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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 obrigações, 

nomeadamente: 

a) Criar e manter serviços de apoio à população alvo; 

b) Apoiar a formação técnica de suporte a iniciativas empresariais, culturais e sociais 

com vista a estimular a actividade empreendedora dos migrantes e das minorias étnicas; 

c) A formação profissional, de forma a fomentar o aumento da qualificação profissional 

e académica dos cidadãos; 

d) Estabelecimento de parcerias com associações congéneres portuguesas ou 

estrangeiras para a promoção de acções comuns de informação 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 positiva, face ao fenómeno da imigração, 

com a organização de conferências, palestras ou debates sobre o tema. 

3 - Combater a xenofobia e todas as discriminações baseadas na nacionalidade, origem étnica, 

cor ou religião. 

4 - Contribuir para o reforço de laços de amizade e solidariedade 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 identificação da 

Segurança Social 20015519159. 

 

Por despacho de 2 de Julho de 2007 do Presidente do Governo Regional dos Açores, a 

Associação dos Imigrantes nos Açores, foi declarada de UTILIDADE PÚBLICA. 

 

O presente Relatório de Gestão, elaborado nos termos do Artigo 27º alínea a) dos Estatutos do 

AIPA e complementarmente pelo Artigo 66º. do Código das Sociedades Comerciais, expressa 

de forma apropriada a situação financeira e os resultados da actividade exercida no exercício 

económico findo em 31 de Dezembro de 2013. 
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“O ano de 2013 foi um ano especial para a nossa 

associação, já que celebramos 10 anos de existência, 

convergindo num percurso que nos orgulha. 

Estamos convencidos que estamos perante um 

trajecto que não foi isento de erros nem de 

expetativas defraudadas. Porém, temos a firme 

convicção de que fizemos muito, desenvolvemos as 

nossas atividades com paixão e com um forte 

sentido de comprometido com a nossa missão que é 

contribuir para a integração dos imigrantes na 

sociedade açoriana e, por consequência, uma 

sociedade melhor.” 

 

Nota de Abertura 

Paulo Mendes – Presidente de Direcção da AIPA 

 

 

A crise financeira, económica e social 

que Portugal e os Açores estão a 

atravessar motivadas pelas 

medidas de austeridade tem 

atingido de forma severa toda a 

população, sendo verdade que 

são as pessoas mais frágeis e/ou 

com défices mais agudos de 

integração que são os primeiros e 

os mais fortemente atingidos.  

 

Também, sabemos que os imigrantes 

não são uma realidade homogénea, apesar 

da existência de traços gerais que caracterizam os 

imigrantes na Região. Estão inseridos em sectores de baixos salários e com elevada 

precariedade e foram, como é caso, da construção civil, a mais atingida pela crise.  

 

Apesar do abrandamento dos fluxos migratórios para a Região, em 2013, os dois Centros Locais 

de Apoio à Integração dos Imigrantes – CLAII’S – da AIPA efetuaram um total de 542 

atendimentos traduzindo-se num aumento de 1,7% em relação a 2012, sendo que 227 

atendimentos foram efetuados pelo CLAII de Ponta Delgada (41.9%) e 315 de Angra do 

Heroísmo (58.1%). A partir deste atendimento, foi possível apoiar mais de uma centena de 

imigrantes através da Bolsa de Habitação, Clube de Serviços, Clube de Emprego e Apoio ao 

preenchimento de IRS.  
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A questão da valorização da diversidade cultural foi fortalecida em 2013, assente na realização 

de mais de 20 atividades. O Panazorean é percepcionado, hoje, como um dos eventos culturais 

de produção açoriana de maior notoriedade e projeção internacional, ao ter registado a inscrição 

de 415 filmes provenientes de 60 países; exibimos 19 longas e 21 curtas de 23 países registamos 

uma envolvência de mais de 7800 pessoas (espectadores) e 40 parceiros. O Festival “ O Mundo 

Aqui, realizado em Ponta Delgada, as celebrações do Dia do Imigrante no Concelho de Ponta 

Delgada e de Angra de Heroísmo, em parceria com as respectivas autarquias, sustentam a 

vontade da AIPA em continuar a celebrar, através de iniciativas culturais, a diversidade 

cultural. Mais de 2000 pessoas assistiram aos diferentes espectáculos e eventos associados a 

estas 3 iniciativas. 

 

O programa “ O Mundo Aqui” e os “ Rumos Cruzados” continuaram a desempenhar as suas 

funções de construção de pontes entre pessoas e culturas. Realizamos 50 programas “ O 

Mundo Aqui”, entrevistados 57 pessoas em estúdio.  

No âmbito da consciencialização das pessoas para problemática do racismo, para além da 

realização de conferências e iniciativas, destacamos o lançamento de um selo, em parceria com 

os CTT, com a imagem da campanha “ Diga Não ao Racismo”. Fomos ainda às várias escolas da 

região para falarmos sobre a temática da interculturalidade e das migrações assente na 

convicção de que o processo de consciencialização é importante e demorado, bem como 

realizamos nas ilhas de S. Miguel, Terceira e Faial a iniciativa “ Uma Flor contra o racismo”, 

envolvendo cerca de 500 pessoas e o concurso a “ Diversidade vista pelos mais novos” 

 

Dar voz aos imigrantes aos imigrantes e criar condições para que o maior número de pessoas 

aborde a temática das migrações, é um dos objectivos da AIPA. Destacamos, neste contexto, o 

lançamento da 2ª edição da revista “ Viver Aqui”, com histórias de 22 mulheres imigrantes, 

bem como da revista Travessia. 

 

A dimensão da visibilidade pública da questão da imigração é, igualmente, decisiva para nós, 

enquanto associação. Para além de uma aposta consistente no nosso site (mais de 68 mil visitas 

em 2013) e nas redes sociais, tentamos ao longo de 2013 uma abordagem pedagógica na 

comunicação, que se traduziu na publicação de dezenas de artigos e noticias sobre as nossas 

atividades, na imprensa regional. Por outro lado, destacamos o contacto permanente com 

diferentes parceiros (públicos e privados). 

 

Quem faz uma associação, são os seus associados que constituem a espinha dorsal da sua 

atuação. A partir desta constatação, 2013 representou a continuidade dos nossos esforços no 

sentido de conseguirmos mais sócios e um maior envolvimento de todos. Fortalecemos as 
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parcerias com as entidades para que os sócios possam beneficiar de vantagens especiais, bem 

como intensificamos o cartão de associado. Neste momento, a AIPA tem 1119 sócios. 

 

O ano de 2013 foi um ano especial para a nossa associação, já que celebramos 10 anos de 

existência, convergindo num percurso que nos orgulha. Estamos convencidos que estamos 

perante um trajecto que não foi isento de erros nem de expetativas defraudadas. Porém, temos a 

firme convicção de que fizemos muito, desenvolvemos as nossas atividades com paixão e com 

um forte sentido de comprometido com a nossa missão que é contribuir para a integração dos 

imigrantes na sociedade açoriana e, por consequência, uma sociedade melhor. 

 

A nível financeiro, acompanhamos o esforço de contenção de custos e sendo uma associação 

que depende perto de 90% de entidades públicas seria expectável um impacto na intensidade 

dos apoios. Em 2013, a AIPA gerou proveitos num valor total de 153.592,99 euros e despesas no 

valor de 166.800,86 euros apresentando resultados da exploração relativos ao exercício de 2013 

Negativos na quantia de 13.207,87 euros. Em grande medida, este défice deveu-se a realização 

ao desencontro das verbas conseguidas no âmbito dos diferentes projectos e a sua execução, 

bem como a realização da 2ª edição do Panazorean, onde não foi possível alcançar todos os 

apoios necessários. De qualquer modo e apesar do cenário de retracção económicos, os 

próximos meses serão de concentração máxima no sentido de recuperar este défice ao mesmo 

tempo que tempos de intensifica os esforços no sentido de diminuirmos a dependência dos 

apoios públicos.  

 

Queremos ainda agradecer a todos os parceiros que estiveram sempre ao nosso lado na 

afirmação da nossa associação, bem como dos elementos dos órgãos sociais, dos voluntários e  

corpo técnico associação que, cada um à sua dimensão e disponibilidade, fazem da AIPA uma 

associação cada dia melhor. 

 

O Presidente de Direcção, 
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1. Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII) 
de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo 

1.1. Introdução 

 

Os Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrante (CLAII) são pequenos gabinetes 

que integram uma Rede Nacional constituído, atualmente, por 87 Centro em todo o País, onde 

são prestados serviços personalizados por técnicos especializados em assuntos de imigração. 

Desde a sua criação, os CLAII`S têm como objetivos prestar, gratuitamente, serviços aos 

cidadãos imigrantes e não só, nas áreas como: Regularização; Retorno Voluntário; Trabalho; 

Apoio Social; Segurança Social; 

Nacionalidade; Saúde; Educação; 

Habitação; Associativismo 

Imigrante entre outras. 

