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Introdução

A AIPA - ASSOCIAÇÃO DOS IMIGRANTES NOS AÇORES, foi 
constituída por escritura pública de 19 de Março de 2003, 
lavrada no Cartório Notarial do Nordeste, exarada no Livro 
de Notas para Escrituras Diversas número 46-B - Folhas um 
verso a folhas nove versos. A associação tem por objecto:

1-Contribuir para a integração social e combate à exclusão, 
discriminação de cidadãos migrantes, promovendo a sua 
dignificação e igualdade de oportunidades, direitos e obri-
gações, nomeadamente:

 a) Criar e manter serviços de apoio à população              
alvo;
 b) Apoiar a formação técnica de suporte a iniciativas 
empre sariais, culturais e sociais com vista a estimular a ac-
tividade empreendedora dos migrantes e das minorias étni-
cas;
 c) A formação profissional, de forma a fomentar o 
aumento da qualificação profissional e académica dos cida-
dãos;
 d) Estabelecimento de parcerias com associações 
congéneres portuguesas ou
estrangeiras para a promoção de acções comuns de infor-
mação ou formação;
 e) Proporcionar uma melhor ocupação de tempos 
livres, através da prática de  actividades culturais, recreativas 
e/ou desportivas, bem como a organização de intercâmbios 
internacionais.
 

2 - Contribuir para a formação de uma opinião pública posi-
tiva, face ao fenómeno da imigração, com a organização de 
conferências, palestras ou debates sobre o tema.

3 - Combater a xenofobia e todas as discriminações basea-
das na nacionalidade, origem étnica, cor ou religião.

4 - Contribuir para o reforço de laços de amizade e solidarie-
dade entre os diversos povos.
Os seus Estatutos foram publicados no Jornal Oficial da RAA 
nº. 9 III Série de 15 de Maio de 2003, sendo o seu número 
fiscal de contribuinte o 512077010 e o número de identifi-
cação da Segurança Social 20015519159.

Por despacho de 2 de Julho de 2007 do Presidente do Gover-
no Regional dos Açores, a
Associação dos Imigrantes nos Açores, foi declarada de UTI-
LIDADE PÚBLICA.

O presente Relatório de Gestão, elaborado nos termos do 
Artigo 27º alínea a) dos Estatutos do AIPA e complementar-
mente pelo Artigo 66º. do Código das Sociedades Comer-
ciais, expressa de forma apropriada a situação financeira e 
os resultados da actividade exercida no exercício económico 
findo em 31 de Dezembro de 2011.
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Nota de Abertura
Não podemos dissociar a nossa existência coletiva de dife-
rentes simbologias que, até certo ponto, nos acompanham 
na nossa labuta diária, sendo que o balanço das atividades 
desenvolvidas e dos objetivos concretizados ajudam-nos a 
posicionar e a construir um futuro melhor. O presente relató-
rio pretende refletir sobre as atividades que a AIPA desenvol-
veu ao longo do ano de 2011, bem como as contas do ano 
em apreço.

O país e a região vivem um momento de exceção, condicio-
nado pela crise económica e, por consequência, pela degra-
dação do bem-estar social. No campo das migrações, o ano 
de 2011 foi particularmente difícil face a crise que Portugal 
e os Açores atravessam, gerando poucas oportunidades de 
emprego, aumentando a precariedade e de empurrar mais 
pessoas para situações de pobreza e exclusão social. As es-
tatísticas revelaram, em 2011, um forte abrandamento dos 
fluxos migratórios, acompanhado de retorno (com alguma 
expressão) de muitos imigrantes para os seus países de ori-
gem. Em relação a este ponto vale a pena dizer que o retorno 
dos imigrantes, não obstante do forte aumento, não assume 
a amplitude que se aparenta através da comunicação social. 
Com alguma exceção por parte do Brasil, muitos dos países 
de onde são provenientes os imigrantes não oferecem ainda 
muitas alternativas. Isto significa que são muitos os imigran-
tes que, mesmo em situação de desemprego, optam por 
ficar em Portugal ou tentam procurar novos destinos migra-
tórios. Aqui entra o ano de 2012. Portugal está a ser confron-
tado com a emigração objetiva de muitos dos portugueses 
para Angola e Brasil. As migrações, sendo um fenómeno de 
base racional e individual, quando a emigração assume uma 
dimensão numérica expressiva têm custos elevados para o 
país de origem. Uma outra dimensão tem a ver com o dis-
curso político de incentivo à emigração dos portugueses 
que, deverá ser aproveitada, ironicamente, para uma maior 
atenção aos imigrantes em Portugal. O cenário de 2012 não 
será nada fácil e tudo iremos fazer, em conjunto com outras 
entidades, no sentido de não permitir um desinvestimento 
nas políticas
de integração.

Apesar desses condicionantes, o ano de 2011 representou 
mais uma etapa na afirmação da AIPA no contexto regional e 
no reforço da nossa missão que é contribuir para a promoção 
da integração dos imigrantes na sociedade açoriana. A nossa 
primeira linha de atuação é o apoio direto aos imigrantes e 
encaminhá-los para os serviços regionais em função dos as-
suntos que nos chegam aos dois Centros Locais de Apoio à 
Integração dos Imigrantes: atendemos mais de 350 imigran-
tes e de 24 nacionalidades; através dos projetos Clube de 
Emprego e Bolsa de Habitação conseguimos encaminhar/
apoiar mais de 100 imigrantes; Mais de 5000 frequentaram 
o nosso espaço TIC. A ligação com a sociedade açoriana e a 
envolvência das pessoas nesse esforço de integração e do 
diálogo intercultural é vital para nós. Por isso, passamos o 
Suplementos Rumos Cruzados para quinzenal e foi possível 

publicar 25 edições. O programa de Rádio “ O Mundo Aqui”, 
continuou a cumprir a sua função: fizemos 46 edições e en-
trevistamos 98 pessoas. Este projeto representa ainda um lo-
uvável contributo na aproximação entre os arquipélagos de 
Cabo Verde e dos Açores, já que o programa através de uma 
parceria com a Rádio de Cabo Verde, são retransmitidos to-
dos os domingos. As atividades culturais assumem, no con-
texto da nossa atuação e na concretização da nossa missão, 
uma dimensão central tanto na valorização da cultura dos 
imigrantes como na criação de espaços para conhecimento 
recíproco. Neste sentido, é destacar duas atividades: o Festi-
val de Internacional de Cinema sobre a Migrações – Panazo-
rean – que começou a ser preparado em 2011 e o Festival “ 
O Mundo Aqui” que contou com a presença de dezenas de 
artistas e mais de três mil visitas. Para além disso desenvol-
vemos, ao longo de 2011,uma dezena de outras atividades 
de caráter cultural e que contou com uma abrangência de 
mais de três centenas de pessoas. Fomos várias vezes às es-
colas para falar sobre o tema das migrações, lançámos três 
concursos dirigidos à população açoriana e realizamos de-
zenas de reuniões e encontros tentando colocar na agenda 
pública o tema das migrações e, ao mesmo tempo, que ten-
tamos criar uma onda de solidariedade junto da população 
açoriana.

Na concretização das diferentes atividades, as parcerias são 
determinantes. Apesar de continuarmos a depender muito 
dos apoios públicos, conseguimos estabelecer mais de 40 
parcerias, tanto no contexto público como privado.

A nível financeiro, a AIPA apresenta uma situação muito 
equilibrada entre as despesas e receitas, sendo que o aspeto 
negativo a realçar é, muitas vezes, a falta de liquidez poten-
ciada pela extrema dependência dos apoios públicos e nos 
atrasos no processamento dos mesmos.

As nossas receitas foram de 159 082, 50 € e os gastos foram 
de 165 253, 88 €, gerando um saldo negativo de 6 171, 63 
€. Esse saldo negativo foi o resultado de algumas despesas 
(nomeadamente no apoio aos imigrantes em situação de 
extrema dificuldade e /ou pagamento de viagens em con-
sequência de mortes de familiares). De qualquer modo, 
continuamos com uma margem mínima em termos de ca-
pacidade para gerar receitas próprias, sendo que no quadro 
financeiro e da própria sustentabilidade constitui um dos 
principais desafios que teremos de continuar a perseguir.
Muita coisa ficou para ser feita, muitas coisas deveriam ser 
feitas de uma outra forma. Todavia, existe uma certeza que 
presidiu a nosso trabalho no passado: um forte engajamen-
to e uma paixão sem limite da nossa equipa de dirigentes, 
técnicos e voluntários na concretização da missão da AIPA.
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Principais indicadores

 - Efectuamos 358 atendimentos, através dos CLAII 
de Ponta Delgada (91,1%) e de Angra de Heroísmo (8,9%);
 
 - Dos 358 atendimentos em 2011, 64,2% eram cida-
dãos do sexo masculino e 35,8% do sexo feminino,
 
 - 94,7% dos utentes que frequentaram o CLAII têm 
idade compreendida entre os 26 e 55 anos;
 
 - 11,2% das pessoas  que recorreram ao CLAII foi 
com o  objectivo de solicitarem algum tipo de apoio social;
 
 - Em 2011, atendemos cidadãos de 24 nacionalida-
de diferentes;
 
 - Os cidadãos cabo-verdianos foram que mais re-
correram ao CLAII (30,4%). A seguir, foram os brasileiros 
(28,8%), angolanos (7,5%), portugueses (6,7%), ucranianos 
(5,6%) e guineenses (5,3%).
 
 - 5226 pessoas frequentaram o Espaço TIC da AIPA, 
representando um  aumento de procura de 23,9% em re-
lação a 2010.  
 
 - Divulgamos 360 ofertas de emprego e ajudamos e 
5 imigrantes através do Clube de Emprego celebraram con-
tratos de trabalho;
 
 - Divulgamos 1500 anúncios de aluguer de habi-
tação, encaminhamentos 50 imigrantes para os serviços 
competentes na área de habitação e 10 imigrantes consegui-
ram obter apoio através de programa “Famílias com Futuro;
 
 - Realizamos 2 acções de formação, envolvendo 
mais 20 pessoas;
 
 - Colocamos no ar 46 edições do programa de rádio 
“ O Mundo Aqui” e entrevistamos 98 pessoas no estúdio;
 
 - Publicamos 25 edições do Suplemento “ Rumos 
Cruzados”, estimando um impacto junto mais de 112 mil pes-
soas;
 
 - Em 2011, o site da AIPA foi visitado por 30 529 pes-
soas, com uma média de 166 visitas diárias. Enviamos ainda 
num total de 109 newsletter para 4626 pessoas que se en-
contram inscritas no site da AIPA. 

 - Tínhamos, em 2011, 929 sócios;

 - 10 imigrantes prestaram serviços, no âmbito do 
projeto “ Clube de Serviços;

 - Ajudamos 78 imigrantes a preencherem as decla-
rações de IRS;

 - Através do projeto “ Casa do Cidadão”, emitimos 67 
declarações;

 - Realizamos 5 workshop sobre a temática das mi-
grações e cinema, envolvendo mais 60 pessoas;

 - Levamos a cabo 3 concursos dirigidos à população 
açoriana sobre a temática das migrações, envolvendo mais 
120 trabalhos e mais de 70 pessoas;

 - Realizamos mais um festival “ O Mundo Aqui” que 
contou com a presença de mais de duas dezenas de artistas 
e visitada por mais de 3 mil pessoas;

 - A equipa da AIPA deslocou-se por 6 vezes às esco-
las da Região para falar sobre o tema das migrações, intercul-
turalidade e racismo. Abrangemos com essas acções mais de 
400 jovens;

 - Na imprensa regional as actividades da AIPA foi re-
ferenciada mais de 150 vezes;

 - A AIPA envolveu nas suas atividades mais de 50 
parceiros;
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1- Centro Local de Apoio à Integração dos 
Imigrantes (CLAII) de Ponta Delgada e Angra do 

Heroísmo
O Centro Local de Apoio à Integração de Imigrante (CLAII) é 
um espaço de acolhimento, informação e apoio aos imigran-
tes, que visa ajudar a responder às questões, problemas que 
se colocam aos imigrantes, com capacidade de interacção 
com estruturas locais, tendo como missão ir além da infor-
mação e apoiar o processo multivectorial do acolhimento e 
integração dos imigrantes a nível local.

O Centro Local de Apoio à Integração de Imigrante de Ponta 
Delgada foi inaugurado a 15 de Julho de 2003 e na Angra do 
Heroísmo em 2008, através de um protocolo celebrado entre 
a AIPA e o ACIDI, I.P. ( Alto Comissariado para Imigração e 
Diálogo Intercultural), com o apoio do Instituto de Acção 
Social. 

Durante os 8 anos de funcionamento do CLAII de Ponta Del-
gada (15 de Julho de 2003 até 31 de Dezembro de 2011) e 3 
anos do CLAII de Angra do Heroísmo, foram efetuados 2.533 
atendimentos, com uma média de 316 atendimentos 
anuais.

É de referir que despois da sua inauguração, o CLAII de Angra 
de Heroísmo não teve um funcionamento contínuo, devido 
a falta de recursos financeiros para suportar os custos com os 
recursos humanos.

Em 2011, com a contratação de uma mediadora estagiária 
para o CLAII de Angra do Heroísmo, o total de atendimen-
tos nos dois CLAII´S foi de 358 traduzindo num aumento de 
43,8% em realação a 2010, sendo que 326 atendimentos 
foram efectuados pelo CLAII de Ponta Delgada (91,1%) e 32 
pelo CLAII de Angra do Heroísmo (8,9%). É preciso salientar 
que os atendimentos do CLAII de Angra do Heroísmo co-
meçaram a ser feitos a partir de Outubro.
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1.1.1- Atendimentos por Sexo

Dos 358 utentes que procuram o CLAII em 2011, 64,2% eram 
cidadãos do sexo masculino e 35,8% do sexo feminino, con-
forme se verifica no Quadro nº 3.

Como se pode verificar no Gráfico nº 4, tanto no CLAII de 
Ponta Delgada, como em Angra, são os cidadãos do sexo 
masculino que mais procuraram os serviços disponibilizados 
pelos CLAII´S. 

