 17,7 77 17,1

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quando questionados, de uma maneira geral, sobre a questão da discriminação em Portugal em 

relação aos imigrantes, os inquiridos responderam maioritariamente que os imigrantes são dis-

criminados algumas vezes, nomeadamente 61,9%. 

Assim, as representações construídas pelos imigrantes sobre a discriminação de que são alvo 

pelos portugueses, estão refl ectidas nos resultados que foram apresentados. Na generalidade, 

os inquiridos percepcionam a situação de “não discriminação na sociedade açoriana” como 

maioritária (53,4%). Justifi ca-se este resultado, pelo facto da região ser desde sempre uma área 

de emigração tradicional e, mais recentemente de imigração, sendo a população autóctone bem 

conhecedora do signifi cado da migração e dos desafi os que lhe estão associados.
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T
er em conta a possibilidade de permanência, ou não, na 

região, é aspecto não indissociável do quadro avaliativo 

traçado pelos imigrantes acerca da sua experiência mi-

gratória e satisfação com o acolhimento e integração na 

sociedade açoriana. 

O projecto migratório, é determinado, entre outros factores, pela 

duração da presença do imigrante na região que o acolhe. Neste sen-

tido, uma permanência prolongada pode potenciar ou viabilizar um 

projecto migratório, tudo dependendo das condições materiais que 

o imigrante conseguiu obter e da sua determinação na concretização 

do tal projecto. Na base do projecto migratório, também se encontra 

o ideário do regresso que, geralmente, é sempre adiado, mas nunca 

esquecido. 

.. Regresso ao país de origem 

Quadro 92 – Imigrantes segundo a ocorrência de regresso 
temporário ao país de origem,  desde que estão em Portugal, 

segundo o sexo

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 104 63,8 177 61,5 281 62,3

Não 58 35,6 111 38,5 169 37,5

Não responde 1 0,6 0 0,0 1 0,2

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Assim, constata-se que a maioria dos imigrantes inquiridos, regres-

sou temporariamente ao seu país de origem desde que residem em 

Portugal (62,3%). Por outro lado, os que ainda não regressaram, mes-

mo temporariamente, ao seu país de origem representam 37,5% do 

total dos inquiridos. As razões mencionadas para a não concretização 

dos regressos temporários são várias, entre as quais, destacaríamos: 
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disponibilidade fi nanceira, permanência irregular (transitória ou permanente), ausência de vín-

culos familiares de amizade com o país de origem, pouco tempo de estada em Portugal. Quando 

se analisa esta dimensão por sexo, constata-se que não existem diferenças relevantes.

Quadro 92.1 – Imigrantes segundo o número de vezes de regresso temporário ao país de 
origem, desde que estão em Portugal

 Feminino Masculino Total

Nº Nº % Nº % Nº %

1 - 3 68 65,4 123 69,4 191 67,9

4 - 6 27 26,0 42 23,7 69 24,5

7 - 9 4 3,9 7 4,0 11 3,9

10 e mais 5 5,0 5 2,9 10 3,8

Total 104 100,0 177 100 281 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Se referirmos o número de vezes em que efectuaram uma viagem ao país de origem desde que 

estão em Portugal, podemos constatar que os imigrantes regressaram, maioritariamente, entre 

uma a três vezes (67,9%). À semelhança da análise anterior, não se verifi ca uma diferença subs-

tancial entre os homens e mulheres, sendo que a disponibilidade fi nanceira poderá ser a razão 

determinante para que este regresso temporário não aconteça mais vezes. 

Quadro 92.2 – Imigrantes segundo motivos do regresso temporário ao país de origem - 
Acontecimentos familiares

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 26 16,0 50 17,4 76 16,9

Não 137 84,0 238 82,6 375 83,1

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Pelo Quadro 92.2,verifi ca-se que apenas 16,9% dos imigrantes regressaram ao país de origem por 

motivo de “acontecimentos familiares” (casamentos, funerais, outros), não se registando diferen-

ças assinaláveis entre os homens e as mulheres. A partir do nosso entendimento, suportamos 

este facto na hipótese de que poderemos estar a falar de um grupo de imigrantes que já vive em 

Portugal com os respectivos núcleos familiares e, por isso, os acontecimentos familiares tendem 

a perder algum peso enquanto factor determinante no regresso temporário. 

Nos motivos de regresso para tratar de assuntos de família, observamos a percentagem de apenas 

9,1%, valor que poderá ser explicado através dos argumentos acima expostos.

Quadro 92.3 – Imigrantes segundo motivos do regresso temporário ao país de origem – 
Tratar de assuntos de família

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 23 14,1 18 6,3 41 9,1

Não 140 85,9 270 93,8 410 90,9

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 92.4 – Imigrantes segundo motivos do regresso temporário ao país de origem – 
Levar/trazer bens

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 11 6,7 14 4,9 25 5,5

Não 152 93,3 274 95,1 426 94,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

No que se refere ao motivo de levar e trazer bens, ou seja, enquanto factor potenciador de algum 

negócio de carácter marcadamente étnico, verifi camos que apenas 5,5% dos inquiridos admitem 
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fazê-lo. Todavia, é expectável que esta razão, no contexto dos fl uxos migratórios no concelho de 

Ponta Delgada, não tenha uma grande expressão, ao contrário do que acontece no continente 

português e, em especial, nos pólos de maior concentração da população imigrante. Apesar de 

existir uma diferença mínima entre os homens e as mulheres, os dados do Quadro 92.4 relevam 

que são, em termos comparativos, mais as mulheres do que os homens que regressam tempora-

riamente ao país de origem com o objectivo de levar e trazer bens. 

Quadro 92.5 – Imigrantes segundo motivos do regresso temporário ao país de origem 
– Negócios

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 6 3,7 8 2,8 14 3,1

Não 157 96,3 280 97,2 437 96,9

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

No entanto, os dados do Quadro 92.5 revelam que 3,1% dos inquiridos que regressam temporaria-

mente ao país de origem, o fazem motivados pela realização de negócios. Sublinhamos, todavia, 

o actual contexto das migrações na região e, em particular, no concelho de Ponta Delgada (o nú-

mero de imigrantes que se dedicam ao comércio é residual) enquanto justifi cação para que este 

factor tenha pouco peso no regresso temporário dos imigrantes aos respectivos países de origem. 

Quadro 92.6 – Imigrantes segundo motivos do regresso temporário ao país de origem 
– Férias

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 84 51,5 144 50,0 228 50,6

Não 79 48,5 144 50,0 223 49,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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As férias, enquanto motivo para o regresso temporário ao país de origem, são referenciadas por 

50,6% dos inquiridos, constituindo, por isso, o factor de maior relevância em comparação com to-

dos os motivos que concorrem para a concretização dos regressos temporários. Parece-nos que, 

neste motivo particular, não estamos perante nenhuma dimensão exclusiva dos imigrantes resi-

dentes no concelho de Ponta Delgada, mas sim de uma prática normal e expectável no contexto 

das comunidades de imigrantes. Esta preponderância das férias enquanto motivo explicativo 

para o regresso temporário ao país de origem, pode concorrer para minimizar o peso que outros 

factores (e.g. razões familiares) possam eventualmente ter. Signifi ca que, perante o “chapéu” das 

férias, e face a algum constrangimento fi nanceiro, os imigrantes acabam, nos respectivos países 

de origem, por tratar de diferentes assuntos, aproveitando para tal as próprias férias. 

Quadro 92.7 – Imigrantes segundo motivos do regresso temporário ao país de origem - 
Tratar de documentos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 16 9,8 18 6,3 34 7,5

Não 147 90,2 270 93,8 417 92,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

É de salientar, ainda, que os que responderam regressar temporariamente para tratar de do-

cumentos, representam 7,5% dos inquiridos, registando-se um maior peso junto das mulheres 

(9,8%). Apesar de não nos parecer que esta dimensão tenha o mesmo peso junto de todas as 

comunidades, face à entrada em vigor da actual lei da nacionalidade e da necessidade de apre-

sentar alguns documentos emitidos nos países de origem, acreditamos que foram muitos os imi-

grantes cujo regressos temporários aos países de origem foram determinados para irem “tratar 

dos documentos”. 