Além de responder as 

questões anteriormente mencionadas, os CLAII`S têm a capacidade de interação com estruturas 

locais, promovendo atividade de Promoção de Interculturalidade a Nível Municipal, 

fomentando desta forma a integração cada vez plena de cidadãos imigrantes residentes em 

Portugal.  

 

O CLAII de Ponta Delgada foi inaugurado a 15 de Julho de 2003 e na Angra do 

Heroísmo a 28 de Maio de 2008, através de protocolos celebrados entre a AIPA, o ACIDI, I.P. 

(Alto Comissariado para Imigração e Diálogo Intercultural), com o apoio do Governo dos 

Açores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Resultados Alcançados 
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Durante o funcionamento, os dois a CLAII`S efetuaram um total de 3.608 atendimentos, com 

uma média de 45 atendimentos mensais. 

 

 

Gráfico nº 1 – Total dos atendimentos 

 

 

 

Em 2013, o total de atendimentos nos dois CLAII´S foi de 542 atendimentos traduzindo num 

aumento de 1,7% em relação a 2012, sendo que 227 atendimentos foram efetuados pelo CLAII 

de Ponta Delgada (41.9%) e 315 pelo CLAII de Angra do Heroísmo (58.1%).  

 

Gráfico nº 2 – Atendimentos nos CLAII´S PDL e Angra de Heroísmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3  Atendimentos por Sexo 



Relatório de Atividades  e Contas -2013  

 

7

 
Do total dos atendimentos efetuados em 2013 (542), 56,5% dos utentes  eram cidadãos do sexo 

masculino e 43,4% do sexo feminino, conforme se verifica no Quadro nº 3.  

 

Gráfico nº 3 – Atendimentos por sexo 

 

 

Como mostra o Gráfico nº 4, tanto no CLAII de Ponta Delgada, como em Angra, são os utentes 

do sexo masculino que mais procuraram os serviços disponibilizados pelos CLAII´S.  

 

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

 
A semelhança do que aconteceu em 2012, como se verifica no Gráfico nº 5, a maioria dos 

atendimentos, em 2013, foi prestada aos indivíduos com idade entre 36 e 45 anos (31,73%), 

seguido dos indivíduos com idade entre 26 e 35 anos (29,70%) e indivíduos com idade entre 46 

e 55 anos (17,71%). Significa que, cerca de 79,14% dos utentes que frequentaram o CLAII têm 

idade entre os 26 e 55 anos. 

  

Gráfico nº 5 – Atendimentos por faixa etária 

 

1.1.5 – Atendimentos por Assuntos abordados 
 

Os principais temas abordados pelos utentes em 2013, conforme mostram os dados do gráfico 

nº 6, foram: Legalização (18,1%); Nacionalidade (11,8%); Educação (11,3%); Apoio Social (8,9%); 

Trabalho (5,0%) e Retorno Voluntário (5,0%).  

 

Para além destes temas, foram abordados “Outros” (26,9%). Aí estão incluidos cidadãos que se 

dirigiram ao CLAII  para o pedido de ajuda para o preenchimento de declarações fiscais – IRS 

(5,3%), pedido de emissão de documentos online da Casa de cidadão de Cabo Verde (Certidão 

de Nascimento, Certificado de Registo Criminal) e Certidão de Registo Criminal de Brasil 

online, renovação dos Passaportes junto das Embaixadas, etc. 

Gráfico nº 6 – Assuntos abordados 
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1.1.6 – Situação Legal 

 
A análise dos dados de 2013 permite-nos concluir que, a esmagadora maioria dos cidadãos que 

procurou o CLAII nesse ano (48,7%) possuía Autorização de Residência e 36,2% possuíam 

Cartão de Cidadão/BI. Significa que há cada vez mais cidadãos com nacionalidade portuguesa 

a procurarem os serviços disponibilizados pelo CLAII. Muitos desses cidadãos são imigrantes 

que já obtiveram a nacionalidade portuguesa.  

Deve-se referir também que 6,3% dos utentes apenas possuíam o Passaporte, ou seja, cidadãos 

que não possuíam qualquer título válido de permanência legal em Portugal. 

 

Gráfico nº 7 – Situação legal 

 

 

1.1.7 – Nacionalidade dos utentes que procuraram o CLAII 

 
Em 2013, e de acordo com gráfico nº 8, os CLAII`S de Ponta Delgada e Angra de Heroísmo 

atenderam cidadãos de 29 nacionalidades diferentes. O Gráfico nº 8 mostra-nos as 

nacionalidades mais representativas. 

Dos 315 atendimentos realizados pelo CLAII de Angra do Heroísmo, 55,9% foram realizados 

aos cidadãos caboverdianos e 23,8% aos cidadãos com nacionalidade portuguesa e 3,5% aos 

brasileiros, enquanto que em Ponta Delgada, as comunidades que mais se dirigiram ao CLAII 

foram caboverdianos (30,4%), brasileiros (22%), portugueses (10,1%).  

Portanto, no total, as 5 comunidades que mais recorreram aos CLAII`S são: caboverdianos 

(45,2%); portugueses (18,1%), brasileiros (11,3%); guineenses (4,1%) e ucranianos (3,5%).  
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          Gráfico nº 8 – Nacionalidade dos imigrantes que procuraram o CLAII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 – Tipificação de Interlocutores 

 
Como seria de esperar, e a semelhança dos anos anteriores, são mais os cidadãos imigrantes que 

procuram os serviços disponibilizados pelos CLAII`S (76,4%), a seguir, os familiares (5,7%), 

Adminstração local (4,1%).  

            

Gráfico nº 9 – Interlocutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CLAII de Ponta Delgada funciona de segunda á 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 Heroísmo, na 

Rua Rua Dr. Sousa Júnior (Antigo Edifício Escolar da Freguesia da Conceiçã, das 9h00 às 

12h30 e das 14h00 às 17h30, de segunda a sexta feira. 
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1.2.Clube de Emprego 

 
Contribuir para a integração e empregabilidade dos imigrantes no mercado de trabalho 

regional é o objectivo da criação do Clube de Emprego da AIPA. 

 

Em 2013, o projeto "Clube de Emprego" ficou abaixo das nossas expectativas. A crise que 

atravessou o ano de 2012 e 2013 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 comunidade imigrante na sua maioria. Razão pela qual a oferta de emprego feita à 

Associação por parte das entidades empregadoras ficou muito a quem das nossas expectativas. 

Mesmo assim, conseguimos colocar 88 anúncios no site da AIPA, mas infelizmente muitas 

dessas ofertas não eram compatíveis com o perfil dos  imigrantes. 

 

 

 

 

 

Todavia, com o nosso auxílio foram celebrados 2 contratos de trabalho nas áreas de serviços 

domésticos e restauração.    

 Não se pretende, com esse projecto, substituir os centros de emprego sob responsabilidade do 

Governo Regional, mas sim constituir-se num serviço 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. 
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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 2013 encaminhamos 30 cidadãos imigrantes que procuraram arrendar 

uma habitação, conseguimos colocar no site da AIPA 256 anúncios de habitação recolhidos nos 

jornais diários, ajudamos os imigrantes no processo das candidaturas ao programa regional de 

habitação "Famílias com Futuro" e, finalmente, com o nosso apoio 15 cidadãos imigrantes 

conseguiram arrendar uma habitação.    
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2. Projetos 

2.1. Programa de Rádio “O Mundo Aqui”  

 
Durante o ano de 2013, concretizámos a oitava edição do programa radiofónico “ O Mundo 

Aqui”. 

 

O Ano de 2013, representou um ano de sustentabilidade e de afirmação do programa. 

Realizamos 50 programas,  57 convidados foram entrevistadas no programa. 

 

Foi possível ainda durante o ano colocar em funcionamento no site da RTP -Açores, um blogue 

do programa “ O Mundo 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 perceção 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 2013, o programa foi transmitido também em Cabo Verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maninho, imigrante brasileiro, radicado há mais de 16 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 aspetos que semanalmente 

são focados no programa “ O Mundo Aqui” 

Constituem objetivos centrais do programa: 
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 Fomentar o diálogo cultural entre povos e regiões; 

 Propiciar um conhecimento mais genuíno de povos 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 problemática das migrações e relações interculturais; 

 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 imigração na região e da cultura de origem dos imigrantes, bem como 

sensibilizando a população açoriana para os benefícios. 

 

 

2.2.  Rumos Cruzados 

 
 

“Rumos Cruzados” é o nome do Suplemento, que é publicado, quinzenalmente, junto do jornal 

“Açoriano Oriental”. Durante o ano de 2013 em conjunto com o jornal acima referenciado 

demos continuidade ao suplemento quinzenal, de uma página, que se revelou bastante útil no 

fomento do diálogo cultural, no reforço de canais de informação /formação junto da sociedade 

açoriana e da própria comunidade 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 2013, 17 suplementos, que teve uma abrangência de cerca 

de 90.000 pessoas, tendo em conta a tiragem diária do jornal. (Ver Anexo) 
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2.3.  Web Page da AIPA 

 
 

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 2013, o site da AIPA foi visitado por 68.002 pessoas, com uma média de visita diária e 

mensal de 183 e 5.667, respetivamente, números muito satisfatórios.  