Da análise afetuada e de acordo com o Gráfico nº 5, a maioria 
dos atendimentos foram prestados aos indivíduos com ida-
de entre 36 e 45 anos (44,4%), seguido dos indivíduos com 
idade entre 26 e 35 anos (30,7%) e indivíduos com idade en-
tre 46 e 55 anos (19,6%).
Significa que, cerca de 94,7% dos utentes que frequentaram 
o CLAII têm idade entre os 26 e 55 anos.

Gráfico nº 3 – Atendimentos por sexo

Gráfico nº 4 – Atendimentos por sexo em cada um dos CLAII´S
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1.1.2 Atendimentos por Faixa Etária

A semelhança do que havia sucedido em 2010, os assuntos 
que registaram maiores atendimentos foram a Legalização 
com 12,8%, a Nacionalidade com 12,8% e Outros com 
36,6%. No tema “Outros” estão incluidos cidadãos que se diri-
giram ao CLAII  para o pedido de ajuda para o preenchimen-
to de declarações fiscais - IRS, pedido de documentos online 
da Casa de cidadão de Cabo Verde (Certidão de Nascimento, 
Certificado de Registo Criminal e Certidão de Casamento) e 
Certidão de Registo Criminal de Brasil online.

É importante salientar o número significativo de cidadãos 
(11,2%) que recorreram ao CLAII para o pedido de apoios 
sociais. Com o agravamento da crise e o aumento de des-
emprego, muito imigrantes ficaram na situação de carência 
económica a daí o pedido de apoio.

A seguir, surgem questões Laborais (7,5%), essencialmente, 
procura de emprego.
  

Gráfico nº 5 – Atendimentos por faixa etária

1.1.3. Atendimentos por Assuntos 
Abordados

Gráfico nº 6 – Assuntos abordados
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Esmagadora maioria dos cidadãos que procuraram o CLAII 
em 2011 eram detentores de Autorização de Residência 
(67,6%), seguidos de cidadãos com o BI/Cartão de Cidadão 
(12%). Nesta última categoria, estão incluidos cidadãos imi-
grantes que já adquiriram a nacionalidade portuguesa e 
possuem dupla nacionalidade e também cidadãos de ori-
gem portuguesa que recorrem aos serviços do CLAII.
Deve-se referir também que 13,4% dos cidadãos apenas 
possuíam o Passaporte, ou seja, cidadãos que não possuíam 
qualquer título válido de permanência em Portugal.

Dados oficiais indicam-nos que residem atualmente nos 
Açores cidadãos de 88 nacionalidades diferentes. Em 2011, 
o CLAII atendeu cidadãos de 24 nacionalidades diferentes. 
O Gráfico nº 8 mostra-nos as nacionalidades mais represen-
tativas.
No total, são os cidadãos caboverdianos que mais recorre-
ram ao CLAII (30,4%), principalmente no CLAII de Angra do 
Heroísmo em que 71,9% dos atendimentos foram feitos aos 
cidadãos daquele arquipélago lusófono. A seguir, foram os 
cidadãos brasileiros (28,8%), depois cidadãos angolanos 
(7,5%), portugueses (6,7%), ucranianos (5,6%) e guineen-
ses (5,3%). 

1.1.4. Situação Legal

Gráfico nº 7 – Situação legal
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1.1.5. Nacionalidade dos utentes que 
procuraram o CLAII

Gráfico nº 8 – Nacionalidade dos imigrantes que procuraram o CLAII
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1.1.6. Tipificação de Interlocutores

Em 2011, 90,2% dos atendimentos foram prestados directa-
mente aos cidadãos imigrantes. É de salientar que 5,6% dos 
atendimentos foram feitos partir dos familiares.

O CLAII de Ponta Delgada funciona de segunda à sexta feira, 
na Rua do Mercado nº 53 H, de segunda à sexta-feira, das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 e o da Angra do He-
roísmo, na Rua da Garoupinha, nº 59, Conceição, das 9h00 às 
16h30, de segunda á sexta feira.

Gráfico nº 9 - Interlocutores
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Contribuir para a integração e empregabilidade dos imigran-
tes no mercado de trabalho regional é o objectivo da criação 
do Clube de Emprego da AIPA.

Em 2010, o projecto “Clube de Emprego” ficou abaixo das 
nossas expectativas. A crise que atravessou o ano de 2009 
e 2010 no País e na região afectou de forma significativa o 
mercado de trabalho, principalmente na área de construção 
civil e obras públicas, áreas estas onde estão inseridas a co-
munidade imigrante na sua maioria. Mesmo assim, conse-
guimos colocar 360 anúncios no site da AIPA, mas infeliz-
mente muitas dessas ofertas não eram compatíveis com o 
perfil dos imigrantes.

Todavia, com o nosso auxílio foram celebrados 5 contra-
tos de trabalho nas áreas de serviços domésticos,  
restauração e construção civil.   Não se pretende, com esse 
projecto, substituir os centros de emprego sob responsabi-
lidade do Governo Regional, mas sim constituir-se num ser-
viço de apoio e complemento dos imigrantes no mercado.
Em termos genéricos, o Clube faz o cruzamento entre as 
ofertas e procura de trabalho na região.

1.2. Clube de Emprego 1.3. Bolsa de Habitação 

Pelos valores alcançados, pensamos que o balanço global 
deste serviço é positivo, na medida em que durante o ano 
de 2011 encaminhamos 50 cidadãos imigrantes que procu-
rarão arrendar uma habitação, conseguimos colocar no site 
da AIPA 1.500 anúncios de habitação recolhidos nos jornais 
diários, ajudamos os imigrantes no processo das candidatu-
ras ao programa regional de habitação “Famílias com Futu-
ro” e, finalmente, com o nosso apoio 10 cidadãos imigrantes 
conseguiram arrendar uma habitação.  
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2- Projectos

2.1. Curso Livre de introdução à 
língua e cultura de Cabo Verde

Com o objectivo de reforçar o conhecimento da cultura de 
origem dos imigrantes cabo-verdianos junto da população 
açoriana e na convicção de que o conhecimento de outras 
línguas e culturas desempenha um papel central no diálogo 
intercultural e na própria integração dos imigrantes, a AIPA 
promoveu, em Abril de 2011, o Curso Livre de introdução à
língua e cultura de Cabo Verde. 

A formação, ministrada por Patricia Vicente, teve a duração 
de 12 horas e contou com a participação de 9 pessoas entre 
elas imigrantes e açorianos.  
 

2.2. Curso de Cultura e Cidadania 
açoriana 

O processo de integração joga-se numa relação cultural nos 
dois sentidos. Se a sociedade terá de criar as condições para 
a valorização da cultura dos imigrantes, estes, por sua vez, 
têm também de conhecer e valorizar a cultura da sociedade 
de acolhimento.

Foi neste contexto, e em face da presença dos imigrantes na 
sociedade açoriana, que AIPA promoveu um curso livre de 
Cultura e Cidadania Açoriana, com o propósito de dar a con-
hecer aos imigrantes algumas noções nucleares da cultura 
açoriana e da própria dimensão da cidadania.

A formação gratuita, ministrada por Rita Couto, decorreu du-
rante o mês de Agosto e contou com a participação de 11 
imigrantes. 

A iniciativa teve o apoio da Direção Regional das Comuni-
dades. 
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2.3 Programa de Rádio “ O Mundo 
Aqui” 

Durante o ano de 2011, concretizámos a sétima edição do 
programa radiofónico “ O Mundo Aqui”. 

O Ano de 2011, representou um ano de sustentabilidade e 
de afirmação do programa. Realizamos 46 programas, 98 
pessoas foram entrevistadas no estúdio.

Foi possível ainda durante o ano colocar em funcionamento 
no site da RTP -Açores, um blogue do programa “ O Mun-
do Aqui” que para além do resumo de todos os programas, 
permite aceder, online, ao programa na íntegra. O tempo de 
duração do programa é de 60 minutos.

Temos a percepção do aumento considerável do programa, 
e segundos as estimativas da RTP - Açores, o programa tem 
uma média semanal de audiência “muito boa”. 

Ainda durante o ano de 2011, o programa foi transmitido 
também em Cabo Verde. 

Maninho, imigrante brasileiro, radicado há mais de 14 anos 
na região dá voz ao programa, conduzindo semanalmente 
os ouvintes para uma verdadeira viagem aos vários cantos 
do mundo. Entrevistas, gastronomia, música, notícias são 
alguns dos aspectos que semanalmente são focados no pro-
grama “ O Mundo Aqui”.

Constituem objectivos centrais do programa:

	 •Fomentar	o	diálogo	cultural	entre	povos	e	regiões;
 
	 •Propiciar	um	conhecimento	mais	genuíno	de	po-
vos e países, privilegiando os que têm uma certa ligação com 
as comunidades migrantes nos Açores;

	 •Reforçar	os	canais	de	informação/formação	juntos	
dos imigrantes e da sociedade açoriana sobre a problemáti-
ca das migrações e relações inter-culturais;

	 •Incentivar	 a	 prevalência	 e,	 consequentemente,	 a	
construção de uma imagem positiva da imigração.
O programa é emitido todos os sábados, das 13h00 às 
14h00, na RDP/Açores. 

A Associação não possui mecanismos com vista a medir a 
audiência do programa. Porém, acreditamos que, face aos 
feed back informais que temos vindo a receber, o programa 
tem vindo a cumprir os seus propósitos e, sobretudo, tem 
permitido um melhor conhecimento da realidade da imi-
gração na região e da cultura de origem dos imigrantes, 
bem como sensibilizando a população açoriana para os 
benefícios.
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2.4 Rumos Cruzados 

“Rumos Cruzados” é o nome do Suplemento, que é publi-
cado, quinzenalmente, junto do jornal “Açoriano Oriental”. 
Durante o ano de 2011 em conjunto com o jornal acima re-
ferenciado demos continuidade ao suplemento mensal, de 
duas páginas, que se revelou bastante útil no fomento do 
diálogo cultural, no reforço de canais de informação /for-
mação junto da sociedade açoriana e da própria comunida-
de de imigrantes, bem como o reforço da construção de uma 
imagem positiva da imigração. O propósito do suplemento 
é potenciar, em termos genéricos, o diálogo cultural entre 
povos e regiões e, mais especificamente, entre a sociedade 
açoriana e as comunidades migrantes. Com efeito, o público-
alvo do projecto é a própria sociedade açoriana, partindo do 
pressuposto que os imigrantes dela fazem parte.

Foram publicados durante o ano de 2011, 25 suplementos. 
(Ver Anexo)

A página da AIPA continua a ser um importante instrumento 
de aproximação da associação junto da sociedade açoriana 
no fomento de uma visão positiva da imigração.

Em 2011, o site da AIPA foi visitado por 30529 pessoas, com 
uma média de visita diária e mensal de 166 e 4697, respec-
tivamente, números muito satisfatórios. Enviamos ainda 109 
newsletter para 4626 pessoas que se encontram inscritas 
no site da AIPA. 

O Site da AIPA está estruturado da seguinte forma:

	 •Informações sobre a AIPA -objectivos, órgãos so-
ciais, historial etc. 
	 •Notícia – é a parte mais dinâmica da página, onde 
focamos para além dos acontecimentos regionais, nacionais 

2.5 Web Page da AIPA e as Redes 
Sociais 

Gráfico nº 10 - Número de visitas por mês ao site da AIPA

e internacionais relacionados com a imigração, algumas no-
tícias mais relevantes dos países de origem dos imigrantes.

	 •Agenda – é concretizado através de uma actuali-
zação diária sobre as actividades da Associação;

	 •Fórum – Permite fomentar o debate em torno da 
problemática da imigração. É a parte da página que se en-
contra menos dinamizada.

	 •AIPA TV - Com recurso à plataforma na Web -Youtu-
be. No canal AIPA TV preveníamos a rubrica “ Rostos da Imi-
gração” onde os interessados poderão ver e ouvir os dife-
rentes percursos de quem escolheu estas nove ilhas como a 
nova casa.

	 •Facebook - Porque acreditamos nas potencialida-
des das redes e na construção de pontes para a valorização e 
conhecimento do outro apostamos no facebook para divul-
gar o trabalho da AIPA. No ano 2011 atingimos o simpático 
número de 1000 amigos na rede social Facebook.

A AIPA desde de 2008 tem em funcionamento o Espaço TIC, 
no âmbito de um protocolo celebrado com a Direcção Re-
gional da Ciência e Tecnologia enquadrado na candidatura 
feita à Tipologia A - “Apoio ao funcionamento e manutenção 
de Espaços TIC”, da medida 6.2.1 – “Criação, desenvolvimento 
e manutenção de Espaços TIC permanentes” e do Eixo 6.2 – 
“Melhoria das acessibilidades às Tecnologias de Informação 
e Comunicação”, do Programa 6 – Desenvolvimento das Tec-
nologias de Informação e Comunicação (PRATICA).

O Espaço está equipado com 8 computadores, com ligação 
à internet e funciona de 2ª a 6ª feira, na Rua do Mercado, nº 
53H, em Ponta Delgada, das 9h:00h às 12:30h e das 14:h às 
17:300h.

2.6 Espaço TIC
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Esmagadora maioria dos utentes são de sexo masculino 91% 
e apenas 9% do sexo feminino.

O quadro nº 2 mostra que 99,5% dos utentes que frequenta-
ram o ETIC em 2011 foram devida a internet.

A utilização do Espaço TIC AIPAçores é gratuita. 

O Espaço ETIC AIPAçores constitui um espaço público de 
acesso gratuito de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) e serviços, tendo como os principais objectivos:

 1.Massificar e generalizar a sua utilização contri-
buindo para o combate à infoexclusão, designadamente no 
que concerne à utilização da internet.

 2.Dotar os seus utilizadores de competências bási-
cas em TIC, havendo lugar, portanto, a uma componente de 
formação.

 3.Desenvolver todo o processo tendente à atri-
buição de Diplomas de Competências Básicas.

Durante o ano de 2011, frequentaram o Espaço TIC AIPAço-
res 5.226 pessoas, o que representa um aumento de procura 
de 23,9% em relação a 2010. 

Relativamente a nacionalidade dos utentes que frequentam 
o ETIC AIPAçores em 2011, 81,1% são cidadãos portugueses 
(muitos dos quais imigrantes que adquiriram a nacionalida-
de portuguesa), 6,3% são cidadãos caboverdianos e 4,2% ci-
dadãos brasileiros, como mostra o quadro nº 1. 