Por outros motivos, regressaram temporariamente ao país de origem 1,6% dos inquiridos.
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Quadro 92.8 – Imigrantes segundo motivos do regresso 
temporário ao país de origem - Outros motivos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 3 1,8 4 1,4 7 1,6

Não 160 98,2 284 98,6 444 98,4

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

.. Familiares dependentes no país de 
origem

Quadro 93 – Imigrantes segundo familiares dependentes no país 
de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 96 58,9 194 67,4 290 64,3

Não 67 41,1 94 32,6 161 35,7

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Grande parte dos imigrantes inquiridos, respondeu que no país de 

origem têm familiares dependentes (64,3%).
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Quadro 93.1– Imigrantes segundo familiares dependentes no país de origem – Filhos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 21 12,9 84 29,2 105 23,3

Não 142 87,1 204 70,8 346 76,7

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Dos inquiridos, 23,3% responderam que têm fi lhos dependentes no país de origem. Na maioria 

dos casos, o número de fi lhos dependentes por imigrante oscila entre um e três – esta situação foi 

referida por 84,1% dos respondentes com fi lhos no local de origem.

Quadro 93.2 – Imigrantes segundo familiares dependentes no país de origem – Pais/sogros

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 64 39,3 109 37,8 173 38,4

Não 99 60,7 179 62,2 278 61,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Verifi ca-se, no Quadro 93.2, que 38,4% dos inquiridos deixou pais/sogros no país de origem. Já no 

que respeita ao cônjuge (Quadro 93.3), apenas 9,5% referem tê-lo como familiar dependente no 

país de origem. 
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Quadro 93.3 – Imigrantes segundo familiares dependentes no país de origem – Cônjuge

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 1 0,6 42 14,6 43 9,5

Não 162 99,4 246 85,4 408 90,5

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 93.4 – Imigrantes segundo familiares dependentes no país de origem – Irmãos

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 41 25,2 59 20,6 100 22,2

Não 122 74,8 228 79,4 350 77,8

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 163 100,0 287 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Note-se que 22,2% dos inquiridos, respondeu que tem irmãos dependentes no país de origem 

(Quadro 93.4), baixando esta percentagem para 10,4%, no caso de outros familiares (Quadro 93.5), 

como avós, avôs, primos, sobrinhos e tios, ou seja, indivíduos pertencentes à família extensa45. 

45 
Giddens, 1997, p.175.
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Quadro 93.5 – Imigrantes segundo familiares dependentes no 
país de origem – Outros dependentes

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 26 16,0 21 7,3 47 10,4
Não 137 84,0 266 92,7 403 89,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 163 100,0 287 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quadro 94 – Imigrantes segundo a intenção de trazer familiares 
para Portugal

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 40 24,5 97 33,7 137 30,4
Não 123 75,5 191 66,3 314 69,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

Quando questionados sobre a intenção de trazer familiares do país 

de origem para Portugal, a maioria dos imigrantes são decisivos ao 

afi rmar que não tenciona trazer (69,6%).

.. Remessas

Quadro 95 – Imigrantes segundo envio de remessas em dinheiro 
para o país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Sim 73 44,8 181 63,1 254 56,4
Não 90 55,2 106 36,9 196 43,6

Não responde 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 163 100,0 287 100,0 450 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quanto ao envio de dinheiro para o país de origem, a maioria dos 

imigrantes respondeu sim (56,4%), efectuando tal prática na medida 

das suas possibilidades. Face a este quadro, 21,4% dos respondentes 

refere enviar um valor mensal médio situado entre 101€ e 250€ e 18%, 

um valor entre 51€ e100€.

Quadro 95.1 – Imigrantes segundo valor das remessas em 
dinheiro para o país de origem

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Até 50€ 5 3,1 16 5,6 21 4,7

51€ a 100€ 30 18,6 51 17,7 81 18,0

101€ a 250€ 22 13,7 74 25,7 96 21,4

251€ a 500€ 14 8,7 27 9,4 41 9,1

501€ a 1000€ 1 0,6 11 3,8 12 2,7

Mais de 1000€ 1 0,6 4 1,4 5 1,1

Não responde 88 54,7 105 36,5 193 43,0

Total 161 100,0 288 100,0 449 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

.. Perspectivas de regresso

Quadro 96 – Imigrantes segundo intenção de residir noutro país

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Não 78 47,9 93 32,3 171 37,9

Sim, para o país 
de origem 65 39,9 139 48,3 204 45,2

Sim, para outro 
país 18 11,0 46 16,0 64 14,2

Não responde 2 1,2 10 3,5 12 2,7

Total 163 100,0 288 100,0 451 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada
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Quadro 96.1 – Imigrantes segundo prazo estimado de regresso

Feminino Masculino Total

Nº % Nº % Nº %

Até 1 ano 25 40,3 26 24,8 51 30,5

2 a 4 anos 26 41,9 52 49,5 78 46,7

5 A 7 anos 8 12,9 17 16,2 25 15,0

8 e mais anos 3 4,8 10 9,5 13 7,8

Total 62 100,0 105 100,0 167 100,0

Fonte: Projecto de Investigação – Estudo de diagnóstico de caracterização da população 
imigrante no concelho de Ponta Delgada

A maioria dos inquiridos, expressou intenção de regressar ao país de origem (45,2%), num prazo 

estimado entre 2 e 4 anos (46,7%). Por outro lado, é de salientar que 37,9% tencionam fi xar-se 

permanentemente na região açoriana.
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F
actor de identidade regional e da constituição de laços 

fundamentais entre diferentes espaços longínquos, a emi-

gração açoriana regrediu consideravelmente no quadro 

da modernidade. Em contrapartida, a imigração irrompeu 

lentamente na Região Autónoma do Açores e progrediu alimentada 

por certas faixas populacionais concretas, jovens e em idade activa, 

na sua legítima procura de trabalho, esperando que proporcione al-

gumas garantias e possibilidades de integração social à escala local 

ou nacional. 

Desde os trabalhos pioneiros de história, geografi a e sociologia das 

migrações, que se apontam causas essencialmente ligadas a trans-

formações económicas e político-sociais para a saída das populações 

de um determinado espaço46. Os imigrantes que o concelho de Ponta 

Delgada recebeu, não contradizem essa regra, apesar da sua socio-

grafi a apontar, hoje em dia, em grande parte, também no sentido do 

reagrupamento familiar. São, com efeito, numerosas as famílias que 

se juntam, mais tarde, ao elemento que primeiro saiu da sua terra 

natal para outras paragens. 

As características típicas de uma economia regional em recuperação 

de um relativo atraso estrutural, patente na falta de infra-estruturas 

colectivas fundamentais, como são os casos dos portos, das estradas e 

de outras obras públicas de reorganização urbana constituíram, par-

ticularmente nos últimos anos, um factor de dinamismo do mercado 

local de mão-de-obra. Mas a menos visível conversão de certas ac-

tividades tradicionais e mais emblemáticas do arquipélago, como as 

pescas e a agricultura, contribuíram também para se fi xarem imigran-

tes de diferentes proveniências. Alterações nos modos de vida e nas 

formas de consumo, imprimiram uma outra confi guração ao comér-

cio a retalho e por grosso. A estiva e o comércio a retalho, empregam 

alguns estrangeiros, ainda que não constituam um pólo signifi cativo 

na empregabilidade de imigrantes. Na diversidade de origens étnicas 

e nacionais, os imigrantes que esta região acolhe concentram-se prio-

ritariamente no mais amplo e emblemático pólo urbano do arquipé-

lago: Ponta Delgada.