 
Gráfico nº 10 - Número de visitas por mês 

 ao site da AIPA 

 

 

 

O Site da AIPA está estruturado da seguinte forma: 

 Informações sobre a AIPA -objetivos, órgãos sociais, historial etc.  

  Notícia – é a parte mais dinâmica da página, onde focamos para além dos 

acontecimentos regionais, nacionais e internacionais relacionados com a imigração, 

algumas notícias mais relevantes dos países de origem dos imigrantes. 

 Agenda – é concretizado através de uma atualização diária sobre as atividades da 

Associação; 

 Fórum – Permite fomentar o debate em torno da problemática da imigração. É a 

parte da página que se encontra menos dinamizada. 

 AIPA TV - Com recurso à plataforma na Web -Youtube. No canal AIPA TV 

preveníamos a rubrica “ Rostos da Imigração” onde os interessados poderão ver e 

ouvir os diferentes percursos de quem escolheu estas nove ilhas como a nova casa. 

2.4. Redes Sociais 
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Porque acreditamos nas potencialidades das redes e na construção de pontes para a valorização 

e conhecimento do outro apostamos no facebook para divulgar o trabalho da AIPA.  

 

No ano 2013 atingimos 2141 fãs no Facebook, postamos centenas de artigos, eventos e reflexões 

relacionadas com as temáticas das migrações e do diálogo intercultural. É nossa convicção que a 

utilização do Facebook, permitiu-nos um alcance de mais de 300 mil pessoas. 

 

 

 

 

Por outro lado, e com menos intensidade, a AIPA faz o uso regular do Youtube e do Flickr, bem 

como a criação do Facebook do programa de Rádio “ O Mundo Aqui” e do Panazorean. 

 

2.5.  Espaço TIC 

 
Espaço TIC AIPAçores é uma estrutura que surgiu através de um protocolo entre a Direcção 

Regional de Ciência e Tecnologia e a Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA), no âmbito 

de da 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 

Tecnologias de Informação e Comunicação (PRATICA). 
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O Espaço TIC AIPAçores constitui um espaço 

público de acesso gratuito de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e serviços, 

tendo como os principais objectivos: 

1. Massificar e generalizar a sua utilização 

contribuindo para o combate à 

infoexclusão, designadamente no que 

concerne à utilização da internet. 

2. Pretende também dotar os seus 

utilizadores de competências básicas em TIC, havendo lugar, portanto, a uma 

componente de formação. 

O Espaço TIC AIPA disponibiliza 8 computadores, todos com ligação a internet com webcam, 

onde os utilizadores poderão usar gratuitamente os equipamentos. 

 

Em 2013, o ETIC AIPAçores teve uma frequência de 4.142 utilizadores, o que representou uma 

média mensal de 345 frequências e 16 frequências diárias. 

 

 
         Gráfico nº 1 - Frequência do ETIC AIPAçores 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Em 2013, são os homens que mais frequentaram o ETIC AIPAçores (78%) contra 22% de 

mulheres, como mostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico nº2 - Utentes por Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo o ETIC AIPAçores gerido pela Associação dos Imigrantes nos Açores, onde valorização 

da diversidade cultural é a nossa missão, o ETIC foi frequentado por utentes de mais de 12 

nacionalidades diferentes, com maior destaque para cidadãos com nacionalidade portuguesa 

(86,9%), Cabo-Verdianos (5,0%), Brasileiros (4,6%). 

 

   Quadro nº 1 – Nacionalidade dos Utentes do ETIC 

PAÍSES Nº DE 

FREQUÊNCIAS 

% 

Brasil 80 1,9% 

Ucrania 0 0,0% 

Cabo Verde 281 6,8% 

Angola 28 0,7% 

Guiné Bissau 76 1,8% 

Portugal 3526 85,1% 

Senegal 0 0,0% 
Paquistão 118 2,8% 

Nigéria 14 0,3% 

Outros 19 0,5% 

TOTAL 4.142 100% 

 

 

Como se pode verificar no quadro nº 2, o principal motivo que levam as pessoas a frequentarem 

o ETIC AIPAçores é o acesso a Internet, 98,8% dos Utentes. Mas, é necessário salientar que 

alguns Utentes também frequentam o ETIC para realizarem trabalhos escolares (1,1%) e 

investigação. 
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         Quadro nº 2 – Motivo de frequência do ETIC AIPAçores 

 Nº DE 
FREQUÊNCIAS 

% 

Internet 4.095 98,8% 

Trabalho 
Escolar 

45 1,1% 

Investigação 2 0,0% 
Outro 2 0,0% 
TOTAL 4.144 100% 

 

Em 2013, a AIPA em parceria com a INATEL, desenvolveu, entre Outubro e Dezembro, uma 

formação de Informática nível I dirigido a pessoas de Terceira Idade. A formação enquadrou-se 

no programa Formação e Lazer da INATEL. 

 

O ETIC AIPAçores funciona de segunda à sexta-feira das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h, 

na Rua do Mercado, nº 53H, em Ponta Delgada.  
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2.6. Associados 

 
Em Dezembro de 2013, a AIPA tinha 1.119 sócios, mais 71 sócios do que ano de 2012.  

 

Apesar dos esforços feitos no sentido de aumentar o número de sócios, as coisas não tem tido as 

consequências desejáveis. Importa, por isso, alterar as estratégias utilizadas e dar prioridade 

máxima ao aumento do número de sócios, enquanto uma dimensão importante da AIPA. 

 

  

A AIPA durante o ano de 2013 celebrou protocolos com diversas empresas sediadas na ilha de 

São Miguel e Terceira, a fim de providenciar aos seus sócios devidamente identificados (com o 

cartão de sócio) descontos nos produtos / serviços destas empresas. 

Durante o ano de 2014, continuaremos a angariar mais sócios e envolvê-los cada vez mais nas 

acções desenvolvidas pela associação. Pode ter acesso à lista das entidades com as quais temos 

protocolo no nosso site. 
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2.7. Casa do Cidadão 

 
 

 

Em funcionamento desde Julho 2010, os dois  balcões da Casa do Cidadão a funcionar na sede 

da AIPA, em Ponta Delgada e Angra de Heroísmo, tem disponibilizados a emissão de Certidões 

de Nascimento, Certificados de Registos Criminais e Certidões de Casamentos aos cidadãos 

caboverdianos residentes nos Açores, diminuindo drásticamente o tempo de aquisição destes 

documentos. 

Em 2013 através deste serviço, foram emitidos 22 documentos. 
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2.8. Panazorean International Film Festival  

 
I.APRESENTAÇÃO 

 
Após o êxito da primeira edição e da apresentação de uma mostra em Buenos Aires, no passado 

mês de Outubro, o Panazorean assumiu-se em 2013 como um dos eventos culturais de 

produção açoriana de maior notoriedade e projeção internacional, ao ter registado a inscrição 

de 415 filmes provenientes de 60 países nesta segunda edição. 

 

 

 

 

 

Em 2013 a temática foi mais abrangente. Partindo do cinema sobre as migrações e a 

interculturalidade, nesta edição, o Panazorean programou um conjunto de filmes que incitam à 

viagem, à curiosidade sobre o mundo e sobre todos os que o habitam, sem preconceitos, 

celebrando o poder do cinema na promoção da diversidade cultural. 

 

Assim, foram exibidas 19 longas e 21 curtas de 23 países que nos fizeram viajar pelos dois 

hemisférios, em diversos continentes e imaginários, desafiando de forma permanente o nosso 

olhar. 
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Continuamos a proporcionar ao espetador a possibilidade de intervir, confrontar as suas ideias, 

participar e surpreender-se. Este ano, facilitamos o acesso às sessões, através de uma parceria 

estratégica estabelecida com a SATA, permitindo aos portadores do cartão SATA IMAGINE 

assistir a todas as sessões de cinema, de forma gratuita. O incentivo à participação do público 

traduziu-se ainda pela possibilidade de os espetadores elegerem os melhores filmes, tal como 

sucedeu na I edição do Panazorean. 

 

Desta forma, além de um núcleo de conceituados jurados, também a voz do público foi ouvida 

aquando da seleção dos melhores. 

Fruto de uma criteriosa seleção, os espetadores puderam apreciar 27 filmes em competição, dos 

mais variados géneros cinematográficos, sendo de destacar que oito dos filmes estrangeiros em 

competição foram estreias absolutas em Portugal, alguns deles já premiados nos principais 

festivais mundiais. 
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No que diz respeito à secção não-competitiva, esteve presente uma seleção de 4 filmes dos 

prémios LUX, do Parlamento Europeu, entre os quais o vencedor de 2011 e os três finalistas de 

2012 e ainda uma mostra de filmes do festival argentino Cinemigrante. Durante dez dias, para 

além de exibição de filmes, o programa do Panazorean ficou marcado por um conjunto 

significativo de atividades paralelas: 

workshops, exposições, conferências, festas e uma homenagem ao realizador açoriano Zeca 

Medeiros. 
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Destacamos os workshops de cinema que o Panazorean leva a cabo a fim de incentivar a 

produção de cinema nos Açores (um dos principais objetivos do festival), e em particular a 

realização de um workshop para o público infantil. 