Gráfico nº11   - Frequencia do ETIC AIPAçores

Quadro nº 1 –  Nacionalidade dos utentes do ETIC

Gráfico nº 12 – Utentes por sexo

Quadro nº 2 – Causa da frequencia do ETIC AIPAÇORES
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2.7 Associados

Em Dezembro de 2011, a AIPA tinha 929 sócios, mais 39 só-
cios do que ano de 2010. Apesar dos esforços feitos no sen-
tido de aumentar o número de sócios, as coisas não tem tido 
as consequências desejáveis. Importa, por isso, alterar as es-
tratégias utilizadas e dar prioridade máxima ao aumento do 
número de sócios, enquanto uma dimensão importante da 
AIPA.

De qualquer modo, durante o ano de 2011, aproveitamos a 
nossa participação em feiras e outros eventos públicos para 
captar mais associados. 

Com o propósito de contribuir para minimizar os impac-
tos decorrentes da elevada taxa de desemprego junto dos 
imigrantes, nomeadamente, a  ausência ou insuficiência de 
rendimentos, mas também como forma de potenciar uma 
postura pró-activa dos próprios imigrantes na busca de al-
ternativas de empregabilidade, a AIPA colocou em marcha 
um projecto denominado “Clube de Serviços”.
 
O Clube de Serviços contempla, de momento, 7 tipos de ac-
tividade, nomeadamente: serviços de Serviços de Estafetas 
(Distribuição de Publicidade, Entrega de Mensagens e En-
comendas ao domicílio, Entrega de Compras ao Domicílio); 
Penteados africanos, Serviço de Costura, Gastronomia Étni-
ca (Bolo/doces brasileiros, Salgados, confecção de Bebidas 
exóticas, cachupa e outros pratos étnicos) Tradução (Russo, 
Ucraniano, Crioulo); Processamento de textos no computa-
dor.  
 

2.8. Clube de Serviços 

O projecto tem o envolvimento de 20 imigrantes e funciona, 
numa primeira fase, no Concelho de Ponta Delgada. As ac-
tividades que suportam o Clube de Serviços irão preencher 
as necessidades pontuais no mercado regional, sendo que a 
AIPA funcionará como intermediária entre o cliente e o pres-
tador de serviço. 
 
De momento, os imigrantes que estão a prestar os seus ser-
viços no âmbito deste projecto, não conseguem faze-lo de 
forma isolada. No entanto, em função da dinâmica do pro-
jecto, é nossa intenção potenciar a autonomização dos imi-
grantes na realização destas actividades que convergente, 
de resto,  com a próprio incentivo ao empreendedorismo 
que poderá constituir uma estímulo interessante na procura 
de resposta inovadoras e pró-activas para o grave problema 
do desemprego. 

Em 2011 surgiram 10 propostas de prestação de serviço 
(processamento de texto, estafeta e gastronomia Étnica) 
que foram cumpridas com sucesso.
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Dando sequência a actividade desenvolvida nos últimos dois 
anos, durante os meses de Fevereiro á Junho, funcionou na 
AIPA, o Gabinete de Preenchimento de Declarações Ficais – 
IRS, com objectivo e ensinar e ajudar os cidadãos imigrantes 
a cumprirem as suas obrigações fiscais.  

No ano de 2011 a AIPA apoiou 78 imigrantes a preenche-
rem as suas declarações de IRS.

A existência num espaço geográfico de pessoas provenien-
tes de outras culturas constitui um factor de enriquecimento 
cultural, social e económico para as sociedades de acolhi-
mentos. No entanto, o reforço das mais-valias dos movimen-
tos migratórios exige-nos um trabalho permanente de va-
lorização do sentido da frase: a diversidade enriquece-nos. 
Esta proposição constituiu a motivação para a AIPA – Asso-
ciação dos Imigrantes nos Açores em parceria com a AFAA 
– Associação Fotógrafos Amadores dos Açores organizarem, 
em 2008, o concurso fotográfico “Olhares sem Fronteiras”. 

A 2ª Edição deste concurso foi lançada, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Lagoa, em Dezembro de 2010 e a inaugu-
ração da exposição, bem como, a divulgação dos vencedores 
e das melhores fotografias a concurso decorreu a 20 de Julho 
de 2011, no edifício do Museu do Presépio, em Lagoa.   

Estiveram patentes as 30 melhores fotografias, das 120 que 
foram enviadas durante o período da candidatura, e destas 
foram atribuídos um primeiro prémio e três menções hon-
rosas. 

“Saberes Milenares” de Paulo Medeiros foi a fotografia vence-
dora. O autor que foi contemplado com uma viagem e esta-
dia a Cabo Verde (patrocinado pela Câmara Municipal de La-
goa) tem 44 anos, é professor universitário e tem como uma 
das suas grandes paixões a fotografia. “Saberes Milenares” 
transmite-nos uma forte mensagem de um harmonioso e es-
timulante diálogo intercultural. Às fotografias denominadas 
“Mercado da Graça” de Paulo Rodrigues Jorge, “Crucifixos” de 
Acácio Amaral e “Momentos” de Paulo Medeiros foram atri-
buídas menções honrosas. 

A cerimónia de inauguração foi presidida por José Franco, 
presidente da AFAA, Paulo Mendes da AIPA e pelo Vice-Pre

2.9. Gabinete de Apoio ao 
Preenchimento de Declarações 

Fiscais. 

2.10. II Edição do concurso “Olhares 
sem Fronteiras” 

sidente do Município de Lagoa, Fernando Moniz e contou 
com a presença de diversas pessoas, entre elas, os fotógrafos 
concorrentes, familiares e amigos.  

A exposição da 2ª edição do concurso “Olhares sem Frontei-
ras”, que transmite as várias manifestações de diversidade e 
de diálogo intercultural nos Açores, irá percorrer vários pon-
tos da ilha de São Miguel. 

Relembre-se que, o “Olhares Sem Fronteiras”, aberto à parti-
cipação de todos os residentes em território nacional, desa-
fiou as pessoas para que, através da objectiva da máquina 
fotográfica, “captassem” a valorização da presença dos mi-
grantes na sociedade açoriana nos seus múltiplos aspectos. 
O concurso visou, ainda, a valorização do diálogo intercul-
tural, enquanto factor chave para a construção de uma so-
ciedade plural e a promoção de uma sã convivência entre 
povos e culturas, minimizando espaços para a emergência 
de atitudes racistas e xenófobas.

Fotografia Vencedora: “Saberes Milenares”, Paulo Medeiros

Menção Honrosa: “Crucifixos”, Acácio Amaral 
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Menção Honrosa: “Mercado da Graça”, Paulo Rodrigues

Menção Honrosa: “Momentos”, de Paulo Medeiros 

A AIPA tem em funcionamento, desde Julho 2010, dois  bal-
cões da Casa do Cidadão a funcionar na sede da AIPA, um em 
Ponta Delgada e outro em Angra de Heroísmo.  

Esses serviços disponibilizam aos cidadãos caboverdianos a 
emissão on-line de Certidões de Nascimento, Certificados de 
Registo Criminal e Certidões de Casamentos. 

Em 2011através deste serviço, foram emitos 67 docu-
mentos.

A UMAR Açores em parceria com a Associação dos Imigran-
tes nos Açores (AIPA) desenvolveu em 2008 o projecto “Tu 
existes, tu contas”. Um encontro entre mulheres imigrantes e 
açorianas onde partilharam a sua cultura, dando a conhecer 
receitas, músicas, danças, histórias e a língua dos seus países 
de origem.     

2.11. AIPA Acolhe Casa do Cidadão

Dando continuidade à 1ª edição a AIPA voltou a promover o 
projecto em Maio de 2011. Os encontros, que se realizavam 
às segundas-feiras, tiveram a duração de 4 meses e conta-
ram com a participação de 12 mulheres. 

Tal como em 2008, os trabalhos desenvolvidos nas reuniões 
serão apresentados ao público e o “Livro Viajante”, onde as 
participantes relatam histórias da sua vida, bem como, recei-
tas típicas do seu país, fez também parte do projecto. 

Com esta iniciativa a AIPA pretendeu contribuir para a criação 
de laços reais entre as participantes.

A Associação dos Imigrantes nos Açores – AIPA - apresen-
tou publicamente no passado dia 9 de Setembro, no Hotel 
Lince, o Panazorean International Film Festival, o primeiro 
festival de cinema inteiramente dedicado às questões das 
migrações e interculturalidade, a nível nacional, e um dos 
poucos a nível internacional.

Em Abril de 2012, durante 8 dias, a cidade de Ponta Delgada, 
na ilha de São Miguel, será o palco deste evento. Os Açores, 
espaço de partidas e chegadas por excelência, são um local 
privilegiado para juntar realizadores, produtores e especialis-
tas em torno da reflexão sobre os movimentos migratórios e 
a interculturalidade num mundo globalizado e globalizante. 

A AIPA com este festival pretende contribuir para a pro-
moção do diálogo intercultural a nível regional, nacional e 
internacional, consciencializar a população açoriana sobre 
os temas das migrações, interculturalidade, discriminação 
racial e desafios da globalização, e Incentivar o desenvolvi-
mento de produção cinematográfica que se debruça sobre 
as questões das migrações e interculturalidade.

2.12.“Tu existes, tu contas”

2.13. Panazorean International Film 
Festival
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Curtas ou longas, de ficção ou animação, filmes de carác-
ter documental ou experimental, todas as categorias estão 
a concurso, produzidas em qualquer país, sobre qualquer 
realidade migratória e intercultural. O festival destina-se a 
todos os públicos, desde os novos talentos aos nomes con-
sagrados. As inscrições terminaram no dia 31 de Dezembro 
de 2011 para as competições nacionais e internacionais e 
terminarão no dia 6 de Fevereiro de 2012 para a competição 
regional. Os vencedores a nível regional, nacional e interna-
cional receberão diversos prémios, que totalizam um valor 
superior a 14000€, e serão avaliados por personalidades do 
meio científico e cinematográfico.

Além da mostra de filmes das secções competitivas e não 
competitivas, haverá a realização de actividades paralelas ao 
festival, como concertos, actuação de DJ’s, conferências, ex-
posições de fotografia e instalações artísticas. 

A programação será realizada em colaboração com a Asso-
ciação Zero em Comportamento, organizadora do Indie Lis-
boa – Festival de Cinema Independente de Lisboa. O festival 
conta com o apoio do Governo Regional dos Açores.

O Panazorean resulta de uma parceria alargada com diversos 
actores locais, nacionais e internacionais, das quais destaca-
mos o Teatro Micaelense, IRIS Audiovisuais, SATA, Azores Film 
Commission, MEO, TMN, Escola das Artes da Universidade 
Católica do Porto, o Departamento de Línguas e Literaturas 
Modernas e o Mestrado em Tradução e Assessoria Linguística 
da Universidade dos Açores, Goethe Institut, British Council, 
Escola Restart, RTP2, RTP/RDP Açores, Jornal Açoriano Orien-
tal, Hotel Lince, Revista Premiere, A Academia da Juventude 
da Ilha Terceira, Associação Cultural Corredor, entre outros. 
Os parceiros institucionais são constituídos pelas Direções 
Regionais das Comunidades, Juventude e Cultura. 

Workshops:

Para incentivar a produção cinematográfica regional sobre 
a temática do festival, foram realizadas formações e works-
hops nas ilhas de São Miguel e Terceira. 

Workshop de Introdução à Produção de Vídeo 

No âmbito da primeira actividade paralela do Panazorean 
International Film Festival, a AIPA promoveu no fim-de-se-
mana de 17 e 18 de Setembro de 2011, na Ilha Terceira, um 
workshop de introdução à produção de vídeo. A formação 
esteve a cargo de Jaime Neves e contou com a participação 
de 7 participantes. 

O workshop teve o apoio da Escola de Artes da Universidade 
Católica do Porto e da Academia de Juventude da Ilha Tercei-
ra.

Workshop de Argumento Cinematográfico 

A AIPA organizou um workshop em Argumento Cinemato-
gráfico, no fim-de-semana de 23 a 25 de Setembro de 2011, 
na Morada da Escrita – Casa Armando Côrtes-Rodrigues, em 
Ponta Delgada. 
A formação teve a duração de 15 horas e contou com a par-
ticipação de 12 formandos. 
O workshop foi ministrado por Possidónio Cachapa, Ficcio-
nista, realizador e argumentista português, e teve por objec-
tivo fazer com que os participantes tivessem contacto com 
as diferentes etapas da escrita de um guião, de modo a que 
ficassem dotados de elementos essenciais para a criação dos 
seus próprios argumentos. 
A iniciativa, inserida nas actividades do Festival de Cinema 
sobre migrações e interculturalidade, teve o apoio do Depar-
tamento de Línguas e Literaturas Modernas da Universidade 
dos Açores e do Instituto Cultural de Ponta Delgada.  

 AIPA promove Workshop de Introdução ao Cinema Do-
cumental 

Também no âmbito das actividades paralelas do Panazo-
rean, a AIPA promoveu de 30 de Setembro a 2 de Outubro, 
na sede da associação, em Ponta Delgada, um workshop de 
Introdução ao Cinema Documental. 

A formação, a cargo de Carlos Lobo, professor na Escola das 
Artes da Universidade Católica do Porto, teve a duração de 
20 horas e contou com a participação de 12 formandos de 
diferentes nacionalidades (desde portuguesa, russa, espan-
hola a cabo-verdiana).

Para além das aulas teóricas, os alunos tiveram oportunida-
de de fazer pequenos trabalhos práticos na cidade de Ponta 
Delgada junto da comunidade imigrante.  
   
O workshop encerrou com a projeção do filme: “Last Train 
Home” de Lixin Fain que relata o maior movimento migrató-
rio humano do mundo.   

A iniciativa contou com o apoio da Escola das Artes da Uni-
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iversidade Católica do Porto, do Departamento de Línguas 
e Literaturas Modernas da Universidade dos Açores, da As-
sociação Cultural Corredor e com a promoção das Direções 
Regionais da Juventude, das Comunidades e da Cultura.

“Oficina do Olhar” com Gonçalo Tocha 

No fim-de-semana de 3 a 6 de Novembro a AIPA, através do 
Panazorean International Film Festival, realizou um works-
hop de exploração de documentário sob o tema “Oficina do 
Olhar”.  