46
Rea & Tripier, 2008.
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O município da principal ilha, pelo menos em volume populacional, fi xava, segundo os dados de 

2008, um volume de 882 indivíduos, isto é, aproximadamente, um quarto do total de cidadãos es-

trangeiros residentes nesta região insular. Ao defi nirmos, técnica e metodologicamente, à partida, 

uma amostra de 451 inquiridos, preservamos a possibilidade estatística de, por maior que fosse 

a dispersão de uma qualquer das variáveis em estudo, o erro absoluto máximo associado aos re-

sultados não ultrapassasse 2,46%, permitindo, inclusive, extrapolações pontuais para o universo 

total do concelho e mesmo da região Açores – caso se chegue à conclusão de que existe grande 

convergência com o perfi l da imigração nas restantes ilhas.

Levantaram-se dados que permitem datar o fenómeno migratório nas suas características mais 

recentes. Embora com pouca visibilidade e expressão no arquipélago, Ponta Delgada e os restan-

tes concelhos da ilha de São Miguel, fi xam uma porção substancial dos que rumam aos Açores 

como local de destino migratório. No concelho de Ponta Delgada, são cerca de 67% aqueles que 

escolhem este município como primeiro ponto de entrada para trabalhar ou se juntar à família 

já instalada. Foi, provavelmente a partir de 2001, que os Açores passaram a ser referidos como 

espaço de acolhimento dos fl uxos migratórios de características semelhantes às que se verifi cam 

noutros concelhos do território nacional, no domínio da imigração. Cremos que a descentraliza-

ção espacial do fenómeno migratório dos tradicionais pólos urbanos do continente português, 

em direcção às ilhas atlânticas, se fi ca a dever em parte ao processo de reconstrução ocorrido 

nas ilhas do grupo central. Apontamos alguns factores conjunturais a esse propósito, assim como 

as consequências decorrentes do fenómeno sísmico e o próprio desenvolvimento económico da 

Região (transferências dos fundos estruturais, desenvolvimento do sector de construção civil e 

obras públicas), enquanto determinantes para o incremento do fl uxo migratório para as ilhas 

açorianas.

Movidos por razões diversas, os estrangeiros que escolhem esta região para fi car e/ou como “por-

ta de entrada” no mercado de trabalho português, constituem um indicador concreto do relativo 

dinamismo do reduzido mercado de trabalho local. Sabemos, efectivamente, que histórica e eco-

nomicamente, entre os indicadores de intensidade de atracção ou repulsão, contam-se o estado 

do mercado e a oferta de trabalho, assim como o nível de vida esperado e passível de se alcançar. 

As oportunidades de trabalho conjugadas com a existência de redes de solidariedade familiar, 

contribuem decisivamente para aqui se instalarem e desejarem por cá residir. Não nos surpreen-

deu, pois, a hierarquia dos motivos adiantados como resposta pelos inquiridos estrangeiros neste 

concelho. Ao abrigo da reunifi cação familiar, as mulheres integraram mais facilmente o fl uxo dos 

imigrantes locais. 

Não obstante a referida tendência para a reunifi cação familiar, a qual dita um relativo incremento 

das mulheres no fenómeno de imigração local, o número de imigrantes, construído em período 

bem recente – apenas 20,8% chegaram antes do ano 2000 ao concelho em análise – permanece 
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razoavelmente masculinizado (63,9%). Estamos, neste preciso caso, perante uma população de 

contornos bastante jovens, dado que mais de metade dos inquiridos declaram uma idade inferior 

a 35 anos. 

Com origens nacionais e étnicas naturalmente muito diversifi cadas, as comunidades que aqui se 

encontram mais representadas são a brasileira, a cabo-verdiana e a ucraniana. Apuramos, tam-

bém, que mais de 53% são de origem africana e no geral apenas 5,5% têm dupla nacionalidade 

ao abrigo da legislação portuguesa. No âmbito do percurso migratório, apurou-se que 50,8% dos 

inquiridos vieram para os Açores em busca de oportunidades de emprego e 13% decorrentes 

da situação familiar. Deste modo, os resultados permitem-nos sublinhar que nesta última vaga, 

como seria de esperar, estamos perante uma imigração que na sua larga maioria é de cariz eco-

nómico, tendo em atenção que 68% dos inquiridos vieram para os Açores por causa de motivos 

económicos/emprego. 

Por essa razão, verifi camos, também, que a maioria dos imigrantes é solteira (47,5%), sendo que 

os casados representam 30%. Já no que se refere à origem dos imigrantes, a maioria provem de 

países lusófonos africanos (53,2%), com destaque para Cabo-Verde, Guiné-Bissau e Angola, apa-

recendo em segundo lugar a comunidade brasileira (27,5%) e, em terceiro, os cidadãos ucrania-

nos (12,4%).

Em virtude de serem na sua maioria oriundos de países de língua ofi cial portuguesa, evidenciam 

um bom conhecimento da língua local. Com efeito, 67% dos imigrantes admitem possuir níveis 

de conhecimento entre “bom” e “muito bom” e apenas 6,2% afi rmaram ter um conhecimento 

insufi ciente da língua portuguesa, facto que tem um maior peso, por razões óbvias, junto de co-

munidades de imigrantes provenientes de países não lusófonos. Minimamente instruídos e esco-

larizados, os imigrantes que a região recebe apresentam um grau de instrução escolar abaixo dos 

níveis médios da população local. Contudo, cerca de 18% dos imigrantes residentes no Concelho 

de Ponta Delgada têm, pelo menos, o 12º ano e, se olharmos para outros graus de ensino, perce-

bemos que estamos perante uma população com uma razoável qualifi cação sendo, para algumas 

comunidades, convergente com a realidade regional nesta matéria.

Em virtude da sua clara preparação para o desempenho de uma actividade profi ssional, na 

distribuição da população activa imigrante inquirida pelas várias categorias socioprofi ssio-

nais, constatou-se, em primeiro lugar, algum subaproveitamento das qualifi cações possuídas. 

Encontram-se nos grupos de baixas qualifi cações (operários, artífi ces e trabalhadores similares) 

28,7% dos inquiridos, verifi cando-se que 21% desempenham funções ou tarefas como “pessoal 

dos serviços e vendedores”, a que se segue o grupo de “técnicos profi ssionais de nível intermédio”, 

com 13,5%. No que diz respeito à inserção profi ssional, 68% dos imigrantes dependem fi nancei-

ramente dos respectivos trabalhos. Não obstante o actual contexto de crise que tem afectado de 
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forma particularmente intensa alguns sectores de actividade de maior inserção dos imigrantes 

(por exemplo, o sector da construção civil e obras públicas), apenas 8,8% dos inquiridos admitem 

ter como meio de subsistência o subsídio de desemprego e outros apoios sociais.

Apesar da inexistência de dados comparativos (tanto de cariz temporal como geográfi co), seria 

interessante perceber até que ponto a situação de crise que o país e a região atravessam, está a 

condicionar o aumento de número de imigrantes que dependem de apoios sociais para garan-

tirem a respectiva sobrevivência. Com efeito, 16% dos imigrantes inquiridos encontram-se de-

sempregados, facto que é explicado pelas razões acima referenciadas. De qualquer modo, apenas 

2,4% dos imigrantes recebem o subsídio de desemprego e, se contabilizarmos outras tipologias 

de apoio social existentes na região, verifi ca-se que cerca de 8% daqueles imigrantes não possuem 

qualquer meio fi nanceiro de subsistência. A precariedade laboral, que se traduz na ausência de 

contrato e nos falsos rendimentos (só para citar alguns aspectos), faz com que, em caso de de-

semprego, os imigrantes não estejam em condições de usufruírem dos apoios sociais. Poderá 

ser referido, no âmbito deste trabalho, a título de exemplo, que 14,6% dos inquiridos admitiram 

exercer uma actividade profi ssional sem um qualquer tipo de contrato.

Relativamente à situação profi ssional dos imigrantes, 55% dos inquiridos trabalham por conta 

de outrem, e perto de 15% trabalha por conta de própria (11,8% sem empregados e 2,9% com 

empregados). Numa altura em que o tema do empreendedorismo está na agenda política, se-

ria muito útil tentar perceber e comparar a taxa de empreendedorismo dos imigrantes com a 

da comunidade autóctone açoriana. Ainda assim, neste contexto, vale a pensa evidenciar que a 

comunidade chinesa trabalha quase que exclusivamente por conta própria, não se desviando do 

padrão e modelo por que é mais conhecida e referenciada.