 

Nesta II edição as atividades do Panazorean tiveram lugar num número mais alargado de 

espaços. Para além das habituais sessões de cinema no Teatro Micaelense, também foram 

exibidos filmes no 9500 Cineclube (Cine Solmar) e realizadas outras atividades na Galeria/Bar 

Arco 8 e no Instituto Cultural de Ponta Delgada. Sejam bemvindos a este festival de cinema 

único no país, uma iniciativa da AIPA realizada com o apoio do Governo Regional dos Açores e 

com um conjunto alargado de mais de 40 parceiros Registamos o pulsar destes 10 dias intensos 

e vibrantes para todos os participantes no Panazorean. Vejam ou revejam como decorreu o 

evento que colocou os Açores no circuito mundial dos festivais de cinema. 

Podem aceder ao link do festival em: http://youtu.be/3AXDBLGGQJke 

http://youtu.be/XjVzB7ZARvA n 
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II. O PANAZOREAN EM NÚMEROS 
 

Indicador Meta 

 Homens Mulheres Total 

Número de filmes recebidos a concurso - - 415 

Proveniência dos filmes recebidos - - 60 

Número de filmes exibidos - - 40 

Número de sessões - - 19 

Proveniência dos filmes exibidos (países) - - 23 

Número de exposições e instalações - - 4 

Número de workshops e conferências   6 

Número de participantes (exibições, 
concertos, 
debates) 

2.200 2.098 4.298 

Número de espetadores sessões de cinema 1.950 1.651 3.601 

Número de voluntários 7 23 30 

Número de parceiros - - 43 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades  e Contas -2013  

 

27

Mais de 40 parceiros envolvidos: 
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III. ESPAÇOS 

 
- O Teatro Micaelense foi a sede e ponto de 

encontro do Festival. Aqui decorreram as sessões 

de cinema, as conferências dos dias 17 e 19, os 

workshops para crianças e o workshop de 

“docuficção”. No Hall, foram exibidos ainda os 

vídeos de José Carlos Teixeira e de Pieter Geenen.  

 
- No 9500 Cineclube apresentamos a Mostra 

Cinemigrante e a conferência “ Emigração e 

Regresso”: Um retrato polifónico a partir da 

Geração dos Capelinhos + exibição do 

documentário “ A minha terra é uma ilha “ de 

António Saraiva. 

 
 
- O Instituto Cultural de Ponta Delgada, acolheu o 

workshop de montagem. 

- Na Galeria/Bar Arco 8 celebraremos a festa de 

abertura e esteve patente a exposição de fotografia 

de Rui Soares. 

Rui Soares. 

- Ateneu Criativo: Festa de encerramento 

 
 
IV. JURADOS 
 
JÚRI DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL E REGIONAL 

 
- Jean Sebastian Chauvin - É professor de montagem na Escola Superior de Estudos 

Cinematográficos de Paris e tem ministrado diversos ateliês de realização e masterclasses sobre 

cinema por toda França. Crítico da prestigiosa revista Cahiers du 

Cinéma. Também é seleccionados em diversos festivais estrangeiros como Cannes e 

Clermont-Ferrand. 

 

- Florencia Mazzadi - É diretora do CineMigrante, Festival Internacional de Cinema e 

Formação em Direitos Humanos das Pessoas Migrantes, que se celebra todos os anos 

em Buenos Aires. Licenciada em História, desde 2004 trabalha no Museu do Cinema, 
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em Buenos Aires, e participa em vários documentários como investigadora histórica. 

Coordena projetos de produção audiovisual e radiofónica no Ministério do 

Desenvolvimento Social do seu país. 

 

- João Garção Borges - Em outubro de 1979 ingressou na RTP, onde ainda continua a 

trabalhar, e vinte anos mais tarde realiza o seu primeiro documentário, “ ultramar, Angola 

1961-1963, com o qual ganhou o Prémio para o melhor Vídeo nos VII Caminhos do Cinema 

Português. Do seu curriculum constam ainda inúmeras colaborações como 

crítico de cinema, a fundação do formato Onda Curta para a programação do canal 

RTP2 e o facto de ser membro da FIPRESCI. Atualmente, prepara dois documentários.  

 

JÚRI DA COMPETIÇÃO NACIONAL 

 

- Alexandre Pascoal - É licenciado em Sociologia pelo ISCTE, e desempenha o cargo de 

Presidente do Conselho de Administração do Teatro Micaelense. Do seu curriculum 

constam ainda inúmeras colaborações como especialista em Gestão e Produção Cultural. Foi 

sócio-gerente da MUU - Produções Culturais, assistente e director de produção do Festival 

Musicatlântico. Colabora com meios de comunicação social como o Jornal Açoriano Oriental e a 

RTP-Açores. Foi membro da Direção da Academia das Artes dos Açores. 

 

- José Carlos França -. Aos vinte anos entrou nos quadros da RTP Açores, televisão que 

abandona aos 34 anos para construir um novo projecto: Íris AudioVisuais. 

Recentemente, escreveu e realizou o documentário “ Ramo Grande, o Gado Vermelho dos 

Açores” e também a curta de ficção “ Um natal Distante”, baseada no conto de Dias de Melo “ 

Menino Jesus de carne e Osso”. 

- Sudip Chattopadhyaya – Estudou cinema na escola de cinema da India Satyajit Ray Film & 

Television Institute, onde se especializou em edição e montagem. Tem trabalhado nesta área e 

participado em documentários e curtas experimentais que têm sido exibidos em mais de 200 

festivais internacionais de cinema. Os seus trabalhos mais notáveis incluem “ Howrah, Howrah 

(2001) e “ Mast Qalandar” (2005). Reside nos Açores desde 2002 e, em 2012, foi distinguido pelo 

Programa de Bolsas para a Criação Artística 
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VI. PROGRAMA 
 
SESSÃO OFICIAL DE ABERTURA (fora de competição) 

 
“ A CAGE DORÉÉ”, R b ( 11 ’ -doc.) ANTESTREIA INTERNACIONAL 
 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
 
MÉDIAS-LONGAS METRAGENS 
 
“AQUÍ Y A Á”, de Antonio Mendez Esparza (Espanha-Estados Unidos- x 2 12 11 ’ -doc.) 
ESTREIA NACIONAL 
“DISAPPEARING ANDSCAPE”, de Vladimir Todorovich (Singapura-Sérvia- 2 13 7 ’ ) 
ESTREIA NACIONAL 
E ETNÓGRAFO” Ulises  Rossel  (Argentina  2012, 89 ’, 20 12) ESTREIA NACIONAL 

“IMAGE PROB EM” Simon  Baumann (Suiça 9 2’ ) ESTREIA NACIONAL 
“THE ARGENTINIAN ESSON”, de Wojciech Staroń (Polónia, 2011 59', doc.) ESTREIA 
NACIONAL 
 

CURTAS-METRAGENS 
 
“24 BUCKETS, 7 MICE, 18 YEARS”, de Marius Iacob (Roménia, 2012, 30', doc.) ESTREIA 
NACIONAL 
“EINSPRUCH VI”, de Rolando Colla (Suíça, 2012, 17', fic.) 

“FACES”, de Said Najmi (Jordânia, 2011, 16', doc.) ESTREIA NACIONAL 
“LA BODA”, de Marina Seresesky (Espanha, 2012, 12', fic.) 

“ LA FRANCE QUI SE ÈVE TOT”, de Hugo Chesnard (França, 2011, 20', fic.) ESTREIA  
NACIONAL 
“ LES FICELES”, Frédéric Bayer Azem (França, 2012, 24', fic.) ESTREIA NACIONAL 

“WELCOME AND... OUR CONDOL ENCES”, de Leon Prudovsky (Israel, 2012, 26', fic.)  
ESTREIA NACIONAL 
 
 

 
COMPETIÇÃO NACIONAL 
 
MÉDIAS-LONGAS METRAGENS 
 
“A Ú TIMA VEZ QUE VI MACAU”, de João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata 

(Portugal/França, 2012, 82', doc./fic.) 
“DEPORTADO”, de Nathalie Mansoux (Portugal/França, 2012, 67', doc.) 

“POR AQUI TUDO BEM”, de Pocas Pascoal (Portugal, 2011, 94', fic.) 

“SANTA MARIA CONNECTION” Eberhard Schedl (Portugal, 55’, doc.) 

“WAKASA” de José Manuel Fernandes (Portugal, 2011, 55’, doc.) 
 

CURTAS-METRAGENS 
 
“CERRO NEGRO”, de João Salaviza (Portugal, 2012, 22', fic.) 
“ENTRECAMPOS”, de João Rosas (Portugal, 2012, 32', fic.) 