A formação foi ministrada por Gonçalo Tocha, cineasta, músi-
co e professor, teve a duração de 20 horas e a participação de 
12 formandos. Este workshop procurou que os participantes 
praticassem e desenvolvessem estratégias de disciplina do 
olhar e de aproximação ao outro, através da realização de 
exercícios práticos. 

O workshop contou com o apoio do Departamento de Lín-
guas e Literaturas Modernas da Universidade dos Açores, do 
Instituto Cultural de Ponta Delgada, Associação Cultural Co-
rredor e com a promoção da Direção Regional da Juventude, 
Direção Regional das Comunidades e da Direção Regional da 
Cultura.

Workshop “Como fazer uma curta” nas escolas secundá-
rias da ilha de São Miguel

A AIPA, através do festival Panazorean, propôs às escolas 
secundárias da ilha de São Miguel o workshop “Como fazer 
uma Curta”. 

Desta forma, as escolas Antero de Quental e Domingos Re-
belo aceitaram a iniciativa. Na primeira, a formação decorreu 
entre os meses de Setembro a Novembro e contou com a 
participação de 10 estudantes. Na Escola Secundária Domin-
gos Rebelo, o workshop aconteceu entre os meses de Outu-
bro a Dezembro e teve a participação de 14 alunos.      

A formação, ministrada pelo realizador Arnau Segarra, teve a 
duração de 20 horas, decorreu fora do horário escolar e con-
soante a disponibilidade das turmas e das escolas.  

Aprender as técnicas básicas do vídeo para que os alunos 
interessados possam  apresentar uma curta-metragem no 
Festival Internacional de Cinema – Panazorean, que decorre 
de 14 a 21 abril de 2012, e assim concorrer para o prémio 
Escolas / Jornal Açoriano Oriental, no valor de 150€, foram os 
objectivos do workshop.
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3- Actividades de Promoção da Interculturalida-
de e de Sensibilização da Opinião Pública para o 

Acolhimento e Tolerância

3.1.CLAII de Ponta Delgada 
comemorou o seu 8º aniversário 

O Centro local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) 
de Ponta Delgada comemorou o seu 8º aniversário a 15 de 
Julho de 2011.

Para marcar a data, foi realizado com um almoço convívio 
que decorreu no Salão Paroquial de São José, em Ponta 
Delgada, onde estiveram presentes mais 100 pessoas entre 
os quais, os imigrantes, sócios da AIPA e os convidados, no-
meadamente, representante da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, Direcção Regional das Comunidades e da APAV e 
jovens que participaram no “1º Mundialito de Futsal”.   De-
pois do almoço, com iguarias do Brasil e Angola, Jaime Goth 
animou esta tarde de Domingo com os seus ritmos africa-
nos, que despertou muitos imigrantes para um “pezinho de 
dança”.  

Neste dia foram ainda entregues os prémios do “1º Mundia-
lito de Futsal” que decorreu de 18 de Junho a 10 de Julho. 
O CLAII é um espaço de acolhimento, informação e de apoio 
descentralizado, que visa ajudar a responder às questões, 
problemas que se colocam aos imigrantes. Tem como mis-
são fornecer informação e apoiar o processo de acolhimento 
e integração de imigrantes.

O Mundo pode ser azul, branco, vermelho, amarelo, verde 
ou preto. Melhor mesmo é dizer que o mundo é de todas as 
cores. É inspirado, pois, no lema “ O Mundo é de todas as co-
res” que a AIPA organizou a 4 ª edição do Festival “ O Mundo 
Aqui”, que decorrereu no Pavilhão do Mar, nas Portas do Mar, 
em Ponta Delgada, de 04 a 06 de Novembro.

A semelhança das três primeiras edições pretendemos, com 
base na música, dança, workshop´s e gastronomia das di-
ferentes comunidades imigrante que hoje fazem parte da 
vivência diária dos Açores, contribuirmos para a criação de 
pontes culturais e valorização da diversidade cultural aqui, 
no meio do oceano atlântico. 

3.2. 4ª edição Festival “ O Mundo 
Aqui”

Em tempos de incerteza iguais a que estamos a atravessar, 
criar as condições para que as pessoas possam ter uma vi-
vência intercultural assume uma importância acrescida. Ao 
longo das edições do Festival “ O Mundo Aqui”, temos vindo 
a privilegiar, dentro das nossas possibilidades e com apoios 
dos nossos parceiros, um verdadeiro palco de cruzamento 
cultural, proporcionando espaços de valorização da cultura 
açoriana, dando oportunidade de divulgação de artistas imi-
grantes residentes na região e propiciar o conhecimento de 
novos talentos provenientes de outros espaços geográficos.

Na 4ª Edição do Festival “O Mundo Aqui” tivemos a presença 
de 6 bandas que nos transportaram para as sonoridades dos 
Açores, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Ucrânia 
e Moçambique. Tivemos ainda, 4 Dj`s, 4 tendas com os sa-
bores de mundo reflectindo a gastronomia de Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau e Macau (que funcionou nos almoços e
jantares), workshop de Kizomba; um concurso de pintura 
ao ar livre “ À descoberta de Talentos”, Espaço criança ani-
mado pelos alunos dos cursos de Organização de eventos 
e animação da Escola Profissional EPROSEC . Este ano, tive-
mos ainda um espaço denominado Palco Aberto onde dois 
jovens puderam mostrar as suas artes musicais e dança de 
ventre.

Enquadrado na 4ª edição do Festival “ O Mundo Aqui”, foi 
realizado na Escola Secundária Domingos Rebelo um wor-
kshop sobre Kora, um instrumento tradicional da Guiné 
Bissau, que foiministrado pelo Mestre José Galissa (artista 
guineense residente há vários anos em Lisboa).

No primeiro dia do festival, dia 04 de Novembro, ás 18:30 
foi inaugurado a 4ª edição do festival “O Mundo Aqui”, com 
a presença do Secretário Regional de Ciência, Tecnologia e 
Equipamentos, Dr. José Contente, em representação do Pre-
sidente do Governo Regional, Vereador da Câmara Munici-
pal de Ponta Delgada, Dr. José Andrade, Presidente do BES 
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Açores, Dr. Gualter Furatado acompanhado com a actuação 
da Tuna Académica da Universidade dos Açores, os Tunídeos.

Às 20h00 deu-se a abertura das Tendas gastrónicas e as 
21h00 subiu ao Palco o Mestre José Galissa, natural da 
Guiné Bissau, para tocar o Kora, um instrumento com 21 
cordas e tradicional da costa ocidental africana e com mais 
de 600 anos. Galissa é um exímio tocador de Kora. Começou 
a aprender a tocar, em meados de 1970, pela mão do seu pai. 
Na Guiné-Bissau foi responsável e compositor do Ballet Na-
cional e professor de Kora na Escola Nacional de Musica de 
José Carlos Scwartz durante 11 anos. Em Portugal colabora 
com as Escolas Superiores de Educação e em outras escolas. 
Conta ainda com a participação discográficas nomeadamen-
te em trabalhos de João Afonso, Amélia Muge, Sara Tavares, 
de alguns artistas guineenses e de outros países. É um dos 
raros especialistas em Portugal da Cultura Mandinga, uma 
das mais importantes da África Ocidental.

A seguir tivemos a actuação do Afrocuban Trio, um grupo 
fundado em Ponta Delgada, em 2011, constituido por três 
imigrantes de origem cubana cujo repertório conta essen-
cialmente com a música tradicional centro-americana. 

Mais tarde actuou Xico Barata, músico natural de Angola e 
residente há muitos anos em Portugal que brindou os pre-
sentes com um espectáculo cheio de ritmo e alegria, onde 
interpretou entre outros temas Umbi Umbi’ e ‘Kutima Muva-
la. 

Depois da meia noite, os Djs Sargento Zundapp e Djulas 
(imigrante  caboverdiano residente nos Açores) puderam 
prolongar a noite as músicas do mundo.

No sábado, as Tendas gastronómicas abriram a partir das 
12h00 e, pelas 15h30, o grupo etnográfico da Ucrânia, 
OBERIG composto por três imigrantes da Ucrânia e residen-
tes em Leiria, subiram ao palco.

Em seguida, o músico Ciro, imigrante guineense e há largos 
anos residente nos Açores, transportou a plateia para os sons 
quentes do continente africano.

Durante a tarde de sábado, houve o workshop de kizom-
ba (nível inicial) animado pelo Xico Barrata onde cerca de 25 
participantes puderam apreender dançar kizomba.

Ainda no âmbito de festival, foi realizado um concurso de 
pintura ao ar livre intitulado “À Descoberta de Talentos”, 
onde os 14 participantes puderam, através de pintura, des-
crever um novo Ponta Delgada. Ponta Delgada intercultural. 
Nos últimos 10 anos, a Região Autónoma dos Açores tem 
acolhido imigrantes de mais de 80 nacionalidade diferentes, 
por isso, o concurso de pintura ao ar livre teve como objec-
tivo:

 1.Dar a conhecer a população acoriana um Ponta 
Delgada multicultural

 2.Mostrar a cultura dos imigrantes;

 3.Descobrir novos talentos na área da pintura

No sábado à noite, tivemos sonoridades insulares: Tó Alves, 
um dos novos valores seguros da música cabo-verdiana pro-
porcionou os participantes uma viagem inesquecível para 
as mornas e coladeiras e interpretou temas do seu primeiro 
disco “ Oh Mãe Mas Justa” que fala de Cabo Verde, sobre a 
seca, sobre a chuva, o dia-a-dia das suas gentes, enfim, do 
seu viver, e, sobretudo, uma homenagem às dez Ilhas. 

A promoção da Interculturalidade implica a interacção de 
culturas, por isso, não poderíamos deixar de ter na 4ª edição 
do Festival “O Mundo Aqui” artistas e grupos açorianos. Por 
essa razão, pudemos contar com a participação, a partir das 
22h30, do grupo “Bandarra”. Uma banda da ilha do Faial, 
fundada em 2007. Os sons originais do Bandarra são resulta-
dos da abertura a diversas sonoridades e géneros de diferen-
tes latitudes e como os próprios se definem “ não temos fron-
teiras, nem pouso fixo. Somos bandarras assumidos e felizes”. 

Depois da meia noite os DJ´s Herberto Quaresma e Gio-
vanny conduziram os presentes para sons do mundo. 

No domingo, último dia do Festival, introduzimos pela pri-
meira vez no programa o conceito de palco aberto sendo
que o nosso propósito foi proporcionar um espaço de par-
tilha e descoberta de novos talentos imigrantes e açorianos. 

Ainda durante a tarde tivemos um segundo Workshop de Ki-
zomba, desta vez, de nível intermédio.

No fim da tarde de domingo, decorreu a exposição dos tra-
balhos do concurso de pintura ao ar livre onde o Júri forma-
do por 3 individualidades avaliaram e elegeram o 1º classi-
ficado do concurso que recebeu um prémio monetário no 
valor de 100€.

Não poderíamos encerrar o Festival da melhor maneira. Zeca 
Medeiros, um dos nomes incontornáveis da música açoria-
na e Maninho, músico de origem brasileira e residente há 
vários anos na região, cruzaram sons dos Açores e Brasil. 

Audiência a dançar num dos concertos
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Logo a seguir e para encerrar, Vânia Dilac e Banda Negra 
proporcionou um espectáculo assente naquilo que são os 
objectivos do Festival “O Mundo Aqui”:

 I.Valorizar a cultura açoriana; 

 II.Fomentar o encontro de culturas e; 
 
 III.Potenciar a descoberta de novas forma de ver o 
mundo. 

Vânia Dilac é uma artista que nasceu em Moçambique, e 
residente há muitos anos em S.Miguel, onde nos últimos 
tempos tem integrado diversos projectos culturais. Senhora 
dotada de um invulgar timbre e presença, gravou recente-
mente como colaborante no CD “Perfume das Ilhas”, tendo 
merecido as mais positivas críticas. 

Paralém de músicas, danças e gastronomia, não podemos 
deixar de realçar um espaço para as crianças animado pe-
los alunos da Escola Profissional EPROSEC. Neste espaço, as 
crianças tiveram a possibilidade de interragirem com noutras 
crianças, realizarem várias experiências educativas, enfim, de 
se divertirem. 

A 4ª Edição do Festival “ O Mundo Aqui” é uma organização 
da AIPA – Associação dos Imigrantes dos Açores e contou 
com o apoio das seguintes entidades: Governo dos Açores, 
através das Direcção Regional das 

Comunidades, Direcção Regional do Turismo, Direcção Re-
gional da Cultura a da Direcção Regional da Solidariedade 
Social, RDP e RTP- Açores, IRIS, Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, Hotel VIP, Jornal “ Açoriano Oriental”, Eprosec, Aço-
ribérica, Associação Portas do Mar e Auto Atlântis.

Algumas das personalidades presentes no evento

A AIPA, em parceria com a Galeria Arco 8, promoveu nos me-
ses de Março e Abril de 2011 a exposição de pintura intitula-
da “Nascer, Copular e Morrer” do artista Alex da Silva. 

Com esta exposição, a AIPA pretendeu contribuir para o refo-
rço espaços para o conhecimento da dimensão cultural dos 
diferentes povos na Região e contribuir para a própria pro-
moção do diálogo intercultural, assente, desta vez, no trabal-
ho de um artista com um interessante e estimulante (de) en-
contros identitários. Alex da Silva, nasceu em Angola, é filho 
de pais cabo-verdianos, cresceu em Cabo Verde e reside há 
muitos anos em Roterdão. Actualmente, é um dos mais pres-
tigiados artista plástico de Cabo Verde e a sua vida e obra 
dividem-se entre Cabo Verde e Holanda, país onde fez a sua 
licenciatura, na Academia de Artes e Arquitectura de Roter-
dão. O artista é ainda um crítico literário e tem participado 
ao longo dos seus 12 anos de carreira em várias exposições 
individuais e colectivas em países como Holanda, Portugal, 
França e Senegal. 

A iniciativa contou com o apoio da Direcção Regional da Cul-
tura, Direcção Regional das Comunidades e da Câmara Mu-
nicipal de Ponta Delgada.

A AIPA expos ainda, em Maio de 2011, os quadros de Alex da 
Silva em dois hotéis de Ponta Delgada: no Lince e no Antillia 
Hotel Apartamento. 