Uma outra dimensão em análise no presente estudo, corresponde às condições de vida e de ha-

bitabilidade dos imigrantes no concelho de Ponta Delgada. Observámos que 78,1% dos inqui-

ridos residem numa casa onde, em média, moram de um a três indivíduos não familiares. Por 

outro lado, os imigrantes residentes no concelho de Ponta Delgada habitam, na sua maioria, em 

apartamentos e/ou moradias do tipo clássico (67,2%). Numa análise mais pormenorizada das 

condições do interior dos alojamentos dos imigrantes, 56,8% não possui telefone fi xo, 85,6% pos-

sui telemóvel, 79,6% não possui máquina de lavar loiça, 92% possui máquina de lavar roupa e 

83,6% tem aparelho de micro-ondas. Por outro lado, 91,1% não possui motorizada, 62,3% possui 

computador, 86,5% televisão por cabo/parabólica e 59,9% acesso à Internet.

Em matéria de propriedade e arrendamento, verifi ca-se que, para os imigrantes em questão, a 

modalidade de arrendamento é a mais utilizada no acesso à habitação (59,4%) seguindo-se o su-

barrendamento (15,3%) e a casa própria (do qual é proprietário/a), animando o mercado formal 

da habitação (12%). Porém, 38% dos imigrantes questionados acerca da pretensão de adquirir 
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habitação própria no concelho, responderam que não. A indecisão em relação ao futuro do pro-

jecto migratório, a legalidade, indisponibilidade fi nanceira e a consciência das difi culdades no 

acesso ao crédito, parecem-nos como hipóteses prováveis para esta intenção. No que se prende 

com as condições de habitabilidade no sentido mais restrito, os dados apontam para a não exis-

tência de problemas que mereçam ser salientados, com excepção do facto da maior parte dos 

imigrantes não terem um contrato formal de arrendamento.

Se a isto somarmos a falta de legalização da situação ou da permanência, verifi camos que cerca 

de 5% dos inquiridos se encontrava, à data da realização desse estudo, em situação irregular e 

13% a aguardar a resposta das entidades competentes. Estes números levam-nos a colocar a ên-

fase no processo burocrático e no relacionamento com os serviços do Estado. Cremos que não 

será, porém, uma situação das mais gritantes tanto na região como a nível nacional. Restar-nos-á 

confi rmá-lo.

Num contexto geral, os imigrantes sentiram, quase sempre, à chegada, um elevado grau de difi -

culdade, decrescendo este com o decorrer do tempo de permanência. Em termos de difi culda-

des actuais, os inquiridos mencionaram as questões associadas à regularização, burocracia do 

Estado, mercado de trabalho, equivalências profi ssionais, discriminação e comportamentos dos 

portugueses como as mais relevantes, não obstante a diminuição substancial das difi culdades 

associadas a qualquer destas dimensões, em comparação com o momento de chegada. O não 

conhecer ninguém, a língua, a habitação, o acesso à saúde e o clima, constituem o conjunto de 

difi culdades mais destacado pelos imigrantes aquando da chegada mas que no momento actual 

não assumem grande relevância. 

Quando questionados, de uma maneira geral, sobre a questão da discriminação dos imigrantes 

em Portugal, os inquiridos responderam maioritariamente que os imigrantes são discriminados 

algumas vezes (61,9%). Assim, as representações construídas pelos imigrantes sobre a discrimi-

nação de que são alvo pelos portugueses, estão refl ectidas nos resultados que foram apresenta-

dos. Quando questionados acerca da sua própria experiência, a maioria percepciona a não dis-

criminação na sociedade açoriana como norma (53,4%), enquanto 46,6% admite que esta existe. 

Justifi ca-se este resultado, pelo facto da região ser desde sempre uma área de emigração tradicio-

nal e, mais recentemente de imigração, sabendo claramente a população autóctone o signifi cado 

da migração e dos desafi os que esta comporta. De qualquer modo, para os inquiridos que já se 

sentiram discriminados, ou pelo menos tiveram essa percepção, o processo de arrendamento de 

habitação (14,6% mais os homens do que as mulheres), os cafés e restaurantes (12,6%), as lojas e 

supermercados (11,5%), o trabalho (11,3%), sobretudo por parte dos colegas (7,8%) e da entidade 

patronal (7,3%), e os serviços públicos (8,4%), constituem os espaços e entidades em que os imi-

grantes mais sentiram ou tiveram a percepção de discriminação. 
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Outro domínio importante para analisar a integração dos imigrantes na sociedade de acolhimen-

to, é o das suas relações com as organizações (formais e informais), prevalecendo, no essencial, 

um conhecimento muito razoável de diversas instituições, apesar da necessidade de as divulgar 

melhor e de as aproximar, ainda mais, dos cidadãos. 

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é bastante conhecido pelos imigrantes (88,2%) e a 

maioria destes já frequentou/recorreu aos seus serviços (77,8%), avaliando o seu desempenho 

como razoável (30%) e muito defi ciente (22,9%). A Segurança Social é conhecida pelos 88,5% 

imigrantes, tendo a maioria já recorrido aos seus serviços (75,4%), avaliando estes como bons, 

43,4%. Quanto à polícia, a maioria dos imigrantes não recorre aos seus serviços (62,3%) e dos que 

recorrem (37,7%), avaliam-nos com bom (41,8%) e com muito bom(16%). O serviço de fi nanças 

é muito conhecido pelos imigrantes (88%), assim como o centro de emprego (64,9%) e o Centro 

de Saúde (78,9%). Os bancos são instituições bastante conhecidas pelos imigrantes (90,9%), fre-

quentando/recorrendo aos seus serviços 84% dos inquiridos, que os avaliam maioritariamente 

como bons (46,2% dos respondentes). Os transportes colectivos do município, são conhecidos 

pelos imigrantes (81,6%) e a maioria recorre aos seus serviços (62,2%), sendo estes avaliados 

como razoáveis (49,8%). As embaixadas/consulados não são conhecidos pela maioria dos imi-

grantes inquiridos (57,8%), e não as frequentam 70,8% daqueles, já que apenas alguns países 

possuem representação consular na região. Dos que conhecem e frequentam (29,2%), avaliam 

os seus serviços como bons, 29,7% dos respondentes, sendo de realçar que 25,8% classifi cam-

nos como muito defi cientes e 13,3% como defi cientes, os valores de desaprovação mais elevados 

de todo o conjunto de entidades analisadas, apenas idênticos aos do SEF. A associação local de 

imigrantes (AIPA) é bastante conhecida (73,4%,) mas a maioria não frequenta/recorre aos seus 

serviços (52,3%). Dos que frequentam (47,7%), avaliaram os seus serviços como bons 46,8% dos 

respondentes e 31,5% como muito bons.

No que respeita ao relacionamento com os países de origem, os dados obtidos permitem-nos 

avaliá-lo como sendo bom, apesar a sua variação com o tempo de permanência no espaço de 

acolhimento e das especifi cidades de cada comunidade. Com efeito, a maioria dos imigrantes 

inquiridos regressaram temporariamente aos seus países de origem (62,3%) após a sua instalação 

em Portugal, tendo efectuado maioritariamente entre uma a três visitas. Não obstante a existência 

de outras razões que determinam o regresso temporário (e.g. negócios, assuntos e acontecimento 

familiares, documentação), as férias constituem o principal motivo (50,6%) evidenciado pelos 

inquiridos para a sua concretização. No âmbito do relacionamento com o país de origem e dos 

factores que o potenciam, é de referir que 44,3% dos inquiridos têm, no país de proveniência, 

dependentes: fi lhos (23,3%), cônjuges (9,5%), irmãos (22%), pais/sogros (38,4%). Quando ques-

tionados sobre a intenção de trazer familiares, 30,4% admite que sim. Esses dados, suportam a 

nossa convicção de que, no quadro do presente contexto de crise que estamos a viver, a manter-se 
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alguma dinâmica dos fl uxos migratórios, esta será essencialmente por via do reagrupamento 

familiar.