“ AND OF MY DREAMS”, de Yann Gonzalez (Portugal/França, 2012, 20', fic.) 
“MUPEPY MUNATIM”, de Pedro Peralta (Portugal, 2012, 18', fic.) 
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“O REFUGIADO”, de Rui Cardoso (Portugal, 2012, 12', ani.) 

“OS VIVOS TAMBÉM CHORAM”, de Basil da Cunha (Portugal/Suiça, 2012, 30', fic.) 
 

COMPETIÇÃO REGIONAL  
 
“ADORMECIDO” , de Paulo abreu (Portugal, 2012,12, doc.-exp.) 

“A ABOTE” de João Botelho, 2013, 15´, fic.) 
“A NOSSA CASA” de João Rodrigues (Portugal  2 011.19’, doc.) 

“HISTÓRIA DOS AÇORES”, de Tiago Rosas e Victor Descalzo (Portugal, 18’, ani.) 
 

PRÉMIO LUX 
 
“AS NEVES DO KI IMANJARO” de Robert  Guediguian (França 2011, 10 7’, fic ) 

“IO SONO I”, de Andrea Segre (Itália-França 2011, 96’,fic.) 
“JUST THE WIND”, de Bence Fliegauf (Hungria-Alemanha-França 2012, 85’, fic.) 

“TABU”, de Miguel Gomes (Portugal-Alemanha-Brasil-França 2012 118’ fic.) 
 

 
 

MOSTRA FESTIVAL CINEMIGRANTE 
 
“AU PAIR”, de Heidi Kim Andersen e Nicole Horanyi (Dinamarca, 60’, doc.) 

“COCKAIGNE” de emilie Verharmme  (Bélgica 2012, 13’ fic. ) 
“E FIN DE POTEMKIN”  de Michele Bustos (Argentina, 2011, 79 ’, doc. ) 

“MIGRATORY BIRD”, de Katja Lautamatti (Finlândia – Libano, 2 012, 23’, doc. ) 
“THE RUNNER”, de Ana Lazarevic (Sérvia – Estado Unidos, 15’, fic. ) 

“VAKHA AND MOGAMED” de Marta Prus (Polónia 13’, doc.)  
 

HOMENAGEM A ZECA MEDEIROS 
 
“GENTE FE IZ COM ÁGRIMAS”, de Ana Lazarevic (Sérvia – Estados Unidos, 15’, fic. ) 

“APRENDIZ DE FEITICEIRO”, editado por Tiago Rosas (2012) 

 

 

VII. ATIVIDADES PARALELAS 
 
No sentido de reforçar o debate e os vários olhares sobre a temática das migrações e a 

interculturalidade associamos ao Panazorean um conjunto de atividades nomeadamente 

conferências, exposições, mostras e oficinas. 

 

 
 
 
ROCHEDO - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DE RUI SOARES 
 
QUARTA, 10 ABR - TERÇA, 30 ABR / GALERIA BAR ARCO 8 
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No seguimento de um trabalho para o diário nacional “ Público” realizado em conjunto com a 

jornalista Ana Cristina Pereira, Rui Soares seguiu durante duas semanas a vida e o dia –a - dia 

de um grupo de deportados na ilha de São Miguel. 

Rui Soares nasceu em 1979 na ilha de São Miguel, Açores. Depois de frequentar o IPF, neste 

momento é fotojornalista e colabora com os maiores diários portugueses e agências de 

informação. 

 

 

 

CONFERÊNCIAS 
 
MESA REDONDA - MIGRAÇÕES E MEDIAÇÕES CULTURAIS E POLÍTICAS 
QUARTA, 17 ABR – TEATRO MICAELENSE 

 
Ana Paula Beja Horta (CEMRI); Florencia Mazzadi 

(Festival Cinemigrante); José Lopes de Araújo 

(RTP/UCP); Vamberto Freitas (UAc); João de Melo 

(Escritor). 

Moderação: Gilberta Pavão Nunes Rocha (CES-UA) 

 

CONFERÊNCIA - EMIGRAÇÃO E REGRESSO: UM RETRATO POLIFÓNICO A 
PARTIR DA GERAÇÃO DOS CAPELINHOS 
QUINTA, 18 ABR / 9500 CINECLUBE 

 
Exibição do documentário “ a minha Terra é uma ilha 

/ My home is na Island”, de António Saraiva ( 

CEMRI). 

Comentador: Álvaro Borralho (CES-UA) 
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WORKSHOP - MIGRAÇÕES EM ESPAÇOS INSULARES 
SEXTA, 19 ABR / TEATRO MICAELENSE 
 

Jorge Malheiros (UL); Ana Gherghel (CES-UA); 

Derrick Mendes (CES-UA); Paulo Mendes (AIPA). 

Moderação: Ana Paula Beja Horta (CEMRI) 

 

 

WORKSHOPS 
 
1, 2, 3: ASSIM O CINEMA SE FEZ! - COM 
IRINA RAIMUNDO 
DOMINGO, 14 ABR / TEATRO MICAELENSE 
 

Workshop para crianças dos 8 aos 12 anos. 

Uma oficina viagem? No tempo e no espaço, 

viajamos até aos primórdios do cinema. Mas 

afinal quem inventou o cinema? O que 

aconteceu? E em que altura da História? Apontamos tudo nos nossos cadernos e depois 

regressamos. Sim, voltamos! O cinema agora, nos nossos dias, é bom demais! Voltamos e vamos 

fazer experiências, entender melhor o processo do cinema, particularmente do cinema de 

animação! Será que podemos pôr objetos a mexer? Desenhos feitos por nós?! 1, 2, 3, vem e 

descobrirás de vez! 

Irina Raimundo nasceu na cidade de Leiria no ano de 1980. É licenciada em Artes Plásticas pela 

Faculdade de Belas Artes de Lisboa e realiza oficinas criativas em torno da programação da 

galeria de arte contemporânea da CulturGest. Colabora em produções artísticas em variados 

espaços como a Fábrica das Artes ou o CCB. Desde 

2009 integra a equipa do Festival de Cinema Indie Lisboa, desempenhando funções na secção 

para os mais pequenos: o IndieJúnior. 
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VAI E VEM: DO DOCUMENTÁRIO À FICÇÃO E DE VOLTA AO DOCUMENTÁRIO - 
COM JOÃO PEDRO RODRIGUES E JOÃO RUI GUERRA DA MATA 
DOMINGO, 14 ABR / TEATRO MICAELENSE 

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata 

realizaram “ Alvorada Vermelha” (2011) e “ A 

Ultima Vez Que Vi Macau” (2012), durante os seis 

meses que passaram em Macau nos últimos 3 anos. 

Depois de fazerem 3 viagens àquela antiga "colónia" 

portuguesa e tendo filmado 150 horas de material, montam uma curta de 25 minutos e uma 

longa de 85 minutos. Como Macau, onde nem tudo o que parecer ser é, estes dois filmes são 

como duas faces da mesma moeda: uma calma e sorridente, outra vedada e secreta. 

Tendo como ponto de partida os dois filmes, e abordando questões artísticas e de produção, o 

workshop irá tratar de como hoje em dia o documentário se abre cada vez mais à ficção e 

viceversa. 

João Pedro Rodrigues (Lisboa, 1966) é licenciado em Cinema pela ESTC. Começou como 

assistente de realização e montagem em filmes de realizadores como Pedro Costa, Alberto 

Seixas Santos e Teresa Villaverde. Entre os seus filmes destacam-se "O Fantasma" (2000), Melhor 

Longa Estrangeira no Festival de Belfort, "Odete" (2005), Menção Especial dos Cinémas de 

Recherche em Cannes, Quinzena dos Realizadores, e "Morrer Como Um Homem" (2009), 

candidato português à nomeação aos Óscares como Melhor Filme Estrangeiro. 

João Rui Guerra da Mata nasceu em Moçambique. Com formação na área do Design 

Gráfico, começou a trabalhar em cinema em 1995. Foi professor de Art Direction na ESTC entre 

2004 e 2011. Trabalhou também com diversos realizadores, destacando-se a colaboração que 

tem vindo a desenvolver com João Pedro Rodrigues desde há 19 anos. Com o mesmo co-realiza 

"China, China" (2007), Melhor Curta- Metragem na 39ª Quizena dos Realizadores em Cannes e 

Prémio do Público do Festival de Belfort. 

 

 

WORKSHOP DE MONTAGEM - COM JOÃO BRAZ 
SÁBADO, 27 ABR - DOMINGO, 28 ABR / MORADA DA ESCRITA, INSTITUTO 
CULTURAL DE PONTA DELGADA 

“Uma viagem pelo trabalho de montagem, os seus 

métodos, a sua história, as técnicas, a análise dos 

materiais fílmicos, o ritmo e a estrutura e a narrativa. A 

viagem estende-se pela minha memória dos filmes que 

montei ao longo de 20 anos e dos realizadores com quem 

trabalhei; das longas-metragens, das curtas, dos 

documentários mas também das séries de televisão e da publicidade. 
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João Braz, 44 anos, aprendeu montagem na Escola Superior de Teatro e Cinema. Montou 

dezenas de longas-metragens, documentários, assim como séries e filmes publicitários.  