Numa iniciativa do Restaurante Pópulo Café, a AIPA ajudou 
a promover, no passado dia 3 de Abril, um jantar sob o tema 
“Culinárias e Culturas africanas”. 

A gerência deste Restaurante teve por objectivo fazer janta-
res temáticos para dar a conhecer e desenvolver outras gas-
tronomias na Ilha de São Miguel. A escolha de África para co-
meço desta iniciativa deveu-se ao facto de nos Açores existir 
uma grande comunidade africana, mas também de pessoas 
que viveram ou que têm familiares naquele continente. 

A ementa, que continha pratos como o caril de peixe, a ga-
linha com amendoim e a cachupa, foi confeccionada por 
Antonieta Pimentel, uma cidadã de origem cabo-verdiana a 
residir em Ponta Delgada.    

A parceria com a Associação dos Imigrantes nos Açores sur-
giu no sentido de ajudar a montar a logística da organização,
em alguma dinâmica de decoração, pessoas a convidar, no- 

3.3. Exposição “Nascer, Copular e 
Morrer” de Alex da Silva

3.4. “Culinárias e Culturas Africanas” 
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meadamente a cozinheira, e eventuais músicos.

Cerca de 60 participantes e perto de 50 reservas obrigatoria-
mente recusadas foi o resultado da primeira experiência de 
jantares temáticos.

Inserida na actividade, houve também nesta noite a inaugu-
ração da instalação da exposição de fotografias da 1ª edição 
do concurso “Olhares Sem Fronteiras”, no restaurante Pópu-
lo Café. A sessão da inauguração contou com a presença do 
presidente da AIPA, Paulo Mendes, de José Franco, presiden-
te da AFAA, Ana 

Paula Borges, em representação da Direcção Regional das 
Comunidades e ainda de autores das fotografias premiadas 
em apresentação.

A Angola comemorou o seu 36º aniversário da proclamação 
da independência no passado dia 11 de Novembro de 2011.   
Para marcar a celebração da data a AIPA, em parceria com o 
Restaurante Fair Play, organizou um jantar convívio com um 
buffet composto por iguarias deste país.

Participaram no jantar cerca de 20 pessoas, entre elas cida-
dãos angolanos e açorianos.  

Esta iniciativa constituiu uma forma simbólica de se marcar 
as datas e celebrações relevantes para as diferentes comuni-
dades residentes na Região Autónoma dos Açores.

3.5. Jantar comemorativo do 36º   
aniversário da Independência de 

Angola 

A SATA em parceria com a AIPA – Associação dos Imigrantes 
nos Açores, promoveu em Outubro e Novembro de 2011 um 
concurso para a melhor frase da fotografia “ Saberes Milena-
res”, vencedora da 2ª edição do Concurso “Olhares Sem Fron-
teiras”, da autoria de Paulo Medeiros.

O passatempo foi lançado no mural da página da SATA no 
Facebook e consistiu em desafiar os participantes a elabo-
rarem uma frase que deveria estar relacionada com a SATA e 
com o tema da interculturalidade e diálogo intercultural e /
ou integração de imigrantes. 

Ana Paula Machado com a frase “Levar novos mundos ao 
mundo... Ao encontro dos olhares, sentires e saberes de to-
dos os povos, é essa a missão da SATA!” foi a vencedora des-
te passatempo. A autora da frase foi contemplada com uma 
viagem para duas pessoas entre os Açores e o Continente.

No passado dia 18 de Dezembro, Dia Internacional do Mi-
grante, a Delegação da AIPA na ilha Terceira, com o apoio da 
Câmara Municipal da Praia da Vitória, inaugurou na Galeria 
do Auditório do Ramo Grande, a exposição de Fotografias da 
2ª Edição do Concurso “Olhares Sem Fronteiras”.

Até ao dia 8 de Janeiro de 2012 estiveram expostas as 30 me-
lhores fotografias a concurso. 

Na cerimónia de inauguração esteve presente o vereador da 
Cultura da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Paulo Co-
dorniz.  

Recorde-se que esta 2ª Edição do Concurso “Olhares sem 
Fronteiras” foi inaugurada, com o apoio da Câmara Municipal 
de Lagoa, no passado dia 20 de Julho de 2011, e foi atribuído 
um primeiro prémio e três menções honrosas. “Saberes Mi-
lenares” foi a fotografia vencedora e o autor, Paulo Medeiros, 
foi contemplado com uma viagem a Cabo Verde. 

 “Olhares sem Fronteiras” é uma iniciativa da AIPA, em par-
ceria com a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores 
(AFAA).    

3.6. Passatempo “Sabedoria Milenar” 
da SATA em parceria com a AIPA 

3.7. Exposição de Fotografias da 2ª 
Edição do concurso “Olhares sem 

Fronteiras” na ilha Terceira
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No dia 18 de Dezembro, após o lançamento da Revista “Vi-
ver Aqui” – percursos de imigrantes empreendedores, a AIPA 
promoveu um almoço de natal Centro Cultural e Cívico de 
Santa Clara. 

O almoço, com iguarias do Brasil, Angola e Cabo-Verde, teve 
a presença do Secretário Regional da Presidência, André Bra-
dford, e contou com a participação de cerca de 120 imigran-
tes.

Na ilha Terceira, a AIPA promoveu um jantar de natal, a 17 
de Dezembro, no restaurante “A Africana”, onde participaram 
mais de 80 imigrantes. 

3.8. Convívio de Natal
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O Projecto OLHAR-A-CORES, no âmbito da II edição da Pro-
moção da Interculturalidade a Nível Municipal, desenvolveu 
nove actividades nos domínios de Educação, Mercado de 
Trabalho, Acolhimentos Inicial de Imigrantes e Sensibili-
zação da Opinião Pública.

As actividades tiveram início em Julho de 2010 e terminaram 
em Dezembro de 2011.

Em 2011, no domínio da Educação foram desenvolvidas as 
seguintes actividades:

                 a)Concurso “A Diversidade vista pelos mais novos” e,

                b)Concurso “À Descoberta de Talentos”

Todas estas actividades tiveram envolvimento das escolas, 
facto que garantiu uma maior valorização das actividades e 
a transmissão de conhecimento/sensibilização. Acresce ain-
da que conseguimos chegar a um muito maior de pessoas, 
nomeadamente, os jovens cujo papel é determinante na 
sensibilização.

Em Janeiro de 2011 a Associação dos Imigrantes nos Açores 
(AIPA) lançou a II edição do concurso “A diversidade vista pe-
los mais novos” destinado a alunos matriculados no 3º ciclo 
do ensino Básico e Secundário da região Autónomas dos 
Açores. 

O concurso é uma iniciativa que vem na sequência da I 
edição da Promoção da Interculturalidade, porque enten-
demos, também, que as escolas e os jovens assumem um 
papel determinante na valorização da diferança. Por isso, 
lançamos o desafio aos alunos que frequetam o 3º ciclo e 
Secundário  da Região a retratarem o tema diversidade cul-
tural através de Pintura, desenho ou testo. O principal objec-
tivo principal desta iniciativa visou contribuir para a sensi-
bilização dos jovens para o tema da interculturalidade e do 
diálogo intercultural, enquanto suporte importante na luta 
contra as descriminações e, por consequência no próprio 
processo de integração de imigrantes.

Inicialmente, a actividade estava programada para ser reali-
zada entre Setembro de 2010 e Janeiro de 2011, mas com a

4- Actividades desenvolvidas no âmbito de 2ª 
edição da Promoção da Interculturalidade a nível 

Municipal, có-financiada por ACIDI e o FEINPT.

4.1. 2ª edição do concurso “A Diversi-
dade vista pelos mais novos”

reprogramação, a actividade realizou-se entre Janeiro e Jun-
ho de 2011.

Nesse sentido, a primeira tarefa realizada foi a elaboração 
dos regulamentos do concurso e os materiais de divulgação, 
nomeadamente, desdobráveis e cartazes. Esta tarefa deco-
rreu no início do mês de Janeiro de 2011. Ainda no mês de 
Janeiro foram enviados os desdobráveis com os regulamen-
tos e cartazes de divulgação para todas as escolas  Básicas e 
Secundárias.  

Na sequêcia da divulgação do concurso, recebemos nas nos-
sas instalações visitas de estudos de alguma turmas e fomos 
convidados por algumas escolas para falarmos sobre a “Imi-
gração, Racismo ce Diversidade Cultural nos Açores”. 

Findo o prazo da candidatura, 31 de Maio, tivemos 25 tra-
balhos ao concurso, sendo 11 raparigas e 14 rapazes, de 5 
escolas diferentes.

Para avaliar os trabalhos, foi constituido um Júri formado por 
5 pessoas que reuniu, na sede da AIPA, no dia 17 de Junho. 
Depois de análise dos trabalhos, o Júri elegeu os 3 melhores 
trabalhos. As decisões do Júri constam numa acta elaborada 
para o efeito.

A entrega dos prémios e certificados decorreu a 24 de Junho 
na sede da AIPA pelas 12 horas onde estiveram presentes, 
para além dos premiados, a Directora Regional das Comuni-
dades, 3 professores, e alguns participantes. 

 O júri deliberou ainda atribuir uma Menção Honrosa a Joa-
na Miranda Ernesto, aluna do 11º ano da Escola Profissional 
INETESE dos Açores. 

 A actividade promovida pelo CLAII e a AIPA no âmbito da 
2ª edição da Promoção da Interculturalidade a Nível Munici-
paldo e financiada pelo FEINPT - Fundo Europeu para a Inte-
gração de Nacionais de Países Terceiros - e ACIDI, I.P.
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4.2. Tarde cultural alusiva ao Dia In-
ternacional da Luta pela eliminação 

da discriminação racial.  

“Vamos correr com o Racismo” é uma actividade que surge 
para assinalar o dia Internacional de Luta contra o Racismo.
Sob o lema “Racismo, Aqui não”, a AIPA, através do CLAII 
(Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes) de Pon-
ta Delgada, realizou, nas Portas da cidade em Ponta Delgada, 
no dia 20 de Março, entre ás 14h00 e ás 17h00, uma tarde 
cultural.

Neste dia, várias foram as atividades desenvolvidas com re-
alce para a música, dança, pintura do mural, distribuição de 
t-shirt´s, com objetivo essencial de sensibilizar a sociedade 
para o fenómeno da descriminação racial que assume, na 
atualidade, novos contornos e outras formas de manifes-
tação.  

Foram produzidos e distribuidos 200 t-shirt´s com imagem 
de dois Polvos (Polvo branco e Polvo preto) num diálogo em 
que o Polvo branco pergunta: Qual a sua raça? E o Polvo 
preto responde: Raça humana.

Com isso, quisemos aproveitar o evento para ajudar a des-
construir a noção de raça e promover o respeito pela dife-
rença.
 
Atuação de grupos musicais como, Bora Lá Tocar, Ciro, Jaime 
Goth, Grupo de Capoeira, Flash Dance formado pelos alunos 
da Escola Profissional EPROSEC, Exposições culturais com 
objetos tradicionais de países de comunidades imigrantes 
mais representativos nos Açores, Pintura de Mural, distri-
buição de folhetos informativos e largada de balões, foram 
as várias atividades que tiveram lugar na tarde do dia 20 de 
Março, nas Portas da cidade, em Ponta Delgada. 

Esta iniciativa co-financiada pelo FEINPT - Fundo Europeu 
para a Integração de Nacionais de Países Terceiros e o ACI-
DI, teve o apoio do Governo Regional dos Açores através da 
Direcção Regional das Comunidades e a Direcção Regional 
de Igualdade de Oportunidades e, contou com a parceria 
da turma de organização de Eventos da Escola profissional 
EPROSEC, Câmara Municipal de Ponta Delgada, ARRISCA, 
CRESAÇOR, do CIPA e da Novo dia. Teve ainda o apoio da RTP 
Açores, Antena1 Açores, Açoriano Oriental e da AMPLI som.            

4.3. “1º Mundialito de Futsal”

A AIPA através do Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAII) 
de Ponta Delgada organizou de 18 de Junho a 10 Julho, no 
pavilhão desportivo da Universidade dos Açores, o “1º Mun-
dialito de Futsal ”.

Com o lema “Desporto pela a Integração”, esta atividade 
teve como objetivos, por um lado, proporcionar maior inte-
rração entre os imigrantes de diversos países e entre os imi-
grantes e os jovens açorianos e, por outro lado, potenciar a 
ocupação de tempos livres com a prática de desporto.

 Na preparação desta atividade, foram eleborados os regu-
lamentos do torneio bem como, os materiais de divulgação, 
nomeadamente, cartazes e faixas de publicidades.

Posteriormente, foram elaboradas as fichas de inscrição das 
equipas. Conforme o previsto, inscreveram-se 8 equipas e, o 
sorteio e o calendário dos jogos foram realizados, na sede da 
AIPA, no dia 14 de Junho. O torneio teve início no dia 18 de 
Junho e, numa primeira fase, em dois grupos ( grupo A e o 
grupo B) de 4 equipas cada, numa modalidade de todos con-
tra todos. Esta fase decorreu entre 18 de Junho e 3 de Julho.
Na segunga fase, que decorreu nos dias 9 e 10 de Julho, os 
dois primeiros classificados de cada grupo disputaram o 
apuramento de 1º, 2º 3º e 4º classificados.

A equipa Quebra Ossos foi a vencedora deste torneio com 
9 pontos no total. A 2 pontos do líder ficou a equipa São Se-
bastião. 

A esta juntaram-se os Cagarros e a Ultra Cravas, no 3º e 4º 
lugar respectivamente.  
Os prémios para os 1º, 2º,  3º classificados e as respectivas 
medalhas e também o troféu para o melhor marcador foram 
entregues a 17 de Julho de 2011, no âmbito do aniversário 
do CLAII de Ponta Delgada. 

A actividade inseriu-se no projecto “Olhar-Acores”, co-finan-
ciado pelo ACIDI e FEINPT – Fundo Europeu para a Integração 
de Nacionais de Países Terceiros e com apoio da Direcção Re-
gional das Comunidades.
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No domínio do Mercado de Trabalho, a actividade desenvol-
vida no âmbito da 2ª edição da Promoção da Interculturali-
dade foi “Identificação e Divulgação de boas Práticas na área 
de Empreendedorismo Imigrante”.