O envio das remessas, assume uma importância central no contexto de relacionamento dos imi-

grantes com os seus países de origem e a realidade do concelho de Ponta Delgada não é excepção. 

Cerca de 56,6% dos inquiridos enviam remessas em dinheiro para os países de origem, sendo que 

21,4% enviam, em média, entre 101 e 250 euros mensais e 18% entre 50 e 100 euros.

No que se refere ao futuro, 45,2% dos inquiridos admitem concretizar o retorno defi nitivo ao país 

de origem, 37,9% pretendem fi car defi nitivamente nos Açores e 14,2% têm como propósito con-

cretizar um outro projecto migratório. Dos que pretendem regressar defi nitivamente, 72% têm 

intenção de concretizá-lo nos próximos quatro anos.

Mesmo sabendo das múltiplas e complexas dimensões do processo de integração, da sua depen-

dência das políticas públicas e da forma como as sociedades de acolhimento percepcionam e li-

dam com os imigrantes, a percepção que estes últimos têm sobre o seu grau de integração/exclu-

são assume uma relevância insubstituível. Os dados recolhidos no presente estudo, indicam que 

57,2% dos inquiridos se sentem integrados na sociedade açoriana, 15% muito integrados e 9,1% 

plenamente integrados. Porém, não são de ignorar os 15,1% dos inquiridos que se consideram 

pouco integrados e os 2,4% que se percepcionam como nada integrados na sociedade açoriana.

Em termos de projecto de futuro e de continuidade, 42% admite não ter interesse em reque-

rer a cidadania portuguesa, não sendo este tipo de resposta incompatível com a vontade que, 

sensivelmente, a mesma proporção expressa em pretender fi car a residir no concelho de Ponta 

Delgada. A cidadania activa pode ser compensada pela participação nas actividades, ritos e even-

tos comunitários, quer com residentes da mesma origem e proveniência quer com os residentes 

locais perante os quais encontram relativa aceitação. A integração dá-se em boa medida por via 

da inserção e reconhecimento profi ssional. A comunidade imigrante não foge à regra. Ainda que 

a representação do imigrante como trabalhador desqualifi cado e sem habilitações escolares pre-

domine um pouco por toda a parte, tal não corresponde particularmente ao caso açoriano, sendo 

mesmo contrariado pelo perfi l da imigração mais recente. Sinal de maior dignidade na forma de 

actuação em relação aos estrangeiros que escolheram as nossas regiões, a situação de clandesti-

nidade é um fenómeno relativamente pouco expressivo e marginal. 

Não sendo talvez inteiramente representativo do quadro imigratório que caracteriza as nove 

ilhas dos Açores, o município de Ponta Delgada constitui, porventura, o mais notório pólo de 

fi xação regional e um dos concelhos-tipo, cujo padrão de originalidade consiste nas condições 

que ostenta, relativamente à sua insularidade atlântica. O estudo deste concelho, carece agora 

de comparabilidade à escala nacional, esperando-se que esta caracterização concelhia seja um 

contributo pertinente para a análise mais geral que se pretende desenvolver.
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Na sequência das conclusões do presente estudo, apresentamos a seguir algumas sugestões de 

linhas de actuação que, sem querer esgotar todas as hipóteses de intervenção, poderão contribuir 

para minimizar algumas difi culdades e obstáculos referenciados pelos imigrantes e, em última 

instância, favorecer a sua integração na sociedade micaelense e açoriana:

Maior esforço no aproveitamento e valorização das competências escolares e profi ssionais dos 

imigrantes. Os imigrantes qualifi cados que residem na Região e, em particular, no concelho de 

Ponta Delgada, constituem um forte potencial que não está a ser aproveitado convenientemente. 

Salienta-se, ainda, que os imigrantes com formação nas mais diversas áreas (formações realiza-

das na esmagadora maioria sem custos para a Região) podem satisfazer algumas necessidades 

de mercado de trabalho regional. Afi gura-se-nos importante, no campo do reconhecimento de 

habilitações, a criação de condições para uma maior articulação entre as diferentes entidades 

envolvidas no processo e a emergência de mecanismos facilitadores para o reconhecimento das 

competências escolares e profi ssionais dos imigrantes. A legislação portuguesa já contempla o 

reconhecimento das habilitações numa perspectiva de igualdade de oportunidades, sendo que o 

problema reside no tempo que é despendido no processo, nas difi culdades burocráticas que lhe 

estão associadas, na ausência de informação e na falta de monitorização no desenvolvimento dos 

processos de reconhecimento e equivalência;

Estimular a investigação no concelho de Ponta Delgada sobre a percepção da população local 

relativamente à presença dos imigrantes, no sentido de direccionar de forma mais efi caz as polí-

ticas de promoção do diálogo intercultural, de luta contra a discriminação e racismo e do próprio 

estímulo à integração dos imigrantes. Existem, a nível nacional, vários estudos sobre o tema em 

questão, e seria oportuna a existência de dados regionais que permitissem estabelecer discursos 

comparativos e desenhar políticas mais direccionadas. Ainda no contexto de luta contra a dis-

criminação, é pertinente a continuação de esforços de sensibilização da população local sobre 

a temática, assente numa possível inclusão dessas temáticas nos currículos do sistema regional 

de educação, bem como na apropriação do tema por parte de diferentes agentes sociais. Apesar 

de existir uma linha regional para a denúncia de atitudes discriminatórias criada pela então 

Direcção Regional para a Igualdade de Oportunidades, é recomendável uma maior divulgação 

desse instrumento junto dos imigrantes; 

No âmbito da promoção da interculturalidade e do próprio relacionamento dos imigrantes com 

as diferentes instituições (públicas e privadas), recomendamos o reforço de acções de formação 

em matéria das migrações e diálogo intercultural para funcionários e técnicos e, sobretudo, junto 

daqueles que têm um contacto mais directo com o público. No que concerne aos serviços do 

SEF, e sem desvalorizar os esforços de melhoria concretizados nos últimos anos, é fundamental a 
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existência de uma postura mais amigável e de proximidade aos utentes imigrantes;

No que diz respeito ao acesso aos cuidados e estrutura de saúde e, apesar de uma acentuada di-

minuição das difi culdades dos imigrantes entre o momento de chegada e o actual, é aconselhável 

um reforço na divulgação do quadro legal existente nessa matéria junto dos imigrantes, profi ssio-

nais de saúde e funcionários que trabalham nos sectores de atendimento, a par da realização de 

acções de sensibilização direccionadas;

Relativamente ao acesso à habitação e às condições de habilidade, recomenda-se, por um lado, 

o desenvolvimento de mais esforços no sentido de divulgar os vários incentivos existentes na 

Região para o arrendamento (em todos esses incentivos está prevista a elegibilidade dos imigran-

tes com a situação regularizada) e, por outro, a implementação de uma fi scalização real e efi caz 

ao mercado de arrendamento que funcione, na sua larga maioria, em regime de informalidade. 