 

 
 
 
 
FESTA DE ABERTURA COM DJ FELLINI + FESTA DE ENCERRAMENTO / 
ANIVERSÁRIO YUZIN #3 COM ONE MAN 
DESTRUCTION SHOW (UK) 
SEXTA, 12 ABR / GALERIA BAR ARCO 8 E SÁBADO, 20 ABR / ATENEU CRIATIVO 

 
Dj Fellini voltou ao festival com a sua pasta cheia de 

World Music, simultaneamente, antiga e moderna, retro e 

futurista, orgânica e letrónica. Isto é, nas suas palavras, 

“música de raiz de fácil audição, espontânea, energética e 

contagiante”. 

Um único músico, naquele género tradicionalmente 

conhecido como One Man Band,  apresenta-se ao vivo a 

tocar guitarra, bateria e harmónica e a cantar com um 

sincronismo perfeito. Mas mais que o respeito que se possa 

ter por músicos extremamente habilidosos, One Man 

Destruction Band consegue aliar à multitarefa musical a 

alma e presença que fazem 

deste projeto um dos mais notáveis e que o transportam para um nível superior. One 

Man Destruction Show soa a Blues Rock com um talento imenso! 

 

 

 

 

 

VIII. CONCLUSÕES 
 

Depois da mostra em Buenos Aires, o Panazorean assume-se em 2013 como um dos eventos 

culturais de produção açoriana de elevada notoriedade e projeção Internacional, ao ter 

registado a inscrição de 415 filmes provenientes de 60 países nesta segunda edição. 

 

Outros factos interessantes: 
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 Programação inédita. Dez dos filmes estrangeiros em competição foram estreias 

absolutas em Portugal, sendo alguns deles já premiados nos principais festivais 

mundiais como Cannes ou Clermont- Ferrand. 

 Antestreia internacional da longa metragem francesa “ La Cage Dorée”, do francês 

Ruben Alves que contou com a presença do realizador, da protagonista Rita Blanco e 

ainda de Pedro Pauleta que faz a sua primeira participação no cinema. Uma sessão 

memorável para os presentes nesta sessão. 

 No âmbito do esforço em diversificar este ano tivemos a presença de um maior número 

de géneros e sub-géneros cinematográficos garantindo um dos pilares do nosso 

festival: agradar a vários públicos e aos seus diversos interesses, mantendo sempre um 

programa de grande qualidade. 

 Presença de um maior número de realizadores e personalidades do mundo do 

cinema, que trouxe uma projeção ainda maior do festival. Entre eles destacaríamos: 

 Jean Sebastien Chauvin – crítico da mais conceituada revista de cinema do mundo 

Cahiers du Cinema 

 Atriz Rita Blanco – Protagonista do filme  “La Cage  Dor ” 

  João Pedro Rodrigues – Um dos mais conceituados realizadores portugueses, no 

estrangeiro 

 

Alguns números interessantes: 

 Duplicação do número de espectadores das sessões de cinema em 2013: 3600. 

 Duplicação do número de participantes na totalidade das atividades (sessões de 

cinema, workshops, conferências, exposição, festas) 4300 

 Parceiros: 43 

 Voluntários: 30 

 

Para além do festival continuar a ter impacto nos meios de comunicação social nacionais, este 

ano conseguimos trazer um número bastante superior de pessoas que se deslocaram 

propositadamente para o festival, entre outras razões, pela promoção de compras coletivas da 

SATA.  

 

   2.7.1. Extensões  

Realizamos algumas extensões nas outras ilhas da região, nomeadamente, na ilha Terceira em 

parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo (22 e 23 de Janeiro) no Centro 

Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo e na Ilha do Pico ( 8 a 18 de Novembro)  
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2.7.2. O Panazorean no Astra Film Festival (Festival Internacional de 

Cinema Documental de Sibiu - Roménia)   

 

O Festival de Cinema da AIPA - Panazorean - representou Portugal, no Astra Film Festival 

(Festival Internacional de Cinema Documental de Sibiu - Roménia) que comemora o seu 

vigésimo aniversário. O “Astra” que decorreu de 14 a 21 de Outubro de 2013, nesta cidade da 

região da Transilvânia, que foi capital europeia da cultura em 2007. A AIPA fez-se representar 

pelo diretor do Panazorean, André Santos, que foi convidado pelo Instituto Cultural Romeno de 

Lisboa e pelo referido festival para participar nas várias atividades do “Astra”, entre elas: um 

encontro com a indústria do cinema romeno e realizadores estrangeiros, a apresentação do 

Creative Europe Programme da União Europeia e o encontro internacional de festivais de 

documentário. Estiveram presentes no Astra, cerca de 20 festivais das mais variadas 

proveniências, como Alemanha, África do Sul, França, Inglaterra, E.U.A. ou Rússia. Da comitiva 

portuguesa também fez parte o jornalista e crítico do Jornal de Letras e da Revista Visão, 

Manuel Halpern. 
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2. Atividades de Promoção da Interculturalidade e de Sensibilização 
da Opinião Publica para o Acolhimento e Tolerância.  

 

2.7. Festival Mundo Aqui 

  
A 6ª edição do Festival o Mundo Aqui foi 

realizada, durante 3 dias, na Academia das 

Artes e no Conservatório de Ponta Delgada, 

entre 29 de Novembro à 1 de Dezembro. 

 

Apesar dos constrangimentos havidos em 

relação a outras edições anteriores, 

nomeadamente, uma separação entre a vertente 

musical e gastronómica do Festival, 

conseguimos manter o espírito que norteou a 

criação do Festival o Mundo Aqui que é, por 

um lado, a criação de espaço de encontro de 

culturas onde os imigrantes têm oportunidade 

de mostrar a sociedade açoriana a cultura dos 

seus países e também de conhecer a cultura da 

sociedade açoriana e, por outro lado, por outro 

lado, contribuir para uma oferta cultural no concelho de Ponta Delgada. 

Antes do festival propriamente dito, houve, no dia 28 de Novembro, a inauguração de uma 

exposição de fotografia 

de uma imigrante 

espanhola sobre S.Tomé 

e Príncipe, mais 

concretamente sobre a 

Ilha do Príncipe, onde a 

fotógrafa expôs 12 

fotografias sobre as 

tradições da Ilha do 

Príncipe, suas gentes e 

costumes, a quando da 

sua passagem em S.Tomé 

e Príncipe, no início de 2013. Esta exposição de fotografia foi feita na galeria Arco 8. 
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A inauguração da 6ª edição do festival foi no dia 29 de Novembro, pelas 18h30,com a presença 

do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e do Director Regional das 

Comunidades, em representação do Governo dos Açores. 

 

Estiveram presentes no festival 5 tendas gastronómicas, duas do Brasil (uma tenda só com 

variedades de doces e salgados, e outra com pratos típicos do Brasil), uma de Cabo Verde, uma 

de Guiné Bissau, uma de México. 

Ainda durante a tarde houve a animação de Fungis Magic Truxis, um grupo de palhaços, que  

serviu para dar boas vindas aos visitantes a animar as primeiras horas do festival. 
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Na vertente musical, tivemos a atuação de 6 bandas que atuaram duas por dia. No dia 29 de 

Novembro, tivemos a atuação, banda terceirente Bossa Quintet formada pelos açorianos e uma 

imigrante brasileira com um género musical Bossa Nova e a banda caboverdiana Cordas do Sol 

que aproveitaram uma à Europa digressão para atuarem no festival o Mundo Aqui. 

 

No dia 30 de Novembro, para além da gastronomia e música, houve lugar a apresentação da 

revista Viver Aqui. Viver Aqui é uma  revista dedicada  exclusivamente as mulheres imigrantes 

e está inserida na III edição da Promoção da Interculturalidade a nível Muicipal. A seguir ao 

lançamento da revista, houve mais uma atividade no âmbito do festival que fo as viagens como 

(des)construtores das fronteiras. Nesta atividade participaram 10 pessoas convidadas que 

partilharam com o público histórias das suas viagens a um País, mostrando fotografias e 

explicando os sentimentos que estão por detrás das mesmas fotografias. 
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Ainda no dia 30 de novembro, o grande destaque foi para os Throes + The Shine, um grupo 

luso-angolanos residente no Porto cuja sonoridade assenta uma mistura do rock mais eléctrico 

dos Throes com o som dançável dos The Shine. Ainda na noite de sábado, o músico guineense 

Mayo Coopé, residente em Lisboa, transportou a imagem da Guiné Bissau aos Açores com os 

trajes mais típico e sons mais genuínos da Guiné-Bissau. 