Para isso, decidiu-se publivar uma revista com imigrantes 
empreendedores. Inicialmente sinalizou-se um conjunto de 
imigrantes em diversas ilhas, nomeadamente em S.Miguel, 
Terceira e S.Jorge que, de alguma forma destacaram-se nas 
suas áeras de de negócios, nas suas profissões e na suas ca-
rreiras académicas. Desta forma, foram realizados entrevistas 
presenciais a 19 imigrantes nestas 3 ilhas, sendo 1 de S.Jorge, 
3 da Terceira e 15 de S.Miguel. 

A revista teve a denominação de “Viver Aqui – Percursos 
de Imigrantes Empreendedores” que foi oficialmente 
apresentado em Ponta Delgada, no dia 18 de Dezembro, dia 
Internacional dos Imigrantes. 

A cerimónia de apresentação foi presidida pelo Secretário 
Regional da Presidência, André Bradford, e contou com o 
testemunho de Waheed Raja, um imigrante cujo percurso foi 
abordado na Revista.

O projecto, desenvolvido no âmbito da 2ª Edição da Pro-
moção da Interculturalidade a nível Municipal, foi co-finan-
ciado pelo FEINPT - Fundo Europeu para Integração de Na-
cionais de Países Terceiros (FEINPT) e o ACIDI e contou com 
o apoio do Governo Regional e teve como parceiro Jornal  
Açoriano Oriental.

Nesta publicação contamos com as opiniões do Secretário 
Regional da Presidência do Governo Regional dos Açores, 
Alta Comissaria para a Imigração e Diálogo Intercultural, Di-
rectora Regional das Comunidades, Presidente da AIPA, Co-
ordenador do CLAII e o Director do Jornal Açoriano Oriental.
Foram impressas 4.000 revistas que foram distribuidas junta-
mente com o jornal Açoriano Oriental.

Na abertura da cerimónia foi feita uma homenagem e um 
minuto de silêncio a Cesária Évora que faleceu na manhã de 
sábado do dia 17 de Dezembro.

4.4. Apresentação Pública da 
Revista “Viver Aqui” – percursos e 

imigrantes empreendedores 
Á Descoberta de Talentos “Pintura ao ar livre”, foi uma ati-
vidade dirigida, essencialmente, aos jovens estudantes, mas 
não só. Participaram pessoas de todas as idades, tanto imi-
grantes autótone.

O Concurso foi realizado como inicialmente esta previsto. A 
actividade foi enquadrada no festival “O Mundo Aqui” que 
decorreu no Pavilhão do Mar, nas Portas no Mar, em Ponta 
Delgada, nos dias 4, 5 e 6 de Novembro. 

O concurso decorreu nos dias 4 e 5 de Novembro, onde os 
concorrentes tiveram oportunidade de descrever Ponta Del-
gada multicultural, através de pintura. Os Açores, sendo uma 
região de emigração, nos últimos 12 anos a região passou a 
ser também o destino de milhares de imigrantes e é a cidade 
de Ponta Delgada onde acolhe cerca de 47% dos imigrantes 
residentes nos Açores, vindos de mais de 70 países diferen-
tes. Por isso, esta actividade serviu para que, através da pin-
tura ao ar livre, os participantes pudessem descrever o novo 
Ponta Delgada: Ponta Delgada multicultural. 

Os objectivos desta actividade foram:

 a)Descobrir novos talentos na área de pintura;

 b) Mostrar um novo Ponta Delgada multicultural;

 c)Sensibilizar a população açoriana para as ques-
tões da diversidade cultural.

Para a realização desta actividade, contamos como parceiros 
a escola profissional EPROSEC, através dos alunos dos cursos 
de organização de eventos e animação.

A primeira fase fase de execução da actividade decorreu no 
mês de Outubro com a elaboração dos regulamentos do con-
curso e materiais de divulgação (cartazes e desdobráveis) e 
fichas de inscrição.

No dia 6 de Novembro, todos os trabalhos realizados foram 
expostos públicamente aos participantes do festival “O Mun-
do Aqui”.

Neste concurso inscreveram-se 19 pessoas de várias idades, 
mas devido as péssimas condições meteorológicas que se 
registaram nos Açores em geral e em Ponta Delgada em Par-
ticular, participaram no concurso 14 pessoas, tendo desisti-
do 5.

No fim da tarde de domingo, decorreu a exposição dos tra-
balhos do concurso de pintura ao ar livre onde o Júri forma-
do por 3 individualidades avaliaram e elegeram o 1º classi-
ficado do concurso que recebeu um prémio monetário no 
valor de 100€.

4.5. À Descoberta de Talentos 
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4.6. AIPA TV 

AIPA TV é uma iniciativa desenvolvida através da Plataforma 
web, youtube. Com a AIPA TV, foi possível por um lado, ela-
borar alguns vídeos das principais actividades desenvolvi-
das ao longo de 2011 e, por outro lado, conceber vídeos dos 
rostos de imigração com os protagonistas do Suplemento 
“Rumos Cruzados” publicado no jornal Açoriano Oriental e 
do programa de rádio “O Mundo Aqui”, onde os imigrantes 
apresentam testemunhos dos seus percursos de vida.

Até final de 2011 foram publicados 50 vídeos na AIPA TV so-
bre diversos temas onde poderá ser visto em http://www.
youtube.com/AIPATV.
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5- Outras Actividades

5.1. Inauguração da delegação da 
AIPA no Faial 

A Associação dos Imigrantes nos Açores inaugurou, no dia 2 
de Julho de 2011, a sua delegação na ilha do Faial. O espaço 
foi cedido pela Câmara Municipal da Horta e fica situado no 
Centro Associativo Manuel de Arriaga, Gab.9, edifício da Es-
cola EBI/JI. 

À cerimónia da inauguração, presidida pela direcção da 
AIPA, Paulo Mendes, por João Castro, Presidente da Câma-
ra Municipal da Horta, e que contou com a presença de re-
presentantes de diversas entidades e de alguns imigrantes, 
seguiu-se um encontro aberto com cidadãos estrangeiros 
residentes na ilha do Faial. Nesta reunião, esclareceram-se 
dúvidas, focou-se o tema da nacionalidade e discutiu-se so-
bre o futuro da delegação, em particular, sobre actividades 
a realizar.   

A responsável pela sede é a Kátia Duarte, 37 anos, cidadã 
brasileira a residir no Faial há 7 anos. A delegação funciona 
em horário pós laboral e aos Fins-de-semana. 

Dados oficiais indicam que na ilha do Faial residem 957 ci-
dadãos imigrantes, representando perto de 23% do total 
regional, e com mais este passo criou-se as condições para a 
possibilidade de um apoio mais directo aos imigrantes e na 
própria realização de actividades potenciadoras de mais e 
melhor integração dos imigrantes na Ilha do Faial.

Com o intuito de celebrar o dia da Independência do Bra-
sil e, sobretudo, de potenciar a confraternização com todos 
os imigrantes, a AIPA organizou um piquenique convívio no 
dia 18 de Setembro de 2011 na Reserva Florestal de Recreio

5.2. Piquenique de Confraternização 

do Pinhal da Paz. Em contato com a natureza, os cerca de 
50 participantes foram brindados com a tradicional feijoada 
e música brasileira. A iniciativa, aberta à toda a comunida-
de (local e imigrante), constituiu a  semelhança com outros 
eventos, uma forma simbólica de se marcar as datas e cele-
brações relevantes para as diferentes comunidades residen-
tes da Região Autónoma dos Açores.

A actividade contou com o apoio do Governo Regional dos 
Açores, através da Direcção Regional das Comunidade.

Nos dias 15 e 16 de Março, a AIPA recebeu a visita 
de duas turmas do 11º ano, do Curso de Técnicas 
de Acção Social, da Escola Domingos Rebelo. Se-
gundo Emanuel Medeiros, o docente que lecciona 
a disciplina Práticas de Acção Social, o objectivo 
desta visita de estudo, no âmbito do tema das Mi-
norias Étnicas, foi o de “dar a conhecer aos alunos 
o trabalho que a instituição faz e as acções que 
implementa junto das autoridades regionais e na-
cionais, no sentido de possibilitar uma melhor in-
tegração dos imigrantes nos Açores.” 

Na visita, o presidente da Associação dos Imigran-
tes nos Açores, Paulo Mendes, e o Coordenador do 
CLAII (Centro Local de Apoio à Integração de Imi-
grantes), Leoter Viegas, fizeram uma apresentação 
da associação e dos serviços que o CLAII presta 
aos imigrantes. No final debateram com os alunos 
questões sobre migração e as dificuldades senti-
das por imigrantes no país que escolheram para 
viver. 

5.3. Duas turmas visitam a sede da 
AIPA 
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5.4. AIPA recebe a visita de uma 
turma de alunos da Escola Roberto 

Ivens

A Associação dos Imigrantes nos Açores – AIPA – rece-
beu no dia 10 de Maio de 2011 a visita de estudo da tur-
ma 6ºP da Escola Básica 2,3 Roberto Ivens no âmbito 
da disciplina de Cidadania. A visita foi guia pelo Coor-
denador do Centro Local de Apoio à Integração de Imi-
grantes (CLAII), Leoter Viegas, que fez uma apresen-
tação de todo o trabalho desenvolvido pela Associação e 
uma breve exibição da realidade migratória dos Açores.

No passado dia 23 de Março, Associação dos Imigrantes nos 
Açores, através do Coordenador do CLAII de Ponta Delgada, 
Leoter Viegas, foi à Escola Básica e Secundária de Vila Franca 
do Campo falar sobre imigração, racismo e interculturalida-
de. A sessão, organizada pela professora Sónia Santos, rea-
lizou-se no âmbito da disciplina de Cidadania e teve como 
público-alvo cerca de 70 alunos das turmas do 9º ano.  

A Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo pro-
moveu a 18 de Fevereiro uma sessão sobre a Imigração e 
Diversidade Cultural no estabelecimento de ensino. A AIPA, 
representada pelo seu presidente, Paulo Mendes, foi à esco-
la apresentar os seus serviços e dar um pequeno esclare ci-
mento sobre a imigração nos Açores aos alunos das turmas 
do 8º e 10ºano. Terminada a sessão, seguiu-se uma visita à 
exposição intitulada “Diversidade Cultural no concelho de 
Vila Franca do Campo”, onde os alunos realizaram uma inves-

5.5. AIPA vai à escola

5.6. Sessão sobre migração e Diversi-
dade Cultural na Escola Básica e 

Secundária de Vila Franca do Campo

tigação sobre as várias dimensões culturais do concelho de 
Vila Franca do Campo. 

A iniciativa foi coordenada pela professora Rita Correia.

A AIPA esteve a bordo, de 14 a 27 de Maio, no navio Express 
Santorini e passou pelas 9 ilhas dos Açores através da ini-
ciativa “Cais da Cidadania e Diversidade”, promovida pelo 
Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comu-
nidades. 
Esta actividade, que contou com a participação de diver-
sos organismos governamentais e não governamentais, 
teve por objectivo sensibilizar os alunos do ensino básico e 
do ensino secundário, das nove ilhas do arquipélago, bem 
como o público em geral, para a importância do desenvolvi-
mento e do exercício de uma cidadania activa e aberta para 
o mundo, do respeito pela diversidade cultural, com vista à 
eliminação de eventuais formas de discriminação e da pro-
moção da tolerância e do diálogo.
Na iniciativa, a AIPA expôs no seu stand as fotografias da 1ª 
edição do concurso “Olhares sem Fronteiras”. 

A AIPA participou na Feira Lar, Campo e Mar, promovida pela 
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, e expôs 
os seus serviços dando a conhecer melhor ao público a as-
sociação. 

 A feira realizou-se no Pavilhão e Alameda do Mar, em Ponta 
Delgada, de 27 de Maio a 2 de Junho de 2011, por altura das 
festas religiosas do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

5.7. “Cais da Cidadania e Diversidade”

5.8. AIPA participou na Feira Lar 
Campo e Mar 2011
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A Associação dos Imigrantes nos Açores colaborou na cele-
bração do Dia Mundial do Livro. Uma iniciativa da Biblioteca 
Municipal de Lagoa que decorreu a 23 de Abril de 2011, com 
uma actividade dedicada aos contos tradicionais portugue-
ses. 

Cristina Borges, vice-presidente da AIPA, foi a responsável 
por ministrar as diversas sessões de contos tradicionais, que 
se dirigiram a vários CATL’s do Concelho de Lagoa. Assumin-
do o papel de uma avozinha e chamando a atenção para a 
importância de os mais novos serem mais tolerantes com os 
mais idosos, a vice-presidente da associação transmitiu às 
crianças os contos: “O Macaco do rabo cortado”, de António 
Torrado,  “A história do coelhinho branco e da formiga rabi-
ga”, de Alice Vieira e a história “A formiguinha e o gelo”. 

A APAV Açores, com o apoio da AIPA, realizou no passado 
dia 30 de Agosto, nas suas instalações, uma ação de sensibi-
lização/informação com o intuito de apresentar e divulgar a 
UAVMD – Unidade de Apoio à Vitima Migrante e de Discrimi-
nação dos Açores. 

 A sessão, apresentada pela Dr.ª Joana Ruivo, gestora da UA-
VIDRE - Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discrimi-
nação Racial ou Étnica de Lisboa, contou com a participação 
de cerca de 15 imigrantes. 

A AIPA, através da Marina Aguiar, técnica do CLAII de Pon-
ta Delgada, fez uma apresentação dos serviços que a asso-
ciação presta, aos presentes.

5.9. AIPA colabora na celebração do 
Dia Mundial do Livro na Biblioteca 

Municipal de Lagoa 

5.10. Ação de Sensibilização sobre a 
UAVMDA

5.11. Sessão na Escola APRODAZ

No passado dia 2 de Novembro a AIPA, na pessoa de Leoter 
Viegas, secretário de direcção, realizou uma sessão sobre o 
racismo, interculturalidade e imigração nos Açores na Escola 
APRODAZ. Participaram na iniciativa cerca de 25 alunos des-
ta escola profissional. 