Acreditamos que essa acção, para além de potenciar a formalização do mercado de arrendamen-

to (com vantagens para o Estado e para os inquilinos), contribuirá para minimizar as atitudes 

discriminatórias que muitos imigrantes referem;

No que se refere às respostas de terreno e face ao contexto de crise que afecta o país e a região, 

é sensato um maior esforço de articulação de procedimentos por parte de diferentes entidades, 

com o propósito de garantir respostas sociais ainda mais efi cazes. Essa recomendação assenta na 

existência de um número considerável de imigrantes que, por força da precariedade e informa-

lidade laboral, não são elegíveis, em situação de desemprego, para obtenção de apoios sociais 

consagrados para todos os cidadãos;

Na esfera do relacionamento dos imigrantes com os seus países de origem, recomendamos a pro-

moção de novas estratégias de articulação dos órgãos regionais com as representações diplomá-

ticas acreditadas em Portugal, no sentido de agilizar alguns dos procedimentos e de minimizar, 

por conseguinte, as difi culdades burocráticas por que passam os imigrantes. A especifi cidade da 

Região e a periferia geográfi ca que as ilhas ocupam, face ao continente português (onde estão 

sediadas as embaixadas), obrigam à emergência de novos modelos que poderão passar, por 

exemplo, pela criação da fi gura do cônsul honorário (no âmbito das comunidades mais represen-

tativas, apenas o Brasil e Cabo Verde têm cônsul honorário na região);

A nível de participação dos imigrantes na vida social e política do concelho, e em face dos dados 

recolhidos, torna-se fundamental a criação de condições para uma participação efectiva desta 

camada da população. A nível político, o quadro legal nacional salvaguarda essa participação 

(com algumas limitações), mas é desejável um posicionamento do poder local de forma muito 

mais pró-activa. 
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“ESTUDO DE DIAGNÓSTICO DE CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE, 
IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS PROBLEMAS E DOS SEUS CONTRIBUTOS PARA AS 

DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO”

INQUÉRITO - MÓDULO COMUM

Concelho de realização do Inquérito_____________Inquiridor_____________Data de realização_____________

G0 - Área de residência (freguesia e bairro, se pertinente)_________________________________

Número de Questionário

A - Caracterização do entrevistado(a) e dos elementos que compõem o agregado 
familiar co-residente

IND.1 
(respondente)

IND.2 IND.3 IND.4 IND.5 IND.6 IND.7 IND.8

G1. SEXO - Feminino (1); Masculino (2)

G2. IDADE - Nº de anos

G3. GRAU DE PARENTESCO COM IND.1 - Cônjuge/
Companheiro(a) (1); Filho(a) (2); Enteado(a) (3); Pai ou mãe 
(4); Sogro ou sogra (5); Nora ou genro (6); Irmã(o) (7); Neto(a)/
Bisneto(a) (8); Avô ou Avó (9); Outro grau de parentesco - referir 
qual (10);

G4. ESTADO CIVIL - Casado (1); União de facto (2); Solteiro (3); 
Separado de facto (4); Divorciado (5); Viúvo (6)

G5. NATURALIDADE - Concelho onde reside actualmente (1); 
Outro concelho (2 - indicar qual); Outro país (3 - indicar qual)

G6. NACIONALIDADE - Portuguesa (1); Dupla nacionalidade 
- Portuguesa e outra (2 - indicar a não portuguesa); Dupla 
nacionalidade - outros casos (3 - indicar as 2 nacionalidades); 
Estrangeira - de outro país (4 - indicar qual)

G7. ANO DE CHEGADA A PORTUGAL (apenas para os 
naturais de outros países)

G8. 1º LOCAL DE RESIDÊNCIA EM PORTUGAL (concelho) 
(apenas para os naturais de outros países)

G9. NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO QUE CONCLUIU/
COMPLETOU - Nenhum (1); Sabe ler e escrever sem ter 
frequentado a escola (2); Pré-escolar (3); Básico - 1º ciclo 
(4); Básico - 2º ciclo (5); Básico - 3º ciclo (6); Secundário (7); 
Médio/profi ssional (8); Bacharelato (9); Licenciatura (10); 
Mestrado (11); Doutoramento (12); Outro (13 - especifi car)



(196) 

DIAGNÓSTICO DA POPULAÇÃO IMIGRANTE NO CONCELHO DE PONTA DELGADA

Desafios e Potencialidades para o Desenvolvimento Local

G10. QUAL CONSIDERA SER O SEU NÍVEL DE CONHECIMENTO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA? Muito Bom (1); Bom (2); Sufi ciente 
(3); Fraco (4); Nulo (5)

G11. QUAL O SEU PRINCIPAL MEIO DE VIDA? Trabalho (1); 
Rendimento Social de Inserção (2); Pensão/Reforma (3); 
Rendimentos de propriedade ou de empresa (4); Subsídio 
temporário de doença (5); Subsídio temporário de desemprego 
(6); Outros subsídios temporários (7); Apoio Social (8); A cargo 
da família (9); Biscates (10); Outra situação (11 - especifi car 
qual)

G12. CONDIÇÃO PERANTE A ACTIVIDADE ECONÓMICA? 
Activo com profi ssão (1); Desempregado (2 - referir tempo de 
desemprego); À procura do 1º emprego (3 - referir tempo); 
Doméstica (4); Reformado (5); Inválido/doença permanente (6); 
Estudante (7)

G13. PROFISSÃO (no caso de desempregados ou 
reformados, indicar a última profi ssão) - escrever 
com detalhe

G14. REGIME DE TRABALHO Permanente/ regular (1); 
Ocasional (2); Sazonal (3)

G15. SITUAÇÃO NA PROFISSÃO - Trabalhador por conta de 
outrem (1); Trabalhador por conta própria sem empregados (2); 
Trabalhador por conta própria com empregados (3); Trabalhador 
familiar não remunerado (4); Outra situação (5 - especifi car)

G16. TIPO DE VÍNCULO CONTRATUAL (só para a situação 1 do 
nº anterior) - Contrato sem termo (1); Contrato com termo (2); 
Recibos verdes (3); Trabalho sem contrato (4); Outra situação 
(5 - referenciar qual)

G17. LOCAL DE TRABALHO OU ESTUDO (geográfi co) - No 
concelho onde reside (1); Noutro concelho (2 - indicar qual); No 
estrangeiro (3 - indicar país)

G18. Para além dos elementos do seu agregado familiar, há mais pessoas a residir consigo?

Sim O  G18.1 Quantas, no total?  

G18.2 Quantas do país de origem do inquirido  

Não O  

B - Caracterização do alojamento e condições de habitabilidade

G19. Qual o tipo de alojamento em que reside?
 

Clássico (apartamento ou moradia) O
Parte de casa (casa compartilhada, quarto, etc.) O  
Barraca, casa rudimentar ou de madeira O  
Pensão ou residencial O  
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Centro de acolhimento O  
Móvel (caravana ou outro) O  
Outro tipo (especifi car) ____________________________ O  

G20. Neste momento, está a viver ou residir num alojamento que é:

Arrendado no mercado privado formal  O  

Arrendado no mercado informal (bairro clandestino ou de barracas) O  

Público (arrendamento social) (que lhe foi atribuído a si e/ou seu agregado familiar) O  

Subarrendado (partes de casa; quartos) O  

Próprio (do qual é proprietário/a)  - mercado formal O  

Próprio (do qual é proprietário/a) - mercado informal/clandestino O  

Casa de amigos (não paga renda)   O  

Outra situação (especifi car) _____________________________ O  

G20.1 (apenas para aqueles que não possuem casa própria) Tenciona comprar casa em 
Portugal?

Não O  

Ainda não pensou no assunto/não tem a certeza O  
Sim, mas nunca fez nenhuma diligência/prospecção de 
mercado O  

Sim, e já fez diligências nesse sentido  O  

G20.1.1 No concelho de residência actual?

Sim O
Não O

G.21 Nº de divisões do alojamento em que vive, excluindo cozinha e casa(s) de banho?        

G22. O alojamento onde habita possui:

Casa de banho completa no interior da habitação 
(inst. sanit. e banho)
Abastecimento de água pela rede pública  

Água quente  

Aquecimento central ou proveniente de aquecedores móveis  

G23. A família co-habitante dispõe de:

Telefone  
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Telemóvel  

Máquina de lavar loiça  

Máquina de lavar roupa

Micro-ondas  

Motorizada/Motociclo  

Automóvel  

Computador  

TV por cabo ou antena parabólica  

Internet em casa (acesso doméstico)  

E1. Qual foi a primeira localidade em que residiu ao chegar a Portugal? __________

C - Trajectória migratória e elementos complementares de caracterização do 
entrevistado(a)

G24. Diga a principal razão porque escolheu Portugal como país de residência? (indicar ape-
nas o principal)

Conhecimento da língua/proximidade cultural O
Ascendência portuguesa/família portuguesa O
Facilidade de entrada O
Queria estudar em Portugal/benefi ciou de bolsa em Portugal O
Reagrupamento familiar O
Acompanhar os pais O
Queria utilizar o sistema de saúde português/abrigo de acordo de saúde O
Teve conhecimento de oportunidades de emprego em Portugal O
Outras razões  O     (especifi car) ________________________________ O

E2. Diga a principal razão porque escolheu Açores como região de residência? (indicar ape-
nas o principal)

Conhecimento da língua/proximidade cultural O
Ascendência portuguesa/família portuguesa O
Facilidade de entrada O
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Queria estudar em Portugal/benefi ciou de bolsa em Portugal O
Reagrupamento familiar O
Acompanhar os pais O
Queria utilizar o sistema de saúde português/abrigo de acordo de saúde O
Teve conhecimento de oportunidades de emprego em Portugal O
Outras razões  O     (especifi car) ________________________________ O

G25. Qual foi a forma de imigração utilizada para chegar a Portugal?