 

No dia 01 de Dezembro, terceiro e último dia do festival, a semelhança do que é feito todos os 

anos, demos oportunidade a um grupo de jovens descendentes de imigrantes a mostrarem as 

suas criatividades. Foi desta forma que atuou o grupo de B-Unit, formado por jovens 

descendentes de imigrantes cabo-verdianos residentes da Ilha Terceira. A encerrar a vertente 

musical da 6ª edição do Festival o Mundo 

Aqui, o jovem músico açoriano, Rafael 

Carvalho, também teve a oportunidade de 

mostrar o público o seu trabalho com a 

viola da terra, um instrumento musical 

autênticos dos Açores. 

Ainda no dia 1 de Dezembro, houve 

espaço para a poesia. Intitulada Poesia 

Aqui, esta atividade teve como objetivo 

cada convidado recitar um poema de um 

País diferente. 

Paralelamente, houve espaço para criança com modelagens de balões, pinturas faciais e jogos 

tradicionais. Houve também um espaço para as tranças tradicionais africanos. 

Estiveram envolvidos na 6º edição do Festival “O Mundo Aqui” cerca de 27 voluntários e 15 

parceiros, nomeadamente: ACIDI; Governo dos Açores, através da Direção Regional das 

Comunidades;Direção Regional do Turismo; SATA; Câmara Municipal de Ponta Delgada; RTP 

e RDP Açores; Rádio Atlântida; Jornal Açoriano Oriental; Jornal Terra Nostra; Yuzin; Ateneu 
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Criativo; Arco 8; RentCar Autatlântis; Santa Casa da Misericordia das Velas. Participaram no 

festival “O Mundo Aqui” cerca de 600 pessoas. 
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2.8. Campanha recenseamento eleitoral dos imigrantes 

 

No âmbito do projeto “ 

Quem não vota, não 

conta”, e na sequência 

das eleições autárquicas 

que se realizaram a 29 de 

Setembro de 2013, a 

AIPA fez um apelo ao 

imigrantes noa sentido 

de se recensearem para 

poderem ter direitos ao 

voto nessas eleições. Para isso, foram enviadas mais de 400 sms, foi feito a divulgação nas redes 

sociais e foi enviado uma nota de imprensa com o apelo ao recenseamento, para além da 

publicação no suplementos Cruzados.  

 

Segundo dados da Direção -Geral de Administração Interna, até 31 de Dezembro de 2012, na 

Região Autónoma dos Açores, encontravam-se inscritos nos cadernos eleitorais apenas 168 

cidadãos estrangeiros (132 cidadãos da União Europeia e 36 extra comunitários), representado 

apenas 5% do total da população estrangeira residente no arquipélago.  

No contexto nacional, estavam inscritos nos cadernos Eleitorais, na mesma data de referência, 

26.698 cidadãos estrangeiros (15.194 cidadãos estrangeiros e 11.504 cidadãos da União 

Europeia) perfazendo 6,4% do total da população estrangeira residente em Portugal.  

 

O projecto conta com o apoio do Governo Regional dos Açores, Fundo Europeu de Nacionais 

de Países Terceiros e ACIDI, e visa sensibilizar os cidadãos estrangeiros a recensearem-se de 

forma a estarem em condições de participarem ativamente na vida política regional e nacional. 
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2.9. "Mandela Day" nos Açores 

 
A AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores associou-se 

as várias entidades, nomeadamente à Fundação Nelson 

Mandela, para celebrar também nos Açores o “Mandela Day”.  

 

Uma das atividades centrais desta celebração passa por 

desafiar a população residente nos Açores a usar,  67 minutos 

do seu tempo para ajudar quem precisa, convergindo com o 

objetivo global do “Mandela Day”, que é inspirar as pessoas a 

desenvolverem ações para ajudar a transformar o mundo 

num lugar melhor e contribuírem, desta forma, para construir 

um movimento global visando o bem. 

 

Neste tempo particularmente difícil que estamos a atravessar, 

e não obstante das responsabilidades que os diferentes agentes e instituições públicas têm em 

todo o processo de deterioração da existência coletiva, não devemos, nem podemos alhear-nos 

da nossa responsabilidade individual de contribuir para a mudança e a construção de um 

mundo melhor. 

 

Também nos Açores, desejamos uma apropriação do 

“Mandela Day” e capacitar as pessoas para agir, inspirar a 

mudança e fazer de cada dia um “Mandela Day”. 

 

Face ao enorme contributo que Nelson Mandela deu à 

África do Sul e ao mundo, servindo de inspiração para as 

várias mudanças sociais que vão acontecendo um pouco 

por toda a parte, e perante a fragilidade do seu atual 

estado de saúde, julgamos que a melhor homenagem que 

lhe podemos prestar é fortalecer e ampliar o nosso 

compromisso em fazer do nosso bairro, da nossa ilha, da nossa região, do nosso país e do nosso 

mundo um lugar melhor. 
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Sendo assim, e com o propósito de dar 

seguimento às celebrações do Mandela Daynos 

Açores, a AIPA promoveu no passado 22 de 

Setembro, no Ateneu Criativo, em Ponta Delgada, 

uma conversa sobre “ A vida, obra e os 

ensinamentos do Nelson Mandela” que contou 

com as presenças de António Mateus (ex-

correspondente da RTP na África do Sul e autor 

do livro “Mandela – A construção de um homem”) e de Rui Marques (ex-Alto Comissário para 

a Imigração e Diálogo Intercultural). 

 

A iniciativa pretendeu divulgar o enorme 

contributo que Nelson Mandela deu à África do 

Sul e ao mundo, servindo de inspiração para as 

várias mudanças sociais que vão acontecendo 

um pouco por toda a parte, e perante a 

fragilidade do seu atual estado de saúde, 

julgamos que a melhor homenagem que lhe 

podemos prestar é fortalecer e ampliar o nosso 

compromisso em fazer do nosso bairro, da nossa ilha, da nossa região, do nosso país e do nosso 

mundo um lugar melhor. 
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2.10. Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural em Ponta 
Delgada 

 
A AIPA, através do Centro Local de Apoio ao Imigrante, sugeriu e o Município de Ponta 

Delgada instituiu a data de 15 de julho como o Dia 

Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural. 

 

A efeméride é assinalada pela primeira vez com uma 

conferência, intitulada “O Contributo dos Imigrantes 

no desenvolvimento do Concelho de Ponta 

Delgada”. 

 

No 

concelho de Ponta Delgada concentram-se mais 

de 30% dos imigrantes residentes nos Açores e 

mais de 70% dos que vivem na ilha de São Miguel. 

Por isso mesmo, o Presidente da Câmara destacou 

a importância do papel do Poder Local na 

integração dos imigrantes na interação positiva 

entre esses imigrantes e a comunidade autóctone. 

 

Ainda sobre o Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural, cujo pioneirismo de 

Ponta Delgada foi salientado durante a conferência, o Presidente referiu que a sua instituição 

“não está dependente de conjunturas e envolve o simbolismo do sentido plural da nossa 

comunidade”. 

 

“Em Ponta Delgada, o Dia Municipal do Imigrante 

e do Diálogo Intercultural representa não apenas o 

pensar globalmente e o agir localmente, mas 

também o verdadeiro sentido da integração, da 

inclusão e da interculturalidade” - adiantou. 

 

No entanto, o autarca reforçou que a integração e a inclusão dos imigrantes tem de passar pela 

sua participação ativa nas decisões que são tomadas pela governança local e, porque “o 

imigrante é empreendedor e contribuinte, deve ter o mesmo direito à informação e ao acesso a 

tudo a que tem direito em plena igualdade de circunstâncias com os restantes munícipes”. 

O sociólogo Licínio Tomás, na conferência intitulada  “O Contributo dos Imigrantes no 

desenvolvimento do Concelho de Ponta Delgada”, fez o diagnóstico da população imigrante 
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aqui residente e sublinhou a importância da parceria da Câmara Municipal com a AIPA para a 

integração e inclusão das comunidades que escolhem este concelho para viver e trabalhar, 

referindo que também elas contribuem para o desenvolvimento social e económico da terra que 

os acolhe. 

 

Um contributo que, no seu entender, passa, por exemplo, pela criação de novos serviços, 

sobretudo de âmbito cultural, pelo enriquecimento cultural e pela ampliação das redes de 

sociabilidade. 

 

Paulo Mendes, Presidente da AIPA, também fez 

questão de evidenciar a importância da parceria da 

Câmara de Ponta Delgada com a associação na 

realização de diversas iniciativas, destacando o 

pioneirismo da autarquia presidida por José 

Manuel Bolieiro na instituição do Dia Municipal 

do Imigrante e do Diálogo Intercultural. 

 

Também Leoter Viegas, do Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, apontou a 

parceria da autarquia como essencial, e elogiou o facto de o Orçamento Participativo municipal 

estar também aberto à participação dos imigrantes. 

 

Após a conferência seguiu-se um espaço de convívio com atuação musical de duas imigrantes 

ucranianas professoras no Conservatório de Ponta Delgada. 