Inserida numa iniciativa da Câmara Municipal da Ribeira 
Grande, a AIPA participou na actividade “Tomar café com… 
as Migrações”, que decorreu a 23 de Março de 2011, no Tea-
tro Ribeira Grandense. Esta foi uma rica conversa informal, 
entre a Associação de Emigrantes dos Açores, a Associação 
de Imigrantes nos Açores, o Centro de Apoio ao Imigrante e 
o Museu da Emigração Açoriana que, permitiu a interacção 
do público com personalidades, instituições e histórias sob 
o tema das Migrações.  

“Juntos somos mais fortes” teve mais uma expressão. Esti-
vemos reunidos, no dia 3 de Julho, com os imigrantes resi-
dentes na ilha do Pico. O presidente da Câmara Municipal 
da Madalena, José Soares, o representante da DRC (Direção 
Regional das Comunidades), Rui Castro, a responsável pela 
delegação da AIPA na Horta, Kátia Duarte, e o presidente da 
Associação foram os moderadores do encontro, que deu voz 
aos imigrantes residentes no Pico. Da reunião, ficou expressa 
a vontade de se realizarem mais actividades interculturais e 
de se colocar em funcionamento uma delegação da AIPA no 
Pico.

5.12. “Tomar café com…as 
Migrações”

5.13. Encontro com imigrantes no 
Pico
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A AIPA realizou a 23 de Abril de 2011, no Centro Cultural e 
Cívico de Santa Clara, uma Assembleia Geral Ordinária.

Nesta reunião, realizada no Centro Cultural Cívico de Santa 
Clara, foi aprovado o relatório de contas do ano transacto 
e o plano de actividades e orçamento para o presente ano. 

Mais de 30 sócios marcaram presença na assembleia-geral.

A Associação dos Imigrantes nos Açores, através de Leoter 
Viegas, coordenador do Centro Local de Apoio à Integração 
de Imigrantes de Ponta Delgada, participou no II seminário 
sobre a Discriminação e Exclusão Social – Igualdade na Di-
versidade, 

promovido pela Novo Dia - Associação para a Inclusão Social 
e pelo CIPA – Centro de Informação, Promoção e Acompan-
hamento de Políticas de Igualdade, com o apoio da Direção 
Regional da Solidariedade e Segurança Social. 

“A Igualdade enquanto factor de integração dos imigrantes” 
foi o tema apresentado por Leoter Viegas neste seminário 
que decorreu no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada. 

A iniciativa teve como objectivo a “promoção da Igualdade 
de Oportunidades, através da reflexão e aprofundamento 
do conhecimento acerca das várias formas de discriminação 
baseadas na origem/etnia, orientação sexual, no género, na 
deficiência e classe social”.

A 16ª Conferência Internacional Metropolis, organizada pelo 
Governo dos Açores e com diversos parceiros internacionais, 
realizou-se de 12 a 16 de Setembro, no Teatro Micaelense, 
em Ponta Delgada, e centrou-se no tema: «O futuro das mi-
grações: perspectivas em mudanças globais».

A AIPA, através do presidente de direção, realizou três inter-

5.14. Assembleia - Geral Ordinária

5.15. II Seminário: “Discriminação e 
Exclusão Social – Igualdade na 

Diversidade”

5.16. A AIPA na 16ª Conferência 
Internacional Metropolis

venções nos seguintes workshops: a) Negotiating multicul-
turalism, multilingualism and multiple identities in Toronto 
and Ponta Delgada; b) Metropolis Workshop on “Integra-
tion Policies in times of economic crises: new challenges 
for intercultural societies?” c) The political participation of 
immigrants: a possible contribution to non-hegemonic glo-
balization forms; d) Modes of Incorporation of Immigrant 
Communities in an Insular Space: The Case of the Azores.

Para além disso, através da Tatyana Kruk, a AIPA fez uma 
apresentação sobre a sua intervenção enquanto associação 
de imigrantes e esteve com um stand permanente de divul-
gação.

Ao longo dos cinco dias, neste evento mundial sobre mi-
grações, realizaram-se oito sessões plenárias e 75 works-
hops, quatro mesas redondas e cinco visitas de estudo, qua-
tro delas em São Miguel e uma no Faial e Pico.

A Universidade Aberta e a Câmara Municipal da Ribeira 
Grande, com a colaboração da AIPA, realizaram no dia 28 de 
Janeiro de 2011, no Teatro Ribeiragrandense, uma conferên-
cia com o tema “Saúde, Comunicação e Interculturalidade”. 
Os trabalhos foram coordenados pela  Profª Doutora Natália 
Ramos.

5.17. Conferência: “Saúde, 
Comunicação e Interculturalidade”



34

.....................................Relatório de Atividades e Contas 2011

35 35

Cesária Évora morreu no passado dia 17 de Dezembro na ci-
dade do Mindelo, em Cabo Verde. Como forma de prestar 
homenagem à “Diva dos pés descalços”, a AIPA organizou 
a 20 de Dezembro, em Ponta Delgada, uma concentração/
missa na Igreja de São José, à mesma hora que decorrera o 
cortejo fúnebre na cidade do Mindelo.

Nesta homenagem estiveram presentes o Vereador da Cul-
tura, Ação Social e Desporto da Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, José Andrade, o Secretário Regional da Presidên-
cia, André Bradford, e cerca de 20 pessoas, cabo-verdianos e 
fãs, que ali quiseram prestar a sua homenagem.   

 Na ilha Terceira, a homenagem a Cesária Évora foi prestada 
no dia 23 de Dezembro com a celebração de uma Missa do 
7º Dia do seu falecimento, que contou com alguns momen-
tos musicais alusivos à inesquecível voz de “Cize”. No mesmo 
dia foi também realizado um jantar no restaurante “A Africa-
na”, onde os participantes prestaram homenagem a Cesária 
Évora, ouvindo as suas músicas.   

No passado dia 04 de Junho passou a ser transmitido, na RTP 
Açores o programa “ Saber de Nós”. Este projecto televisivo 
pretendeu contribuir para a valorização da presença dos imi-
grantes e a construção de pontes culturais. “Saber de Nós” foi 
uma produção da IRIS Áudio Visuais, Lda e que contou com o 
apoio da RTP - Açores, Direcção Regional das Comunidades 
e a AIPA. A apresentação do programa aconteceu no passa-
do dia 25 de Maio.

5.18. Homenagem a Cesária Évora

5.19. “Saber de nós”
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6- Relacionamento Institucional

Uma das vertentes do trabalho da AIPA é o estabelecimento 
de relações com as diversas entidades, no sentido de levar 
as principais preocupações das comunidades de imigrantes 
residentes na Região.

Neste contexto, a AIPA participou activamente em duas das 
reuniões do CCRAI (3 no total), levando e apresentando pro-
postas concretas em prol da integração dos imigrantes na 
sociedade açoriana.

Com o propósito de melhor a resolução dos problemas que 
muitos imigrantes apresentam a AIPA, o Centro Comunitário 
de Apoio ao Imigrante, a Direcção Regional das Comunida-
des e o Instituto de Acção Social reuniu-se duas vezes por 
mês (quarta – feira).

Com estas reuniões pretendemos não sobrepor trabalho e 
arranjar soluções mais rápidas para os problemas dos imi-
grantes.

O presidente da AIPA reuniu-se com o representante da Re-
pública para a Região Autónoma dos Açores, no passado dia 
20 de Janeiro, na ilha da Terceira. Esta audiência surgiu com 
o propósito da apresentação do plano de actividades da As-
sociação dos Imigrantes nos Açores para 2011.

6.1. Conselho Consultivo Regional 
para os Assuntos de Imigração

6.2. Rede de Apoio ao Imigrante

6.3. Por outro lado, a AIPA manteve 
um conjunto de audiências/encon-

tros com várias entidades. Fica aqui o 
registo de algumas dessas entidades:

6.3.1 - Reunião com o representante da 
república para a Região Autónoma dos 

Açores

6.3.2 - AIPA recebe visita dos deputados 
do PS na Assembleia da República 

No dia 7 de Janeiro de 2011, a Associação dos Imigrantes 
nos Açores recebeu a visita dos deputados socialistas na As-
sembleia da República. A comitiva, que se fez acompanhar 
pelos deputados Ricardo Rodrigues, Luiz Duarte e Luísa san-
tos, trouxe em primeira mão a notícia que a AIPA esperava 
há mais de 5 anos: “Os imigrantes residentes nos Açores há 
mais de seis meses passam a ter acesso a tarifas aéreas idên-
ticas aos açorianos”. Relembre-se que em 2005, os cidadãos 
estrangeiros legalmente residentes nas Regiões Autónomas 
deixaram de ser considerados residentes para efeitos de 
obtenção da tarifa de residente. Durante mais de 5 anos, a 
AIPA desenvolveu esforços junto das entidades regionais e 
nacionais de forma a ultrapassar esta situação discriminató-
ria, que diz que um indivíduo que vive cá, contribui como 
qualquer cidadão para o Estado Português, mas que não é 
tratado como residente.

O Presidente Executivo do BES/Açores, Gualter Furtado, e o 
Presidente do BES/Cabo Verde, Pedro Cudell, reuniram-se 
durante a manhã do dia 16 de Dezembro, com a Direção da 
AIPA, no âmbito do seminário sobre o mercado cabo-verdia-
no promovido pela APIA.

A visita permitiu aos executivos inteirarem-se sobre a actual 
situação da imigração na região e contributo que a comu-
nidade cabo-verdiana, em especial, pode emprestar para o 
fortalecimento das relações entre os arquipélagos dos Aço-
res e de Cabo Verde.

Na ocasião foi assinado um protocolo entre o Banco Espírito 
Santo dos Açores e Associação dos Imigrantes nos Açores, 

6.3.3 - AIPA recebe visita dos executivos 
do Banco Espírito Santo dos Açores e de 

Cabo Verde
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permitindo aos imigrantes e sócios da AIPA a beneficiarem 
de condições especiais nos diferentes serviços prestados por 
essa entidade financeira.

A Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA) recebeu, a 26 
de Março de 2011, a visita de uma comitiva do consulado de 
Angola sedeado em Lisboa.

Na oportunidade, a comitiva que se fazia acompanhar pela 
Sr.ª Cônsul Geral Dr.ª Cecília Baptista e pelo Sr. Vice-Cônsul 
Afonso José conheceu as instalações da associação e os seus 
serviços. 

Esta deslocação do consulado de Angola aos Açores teve 
como objectivo a realização de diversos actos consulares em 
três ilhas dos Açores: Faial, Terceira e São Miguel

6.3.4 - AIPA recebe visita do consulado 
de Angola
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7- Participação em Entrevistas 
 
	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	es-
teve em entrevista, no mês de Janeiro, na Revista “Seber” – “A 
AIPA em prol da integração “

	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	es-
teve em entrevista, no dia 28 de Janeiro, no Jornal “ A União” 
o tema abordado foi a “A consagração do direito de voto dos 
imigrantes”.

	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	es-
teve em entrevista, no dia 28 de Abril, no jornal “A União” - 
o tema abordado foi o “A Campanha – Quem não vota não 
conta”.

	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	es-
teve em entrevista, no dia 17 de Junho, para a “SIC noticias 
” - Novo Governo: representante de imigrantes espera que o 
novo executivo, não desista nesta área.

	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	par-
ticipou, no dia 26 de Junho, no programa da TVI “ Portugal 
Português”.

	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	par-
ticipou, no dia 26 de Junho, no programa da TVI “ Portugal 
Português”.
 
	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	es-
teve em entrevista, no dia 22 de Agosto, para o jornal “Diário 
de Noticias ” – Pedidos concedidos no primeiro semestre es-
tão perto do máximo de 2010. Governo analisa lei imigrante 
crítica”.

	 •Leoter	Viegas,	Secretário	da	Direcção	da	AIPA,	este-
ve em entrevista, no dia 25 de Setembro no programa “Nós”, 
o tema abordado foi a “Metropolis”.

	 •Paulo	 Mendes,	 presidente	 da	 direcção	 da	 AIPA,	
esteve em entrevista, no dia 06 de Outubro, para o jornal 
“Açoriano Oriental ” o tema abordado foi o desemprego que 
“ afecta 20% dos imigrantes do concelho de Ponta Delgada”

	 •Paulo	Mendes,	presidente	da	direcção	da	AIPA,	es-
teve em entrevista, no dia 22 de Outubro, para o jornal “Diá-
rio Insular ” o tema abordado foi a “ Crise deixa imigrantes 
ainda mais veneráveis”
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8- Os nossos parceiros 

8.1. Instituições Públicas com as 
quais temos protocolos anuais;

8.2. Instituições Privadas que nos 
apoiaram durante o ano de 2011;
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9- Recursos Humanos da AIPA 
 
A AIPA funcionou em 2011 com a seguinte estrutura profis-
sional:

	 •3	Técnicos	Superiores,	sendo	1	coordenador	geral,	
1 coordenador do Gabinete do CLAII e do ETIC AIPAçores e 
uma técnica do Gabinete do CLAI;
 
	 •3	Estagiária	(em	S.	Miguel)

	 •1	Colaborador	(prestação	de	serviços)	para	a	pro-
dução do programa de Rádio;

	 •1	Colaborador	 (prestação	de	 serviço)	no	projecto	
Espaço TIC;

	 •Uma	técnica	Estagiar	L	para	o	suplemento	“Rumos	
Cruzados”
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10- Órgãos Sociais
 
Os órgãos sociais de AIPA (2009/2011) são constituídos por 
23 pessoas.

ASSEMBEIA GERAL       
                                                                                                                                                               
Presidente: Teresa Brito (Cabo – Verde)
Vice – Presidente: Daniel Barros (Cabo - Verde)
Secretária: Dora Cabete (Portugal)
Suplente: Marina Fonseca (Portuguesa)
Suplente: Tatyana Kruk  (Ucraniana)

DIRECÇÃO

Presidente: Paulo Renato Andrade Mendes (Cabo Verde)
Vice – Presidente: Cristina Borges (Angola)
Vice – Presidente: Ana Amorim (Brasil)
Vice – Presidente: Aleksandra Myrovych (Ucrânia)
Secretário: Leoter Viegas Soares (S. Tomé e Príncipe)
Vogal: Willian Nascimento (Brasil)
Vogal: Cristina Sousa (Portugal)

CONSELHO FISCAL

Presidente: Noronha Rodrigues (Cabo Verde)
Vice – Presidente: Jeremias Cabral (Cabo Verde)
Secretário: André Santos (Portugal)
Suplente: Pedro Barros (Cabo Verde)
Suplente: Samanta Carnavarolo (Brasil)
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Ao longo do ano de 2011, a AIPA teve uma presença mui-
to regular nos órgãos de comunicação regionais, focando 
as actividades por nós realizadas mas também as preocu-
pações com que os imigrantes são confrontados no dia a dia.
Mas também nestas intervenções quisemos levar, sempre 
que possível, aspectos positivos da dinâmica da imigração 
no arquipélago e no país.