Sozinho(a), utilizando meios próprios ou familiares O  

Em grupo, utilizando meios próprios ou familiares O  

Com a família, utilizando meios próprios ou familiares O  

Sozinho(a), com o auxílio de terceiros O  

Em grupo, com o auxílio de terceiros O  

Recrutamento feito por um empregador português O  

Integrado numa empresa que veio desenvolver actividade em Portugal O  

Outros casos   O    (especifi car) ___________________________________

G26. Teve de pagar a alguém/alguma organização para o “ajudar” a vir para Portugal (por 
organização não se entendem nem empresas formais de transporte, nem serviços públicos 
que atribuem vistos ou outros)?

Sim O
Não O

G27. Viveu noutro país diferente do seu país de origem antes de se instalar em Portugal?

Sim O G27.1 Qual?_________________________________

G27.2 Por quanto tempo?_____________________
Não O

E3. Em Portugal, já residiu ou trabalhou noutra região antes de se instalar nos Açores?

Sim O
Não O
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G28. Porque motivo deixou o seu país de origem e apenas no caso de ter residido noutro país 
antes de vir para Portugal e porque o deixou também? (Indique apenas o principal motivo - 
assinalar com uma cruz)

País de origem
Último país de residência 
antes de vir para Portugal 

(se diferente do país de 
origem)

Motivos económicos/emprego

Reunir-se à família

Acompanhar os pais

Estudar

Motivos políticos

Razões de saúde

Outros motivos (especifi car) _____________________________

G29. Quais os principais motivos que estão na origem da opção pela residência neste 
concelho? 
(indique apenas os 2 motivos principais)

Local onde encontrou emprego O 

Boa qualidade do ambiente “natural” (clima, paisagem, etc.) O 

Boa imagem dos habitantes e do ambiente social O 

Bons acessos viários/acessibilidade O 

Local de residência de muitos imigrantes provenientes da mesma origem O 

Proximidade face a familiares ou amigos O 

Preços mais baixos na habitação O 

Nível de vida mais acessível O 

Qualidade mais elevada nas habitações existentes O 

Pelos serviços e comércio que oferece O 

Outro motivo.  O Qual? _____________________  

G30. Com que documento entrou em Portugal?

Apenas Passaporte (sem qualquer visto) O
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Visto de “turista” O
Visto de trabalho ou equivalente O
Visto de estudo ou equivalente O  

Visto de estada temporária ou equivalente O  

Outras situações  O  (especifi car) __G30Outro_________________   

G31. Tem a sua situação regularizada em Portugal?

1. Sim O  G31.1 Quando a regularizou? Mês   Ano   

2. Aguarda decisão dos serviços O  

G31.2 Que documentos lhe faltam?_________________________________________________

3. Não O

G31.3 (Apenas para aqueles que não possuem a nacionalidade portuguesa) Pretende obter a 
nacionalidade portuguesa?

Sim O  

Não O  

G32. Qual foi o seu último emprego no país de origem?______________________________

G33. Quantos empregos já teve em Portugal?   

G34. Qual foi o seu primeiro emprego em Portugal?__________________________________

G35. Como obteve o 1º emprego em Portugal?

Através de familiares/amigos do mesmo grupo étnico O 

Através do “recrutador”/“angariador” no país de origem O 

Através de patrão português O 

Através de patrão imigrante da mesma origem étnica O 

Através de patrão imigrante de outra origem étnica O 

Através de amigos/conhecidos portugueses O
Resposta a anúncio O
Serviços de emprego O
Criação do próprio emprego O
Outras formas       O                 especifi car_______________________________________________
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G36. Como obteve o emprego que possui actualmente?

Através de familiares/amigos do mesmo grupo étnico O
Através do “recrutador”/“angariador” no país de origem O
Através de patrão português O
Através de patrão imigrante da mesma origem étnica O
Através de patrão imigrante de outra origem étnica O
Através de amigos/conhecidos portugueses O
Resposta a anúncio O
Serviços de emprego O
Criação do próprio emprego O
Outras formas       O                especifi car_______________________________________________

G37. Desde que vive em Portugal, já alguma vez trabalhou alguma temporada no estrangeiro?

Sim O
Não O
G37.1 Quantas vezes? G37.2 Onde (países)  _____________________________________

G37.3 Quando (indicar anos) ? ____________________________

D - Processo de integração em Portugal

G38. Quando chegou a Portugal, qual o grau de difi culdade que sentiu face aos seguintes as-
pectos? (Gradue a resposta de 1 - nada difícil - a  5 - muito difícil -  pondo uma argola à volta 
dos números que escolher) 

Nada 
difícil

Muito 
difícil

Não conhecer ninguém/solidão 1 2 3 4 5
Clima 1 2 3 4 5
Língua 1 2 3 4 5
Saúde 1 2 3 4 5
Regularização/legalização 1 2 3 4 5
Obtenção de documentos/burocracia dos serviços portugueses 1 2 3 4 5
Integração no mercado de trabalho (em termos gerais) 1 2 3 4 5
Obtenção de profi ssão correspondente às habilitações e experiência 1 2 3 4 5
Integração na escola/sucesso escolar 1 2 3 4 5
Equivalências escolares 1 2 3 4 5
Habitação (acesso e custo) 1 2 3 4 5
Transportes (acesso e custo) 1 2 3 4 5
Comportamento/atitudes dos portugueses (termos gerais) 1 2 3 4 5
Discriminação/racismo 1 2 3 4 5
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G39. E actualmente, qual o grau de difi culdade que associa aos mesmos aspectos? (Gradue a res-
posta de 1 - nada difícil - a  5 - muito difícil -  pondo uma argola à volta dos números que escolher) 

Nada 
difícil

Muito 
difícil

Não conhecer ninguém/solidão 1 2 3 4 5
Clima 1 2 3 4 5
Língua 1 2 3 4 5
Saúde 1 2 3 4 5
Regularização/legalização 1 2 3 4 5
Obtenção de documentos/burocracia dos serviços portugueses 1 2 3 4 5
Integração no mercado de trabalho (em termos gerais) 1 2 3 4 5
Obtenção de profi ssão correspondente às habilitações e experiência 1 2 3 4 5
Integração na escola/sucesso escolar 1 2 3 4 5
 Equivalências escolares 1 2 3 4 5
 Habitação (acesso e custo) 1 2 3 4 5
 Transportes (acesso e custo) 1 2 3 4 5
 Comportamento/atitudes dos portugueses (termos gerais) 1 2 3 4 5
 Discriminação/racismo 1 2 3 4 5

G40. Tem carta de condução válida em Portugal?

Sim O
Não O

G41. Costuma exercer o direito de voto nas eleições locais do município? 

Sim O
Não O
Não se aplica (menor de 18 anos ou estrangeiro sem direito formal de voto) O

G42. Faz parte de alguma associação ou grupo? 

Sim O
Não O

G42.1 De que tipo?

Associação local de imigrantes do país de 
origem

Indicar qual? 
______________________

Outro tipo de associação local (clube recrea-
tivo e desportivo, etc.)  