Aqui fica o registo de alguma das nossas intervenções:

11- Anexos

11.1. Imprensa

Açoriano Oriental,  “Imigrantes deverão aceder a Tarifas aéreas mais 
baratas” 

Açoriano Oriental – Publicidade “Clube Serviços”

Açoriano Oriental, “Imigrantes podem usar a tarifa de residente”
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Correio dos Açores, “Açores acolhem comunidade imigrante com mais de 
 oitenta nacionalidades”

Saber Açores, “AIPA Em prol da integração”

Açoriano Oriental – “Clube de Serviços”

Açoriano Oriental – Publicidade “Tarde Cultural”
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Correio dos Açores,  “AIPA preocupada com discriminação a estrangeiros” 

Açoriano Oriental – “Curso Livre de Introdução à Língua e Cultura 
cabo-verdiana” 

Açoriano Oriental, “Olhares sem Fronteiras em exposição no Pópulo”

Açoriano Oriental - “Exposição de Pintura de Alex da Silva Nascer, Copular
 e Morrer”
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Açoriano Oriental - “Curso Livre de Introdução à Língua e Cultura Cabo-
verdiana”

Açoriano Oriental - “A Diversidade vista Pelos Mais Novos”

Açoriano Oriental - “A Diversidade vista Pelos Mais Novos”

Açoriano Oriental, “Imigrantes já beneficiam acesso à tarifa de residente”
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Correio dos Açores, “Imigrantes com  tarifa de residente”                                                  

Açores Magazine, “Saberes Milenares venceu concurso Olhares sem 
Fronteiras”

Açoriano Oriental, “AIPA realiza festival internacional de cinema na ilha de 
São Miguel”

Açoriano Oriental – Publicidade “Workshop  de Argumento 
Cinematogrfico”  
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Açoriano Oriental – Publicidade “Workshop  de Documentario”                                                                    

Açoriano Oriental – Publicidade “O Mundo é preto”

Açoriano Oriental, “Desemprego afecta 20% dos imigrantes do concelho 
de P. Delgada”

Açoriano Oriental – Publicidade “O Mundo é azul”
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Açoriano Oriental – Publicidade “O Mundo é verde”

Açoriano Oriental – Publicidade “O Mundo é branco”

Açoriano Oriental – Publicidade “O Mundo é vermelho”

Açoriano Oriental – Publicidade Mundo Aqui”
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Açoriano Oriental – Publicidade Mundo Aqui”

Diário Insular, “SATA promove concurso em parceria com a AIPA”

Diário Insular, “Crise deixa imigrantes ainda mais vulneráveis” 

Açoriano Oriental, “AIPA apresenta o Panazorean, um Festival de Cinema 
sobre Migrações”
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Açores Magazine, “Portas do Mar Panazorean, foram palco do Festival “O 
Mundo Aqui”

Correio dos Açores, “ “O Mundo Aqui” nas Portas do Mar é um cruzamento 
de experi ências e culturas” 

Açoriano Oriental, “Desemprego na Região incide nos imigrantes”

Açoriano Oriental, “Açores homenageiam Cesária Évora”   
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Açoriano Oriental, “1º Mundialito de futsal começa hoje”

Correio dos Açores, “Olhares sem Fronteiras” em exposição no Museu 
do Presépio

Açoriano oriental, “Curso de cidadania para Imigrantes”

Açoriano Oriental, “Olhares sem  Fronteiras em exposição na Lagoa” 
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Açoriano Oriental, “Concurso Olhares Sem Fronteiras”
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Rumos Cruzados, 13 de Janeiro

Rumos Cruzados, 27 de Janeiro

Rumos Cruzados, 10 de Fevereiro

Rumos Cruzados, 24 de Fevereiro         

11.2. Rumos Cruzados
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Rumos Cruzados, 10 de Março

Rumos Cruzados, 17 de Março  

Rumos Cruzados, 24 de Março

Rumos Cruzados, 7 de Abril   
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Rumos Cruzados, 21 de Abril

Rumos Cruzados, 5 de Maio  

Rumos Cruzados, 19 de Maio

Rumos Cruzados, 2 de Junho



.....................................Relatório de Atividades e Contas 2011

5657 57

Rumos Cruzados, 16 de Junho

Rumos Cruzados, 30 de Junho 

Rumos Cruzados, 14 de Julho

Rumos Cruzados, 28 de Julho  
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Rumos Cruzados, 13 de Agosto

Rumos Cruzados, 8 de Setembro  

Rumos Cruzados, 22 de Setembro

Rumos Cruzados, 6 de Outubro     



.....................................Relatório de Atividades e Contas 2011

5859 59

Rumos Cruzados, 20 de Outubro

Rumos Cruzados, 3 de Novembro

Rumos Cruzados, 17 de Novembro

Rumos Cruzados, 1 de Dezembro
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Rumos Cruzados, 15 de Dezembro
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12- Análise Financeira
Na apreciação sumária dos resultados da exploração relativos 
ao exercício de 2011, verificamos que os Resultados Líqui-
dos do período de Janeiro a Dezembro, foram Negativos 
na quantia de 6.171.63 euros, como consequência de te-
rem sido os Rendimentos totais na quantia de 159.082.25 
euros e os Gastos totais na quantia de 165.253.88 euros. 

 Nos Rendimentos totais na referida quantia de 
159.082.25 euros, as Prestações de Serviços (Quotas de 
Associados) com a quantia de 5.037.00 Euros, representa-
ram 03,17%, enquanto os Subsídios à Exploração, com a 
quantia de 143.322.44 Euros, representaram 90,09% e o va-
lor remanescente na quantia de 10.722.81 euros de Outros 
Rendimentos e Ganhos, representam os restantes 06,74%. 

 Por sua vez nos Gastos totais, com a mencionada 
quantia de 165.253.88 Euros, os Fornecimentos e Ser-
viços Externos com 96.493.97 euros, representam 58,39%, 
os Gastos com Pessoal com 62.826.93 euros, representam 
38,02%, as Depreciações do Activo Fixo Tangível, com a 
quantia de 706,87 euros, representam 00,43%, os Outros 
Gastos e Perdas, com a quantia de 4.774,21 euros, repre-
sentam 02,89%. Os Gastos e Perdas de Financiamento, ou 
seja o valor remanescente na quantia de 451.90 euros, repre-
sentam 00,27%.

 O recebimento de Subsídios destinados à Explo-
ração, no já mencionado montante de 143.322,44 euros 
e uma gestão cuidada das suas verbas, acompanha de 
uma redução drástica dos gastos de exploração da As-
sociação, por força da grave crise económica e financeira 
que afecta toda a actividade económica e em particular as 
Instituições de Solidariedade Social, tornaram possível as-
segurar a concretização do Plano de Actividades previsto 
para 2011.

 Porém, sendo o total dos Rendimentos na quan-
tia de 159.082,25 euros e o total dos Gastos, na quantia de 
165.253.88 euros, o Resultado Liquido do período de Ja-
neiro a Dezembro de 2011, foi negativo, na quantia de 
6.171,63 euros.      
 
Os Capitais Próprios do AIPA – ASSOCIAÇÃO DOS IMI-
GRANTES NOS AÇORES, à data de 31 de Dezembro de 2011 
são negativos na quantia de 19.405,72 euros (diferença 
entre os valores Activos, na quantia de 6.349.31 euros e 
os valores Passivos na quantia de 25.755.03 euros),  em 
grande parte devido à regularização de Custos de Anos An-
teriores, na quantia de 12,000,00 euros (anulação de subsi-
dio que no exercício de 2008 havida sido registado em du-
plicado).     
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12.1. Demonstração dos Resultados

O Técnico O�cial de Contas

Hermano Garcia Varão

Inscrição n.º 405 na OTOC

PERÍODOS

2010

2.021,50

133.183,46

(70.452,58)

(59.028,39)

4.700,00

(6.161,12)

(2.007,18)

4.262,87

(3.786,37)

(1.530,68)

(1.530,68)

476,50

11

16

12

A Direcção:
Paulo Renato Andrade Mendes

O Técnico O�cial de Contas

Hermano Garcia Varão

Inscrição n.º 405 na OTOC

Demonstração dos Resultados por Naturezas - 
(modelo para ME) do período de 2011

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

2011

Vendas e serviços prestados 5.037,00

Subsídios à exploração 143.322,44

Fornecimentos e serviços externos (96.493,97)

Gastos com o pessoal (62.826,93)

Outros rendimentos e ganhos 10.721,90

Outros gastos e perdas (5.226,11)

Gasto líquido de financiamento

Resultado antes de depreciações,gastos de �nanciamento e impostos (5.465,67)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (705,96)

Resultado antes de impostos (6.171,63)

Resultado líquido do período (6.171,63)

Resultado operacional (antes de gastos de �nanciamento e impostos) (6.171,63)

OC

o
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2010

2.021,50
86.862,79

16 59.420,89
-144.262,18

149.762,57
5.500,39

Activos fixos tangíveis 5 3.786,37

-3.786,37

2.988,60
-2.988,60

-1.274,58
13 1.662,42
13 387,84

A Direcção O Técnico Oficial de Contas

Caixa e seus equivalentes no início do período 387,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.174,59

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (451,90)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 1.786,75

Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares 451,90

 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Recebimentos provenientes de:
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Outros recebimentos/pagamentos 161.935,43
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 2.238,65

Pagamentos ao pessoal 65.484,50
Caixa gerada pelas operações (159.696,78)

Recebimentos de clientes 5.037,00
Pagamentos a fornecedores 99.249,28

Hermano Garcia Varão 
Inscrição n.º 405 na OTOC

Demonstração dos Fluxos de Caixa do 
período de 2011

RUBRICAS NOTAS
PERÍODO

2011
 

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

12.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Paulo Renato Andrade Mendes
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12.3. Balanço

5

13

14
14
14

12

16

A Direcção
Paulo Renato Andrade Mendes

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC

Total do passivo 25.755,03

Total do capital próprio e do passivo 6.349,31

Outros passivos correntes 19.883,12
25.755,03

Fornecedores 2.005,00
Estado e outros entes públicos 3.866,91

Passivo corrente

Passivo

Passivo não corrente

Resultado líquido do período (6.171,63)
Total do capital próprio (19.405,72)

Outras variações no capital próprio (12.000,00)

Capital realizado 3.624,95
Resultados transitados (4.859,04)

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

4.554,78

Total activo 6.349,31

Outros activos correntes 2.199,90
Caixa e depósitos bancários 2.174,59

Activo corrente

Diferimentos 180,29

Activos fixos tangíveis 1.794,53
1.794,53

ACTIVO

Activo não corrente

Balanço - (modelo para ME)
a 31-12-2011

RUBRICAS 
NOTAS DATAS

2011 2010

2.500,49
2.500,49

202,69
42.608,06

434,87
43.245,62

45.746,11

3.624,95
(3.328,36)

(12.000,00)

(1.530,68)
(13.234,09)

3.863,27
4.641,48

50.475,45
58.980,20

58.980,20

45.746,11

O Técnico Oficial de Contas

Hermano Garcia Varão
Inscrição n.º 405 na OTOC

DATAS
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12.4. Parecer do Conselho Fiscal 

SENHORES ASSOCIADOS

O Conselho Fiscal apresenta em cumprimento do dispos-
to na Lei e nos Estatutos, o seu parecer sobre as Demons-
trações Financeiras do ano de 2011, incluindo, o Relatório 
de Gestão da Direcção, o Balanço, a Demonstração dos 
Resultados por Naturezas, os Fluxos de Caixa e o Anexo 
às Demonstrações Financeiras. 

Na opinião deste Conselho, as Demonstrações Contabilís-
ticas Financeiras, transmitem imparcial e apropriadamente 
a situação financeira da AIPA – ASSOCIAÇÃO DOS IMI-
GRANTES NOS AÇORES em 31 de Dezembro de 2011, e os 
Resultados Líquidos Negativos do período de Janeiro a 
Dezembro de 2011, na quantia de 6.171.63 Euros, estão 
preparados de acordo com conceitos e princípios contabilís-
ticos geralmente aceites. 

 Nestes termos, propomos:

 1. Que sejam aprovados o Relatório, Balanço, De-
monstração de Resultados Líquidos do Período e respec-
tivos Anexos, relativos ao Exercício de 2011;

 2. Que sejam aprovados um voto de confiança aos 
membros que constituem a Direcção e um voto de louvor 
aos trabalhadores, colaboradores e demais associados pelo 
trabalho desenvolvido ao longo do ano;

 3. Que seja aprovada a proposta da Direcção para 
a aplicação dos resultados. 
Ponta Delgada, 12 de Março de 2012

O CONSELHO FISCAL

José Noronha Rodrigues
(Presidente)

Jeremias Cabral
(Vice Presidente)

André Santos
(Secretário)
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A todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores, 
expressamos os nossos agradecimentos por toda a colabo-
ração dispensada ao longo do ano de 2011 e em particular 
ao Governo Regional dos Açores pelo apoio dispensado às 
nossas iniciativas. 

12.5. Considerações Finais

De acordo com o disposto no nº. 1 do Artigo 21º. do De-
creto-Lei nº. 411/91 de 17 de Outubro, declara-se que esta 
Associação não se encontrava em situação de dívida vencida 
perante a Segurança Social em 31 de Dezembro de 2011. 

Ponta Delgada, 09 de Março de 2012
A Direcção

Presidente: Paulo Renato Andrade Mendes 

Vice – Presidente: Maria Cristina Franco de Almeida Borges

Vice – Presidente: Ana Maria Bezerra de Amorim

Secretário: Leoter Viegas Soares 

Vogal: Wiillian Nascimento

Vogal: Ana Cristina Sousa
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