Indicar qual? 
______________________

Associação de pais  
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Sindicato

Partido ou organização política  

Outro tipo de associação  
Indicar qual?   
_________________________

G43. Em que língua ou línguas fala habitualmente em casa? 

Língua nº 1 _______________________________________________________________________

Língua nº 2 _______________________________________________________________________

Língua nº 3 _______________________________________________________________________ 

G44. Já alguma vez frequentou ou frequenta um curso de língua portuguesa:

Sim, já frequentei e conclui O Qual? ____________

Sim, já frequentei e não conclui O Qual? ____________

Sim, estou a frequentar neste momento O Qual? ____________

Não, nunca frequentei porque não tive oportunidade O
Não, nunca frequentei, porque nunca senti necessidade O

G45. Para que um imigrante se sinta bem integrado em Portugal acha que é importante: 
(Gradue a resposta de 1 a  5 pondo uma argola à volta dos números que escolher) 

Nada Importante Muito 
Importante

Ter família em Portugal 1 2 3 4 5

Ter amigos portugueses 1 2 3 4 5

Ter os seus fi lhos na escola 1 2 3 4 5

Falar bem português 1 2 3 4 5

Estar empregado 1 2 3 4 5

Ter os mesmos comportamentos e hábitos culturais do que os portugueses 1 2 3 4 5

Conseguir comprar uma casa em Portugal 1 2 3 4 5

Ter  carro 1 2 3 4 5

Obter nacionalidade portuguesa 1 2 3 4 5
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G46. Em Portugal, os seus amigos(as) são sobretudo (pode escolher, no máximo, duas opções): 

Imigrantes da mesma nacionalidade  

Imigrantes de outras nacionalidades que são seus vizinhos

Portugueses que conheceu no trabalho

Portugueses que são seus vizinhos  

Portugueses que conheceu noutros locais  

Familiares  

G47. Se precisasse de ajuda de emergência a quem iria recorrer em primeiro lugar: 

Amigos Imigrantes O
Amigos Portugueses O
Colegas de trabalho O 

Vizinhos imigrantes O
Vizinhos portugueses O
Familiares instalados em Portugal O
Familiares residentes no estrangeiro O
Serviços Públicos portugueses O
Serviços Públicos do país de origem O
Instituições Religiosas O
Associações privadas/IPSS’s sem carácter religioso O

G48. Qual é a sua religião?

Sem religião (ateu/agnóstico) O
Católica O
Judaica O
Ortodoxa O
Islâmica O
Protestante Evangélica O
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Hindu O
Outra religião O
Qual? _____________________

G49. Com que frequência efectua as seguintes práticas:

Todos os 
dias

Todas as 
semanas

De vez em 
quando Raramente Nunca

1.Comer comida “típica” do país de origem

2. Comprar produtos “típicos” do país de origem

3. Ouvir música do país de origem

4. Ouvir música portuguesa

5. Ir a bailes/festas organizados por associações e pessoas do país de 
origem

6. Ir a bailes/festas organizados por associações e pessoas portuguesas 

7. Ir a actividades culturais (projecção de fi lmes, leitura de poesia, 
concertos, etc...) organizados por associações e pessoas do país de origem

8. Ir a actividades culturais (projecção de fi lmes, leitura de poesia, 
concertos, etc...) organizados por associações e pessoas portuguesas

9. Ver canais de televisão do país de origem

10. Ver canais de televisão portugueses

11. Ouvir programas de rádio para ou das comunidades imigradas

12. Ler jornais/revistas portugueses

13. Ler jornais/revistas do país de origem

14. Ler jornais/revistas do país de origem feitos em Portugal

15. Consultar sites do país de origem na internet

16. Participar em actividades desportivas organizadas por associações ou 
pessoas do país de origem

17. Participar em actividades desportivas organizadas por associações ou 
pessoas portuguesas

18. Usar vestuário tradicional do país de origem

19. Ir ao café

20. Praticar actividades religiosas ministradas pela Igreja Católica 
Portuguesa

G49.2121. Praticar actividades religiosas ministradas por outras igrejas
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G50. Da seguinte lista de instituições, refi ra aquelas que conhece, e/ou aquelas que já utili-
zou e o modo como avalia os serviços prestados (ou que sabe que prestam):

Conhece
(assinalar 

com X)
1=Sim; 2=Não, 

3= Não 
responde

Frequentou/
recorreu aos seus 

serviços 
(assinalar com X)
1=Sim; 2=Não, 

3= Não responde

Como avalia o trabalho 
que aí lhe foi prestado? 

Muito bom (1);  Bom (2); 
Razoável (3);  Defi ciente 
(4);       Muito defi ciente 

(5); 6= Não responde

Explicitar maior 
defi ciência 
ou efectuar 

sugestão 
(se desejar -  
facultativo)

1. Câmara Municipal 

2. Junta de Freguesia

3. CLAII do município

4. Serviço de estrangeiros e Fronteiras

5. ACIDI (CNAI ou outros serviços)

6. Segurança Social

7. Polícia (GNR ou PSP, conforme o município)

8. Repartição de Finanças

9. Centro de Emprego

10. Centro de saúde

11. Bancos

12. Transportes colectivos no município

13. Centro de Saúde (Repetido=10)

14. Biblioteca Municipal

15. Escola (referir qual)

16. Universidade/instituição de ensino superior 
(referir qual)

17. Embaixada(Consulado (referir qual)

18. Associação Local de Imigrantes

G51. De uma maneira geral, como considera o seu nível de integração em Portugal?  

Plenamente/muitíssimo integrado O
Muito integrado O
Integrado O
Pouco integrado O
Nada integrado O
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E - Percepção sobre situações de discriminação em Portugal

G52. Já alguma vez se sentiu discriminado(a) por motivos raciais ou étnicos em Portugal?

Sim O
Não O      (passe para a questão 54)

G53. Em que situações já se sentiu ou se sente discriminado(a)?  

Num serviço público (Segurança Social, Organização de apoio aos 
imigrantes)  

Num Banco/organismo de concessão de crédito 

Numa entrevista de emprego

No arrendamento de uma casa/quarto

Nos transportes públicos

Quando utilizou táxis 

Quando fazia compras num Supermercado ou loja

Num café, restaurante ou serviço similar

No trabalho

Na escola

Outras situações            Qual__________  

G53.1 (Apenas para aqueles que já se sentiram discriminados no mercado de trabalho) 
Quem efectuou a discriminação?

A entidade patronal  

Os colegas de trabalho

Os clientes

G53.2 (Apenas para aqueles que já se sentiram discriminados na escola) Quem efectuou a 
discriminação?

Os professores  

Os colegas  

Os funcionários não docentes  
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G54. Considera que os imigrantes, de uma maneira geral, são discriminados em Portugal?

Sim, muitas vezes O
Sim, algumas vezes O
Não O

F - Relações com o país de origem

G55. Desde que se encontra em Portugal já regressou ao seu país de origem?

Sim O Quantas vezes?       

Não O Porquê? ____________________________________________

G56. Se respondeu sim na questão anterior, diga por que motivos?

Acontecimentos familiares (casamentos, funerais, outros)

Tratar de assuntos familiares

Levar/trazer bens

Negócios 

Passar férias

Tratar de documentos

Outros    Quais?__________________________________

G57. Tem familiares dependentes no seu país de origem?

Sim O 

Não O

Filhos Número

Pais/Sogros Número

Cônjuge  

Irmãos Número

 Outros Número                         Quem? ____________
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G58. Pretende trazer familiares do seu país de origem?

Sim O                                        Quem?_________________

Não O

G59. Costuma enviar remessas em dinheiro para o seu país de origem? 

Sim O
Não O
3= Não responde

G59.1 Qual o valor médio mensal aproximado das remessas que efectua?

Até €50 O
€51-€100 O
€101-€250 O
€251-€500 O
€501-€1000 O
Mais de €1000 O
G60. Gostaria de ir residir para outro país?

Não O

Sim,  para o país de origem O
G60.1 Tem ideia de quando pretende regressar? 

Daqui a     anos  ou    meses

Sim, para outro país O  3 G60.2 Que país ou países?___________________