As comemorações do Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural tiveram lugar no 

Centro de Estudos Natália Correia, na freguesia de Fajã de Baixo.  
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2.11. Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural em angra Heroísmo 
 
Com o apoio da Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo, assinalou-se no dia 14 de Setembro de 2013, no 

Alto das Covas, cidade de Angra de Heroísmo, o Dia do 

Imigrante e do Diálogo Intercultural, com uma intensa 

programação cultural, das 10h às 24h.  

 

Gastronomia, artesanato, música e dança, da Alemanha, 

Brasil, Cabo Verde, Moldávia, Polónia e Ucrânia,  fizeram 

parte do programa, bem como uma exposição de 

fotografia de Pepe Brix e um workshop de hip-hop que foi 

ministrado por um dos mais bem referenciados artistas 

portugueses desta área, Chullage.  

 

Relativamente a concertos é de destacar a presença do 

músico cabo-verdiano residente da Ilha do Faial, 

Alexandre Gualdino, do grupo B-UNiT (grupo de Rap 

formado por jovens descendentes de imigrantes na Ilha 

Terceira) e de Pingo Grapiuna (artista brasileiro residente 

na Ilha Terceira)  

 

Participaram também, neste evento, 33 artesãos da Ilha 

Terceira que deram a conhecer o artesanato local, bem 

como 6 IPSS locais. 

 

Face à importância que o Concelho de Angra assume no contexto regional, enquanto espaço de 

acolhimento de imigrantes, é nossa convicção que esta iniciativa contribuiu para fortalecer os 

elos de ligação entre os imigrantes e a sociedade açoriana. 
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2.12. Lançamento do Concurso de Fotografia - “ Olhares Sem Fronteiras” – 

3ª edição 

 
Foi lançada, no passado dia, 16 de Julho, a 3ª 

edição do Concurso de fotografia “ Olhares sem 

Fronteiras”.  

Podem participar no concurso todos os fotógrafos 

residentes nos Açores ou aqueles que ao terem 

passado pelo arquipélago, fizeram fotos que se 

encaixam nos objetivos do concurso.  

 

A iniciativa é da AIPA – Associação dos Imigrantes e AFAA – Associação dos Fotógrafos 

Amadores dos Açores e que conta, este ano, com o apoio da Câmara Municipal de Ponta 

Delgada.  

 

O vencedor do concurso será contemplado com uma viagem (com estadia durante 7 dias) a 

Salvador da Bahia, Brasil, país de onde provem uma larga maioria dos imigrantes 

residentes no arquipélago dos Açores.  

 

A presença dos imigrantes, à semelhança do que acontece noutros espaços, manifesta-se em 

várias dimensões da vida quotidiana, sendo necessária a continuidade de esforços e de 

envolvimento coletivo para fortalecer a consciência positiva para o fenómeno das migrações 

e do diálogo intercultural. 

 

 Captar as várias manifestações desta diversidade e diálogo intercultural que, dentro das 

especificidades dos Açores, têm estado presentes do Corvo a Santa Maria, e contribuir, 

através do retrato fotográfico, para uma maior valorização do fenómeno migratório e 

favorecer a construção de uma imagem positiva em relação ao tema em questão constituem 

os principais objetivos do “Olhares sem Fronteiras”.  
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2.13. Guiné-Bissau celebrada em Ponta Delgada 

 
Para comemorar 38º aniversário da independência da Guiné Bissau, foi realizado um jantar 

convívio, no dia 24 de Setembro. Para além da presença dos 

imigrantes guineenses, o jantar contou com a participação de 

várias pessoas de outras nacionalidades, algumas que 

viveram na Guiná Bissau e que, de alguma forma, aproveitou  

aquele momento de convívio para recordar as suas vivências 

naquele País africano. O convívio contou ainda com a 

participação dos músicos, Ciro Costa, Jaime Goth, Luís 

Bettencourt, Rui Evora, que, de forma informal mas muito 

intenso, proporcionaram aos presentes uma viagem  

musical acompanhada da sempre sugestiva gastronomia guineense.  

 

 

2.14. Celebração da Independência de Cabo Verde em Ponta Delgada e na 

Terceira 

 
 A AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores celebrou 

nas Ilhas de S. Miguel e da Terceira, o 38º aniversário de 

independência de Cabo Verde que se comemorou, no 

passado, dia 5 de Julho.  

Em S. Miguel, as comemorações decorreram, no dia 5 de 

Julho, no espaço Arco 8, em Ponta Delgada. Jaime Goth, Rui 

Évora, “Jorge Neto”, Dj Djulas, foram alguns dos artistas 

que animaram esta confraternização que foi complementada 

com a vertente gastronómica.  
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Na Ilha Terceira, num ambiente de partilha de tradições, saberes e sabores comemorou-se esta 

data com uma festa campestre. 

No dia 13 de julho, a Ganadaria João Gaspar abriu as suas portas a um encontro de culturas, 

onde o Grupo Juvenil dos Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense brindou 

os presentes com uma demonstração de pegas e se realizou um almoço convívio, com o intenso 

sabor da cachupa e onde não faltaram os ritmos da kizomba e do funaná, para os cerca de 150 

participantes. 

 

 

 

 

2.15. Ponta Delgada comemora independência de Angola 

A AIPA celebrou no passado dia 15 de Novembro, no 

Ateneu Criativo, em Ponta Delgada, o 38º aniversário da 

independência de Angola.  

 

O evento foi marcado por ritmos africanos, e contou com a 

participação do músico guineense residente nos Açores, 

Ciro Costa e do grupo de DJ´s denominado “ Ex-

guerrilheiros da revolução”. 

 

É de salientar que reside na Região cerca de uma centena de cidadãos angolanos ( muitos dos 

quais com dupla cidadania) e um número significativo de açorianos que, um por conjunto de 

razões, assumem uma relação estreita com este país lusófono. 

  

Recorda-se que Angola proclamou a sua independência a 11 de Novembro de 1975 e, apesar de 

perturbações pontuais, Portugal e Angola têm fortes laços históricos, culturais e comerciais. 

O evento foi aberto ao público e foi organizado em parceria com o Ateneu Criativo. 
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2.16. AIPA promove Workshop de Hip Hop, com Chullage 

 
Teve lugar de 12 a 14 de Setembro, na ilha Terceira, um 

Workshop de Hip Hop, ministrado por Chullage. 

Chullage é o nome artístico de Nuno Santos, rapper, 

poeta, dizedor, produtor e activista português, filho de pais 

caboverdianos.  

 

O Workshop foi frequentado por 30 jovens -  açorianos, 

imigrantes e descendentes de imigrantes - que ficaram conceitos 

básicos de Hip Hop -Princípios de som, Produção e gravação, 

Mistura- sendo que o produto final foi apresentado publicamente 

no dia 13, que coincidiu com encerramento das celebrações do Dia 

do Imigrante e do Diálogo Intercultural, celebrado pela 1ª vez em 

Angra do Heroísmo, através de uma parceria entre a AIPA e a 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

 

O workshop teve um carga horária de 16 

horas e, para além da vertente artística, 

pretendeu estimular a interacção cultural entre 

jovens provenientes de várias  culturas na ilha 

Terceira. É de recordar, aliás, que a ilha Terceira 

tem sido palco de um movimento interessante de 

Hip Hop concretizado por jovens descendentes 

de imigrantes, nomeadamente, através  do BI 

Unit  que é um  grupo de Rap criado em 2012. 

 

Esta iniciativa permitiu ainda aos participantes o desenvolvimento de conhecimentos 

sobre este movimento associado à música (RAP, pelos rappers e Dj’s), dança (break) e arte 

(graffiti).  

Muitos dos jovens associavam o Hip Hop a apenas uma ou duas destas vertentes, à 

música, à dança ou ao graffiti, não tendo uma plena consciência de que o Hip Hop traduz 

efetivamente todas estas práticas. 

Tiveram oportunidade de, na fase inicial do Workshop, aprofundar conhecimentos 

sobre a história e expansão do Hip Hop e depois, já no segundo e terceiro dia de atividades, 

aprofundar conhecimentos sobre uma das suas vertentes, a música. A música como forma de 

expressão, de educação, de lita social ou até mesmo como filosofia de vida. 
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O Workshop desenvolveu-se 

de forma muito informal, sob a 

realização de jogos pedagógicos e 

dinâmicas de grupo, onde houve 

espaço para a exposição, reflexão, 

esclarecimento de dúvidas, partilha de 

experiências, sentimentos e emoções. 

Tendo sido este o aspeto evocado pelos 

jovens como o mais positivo da 

atividade. Nas palavras de Marcos Martins, “Puto Ems” como é conhecido, jovem rapper 

terceirense participante do Workshop, “Foi fantástico! Uma oportunidade única e inesquecível. 

Acho que nestes 3 dias aprendi mais do que nos 12 anos a que venho estado ligado à música e 

ao Hip Hop. Nunca pensei ter a oportunidade de conversar com o Chullage, partilhar com ele a 

minha experiência e aprender com ele, daquela forma tão descontraída. Foi muito bom mesmo” 

Este Workshop desempenhou um papel muito importante, por se ter traduzido num 

espaço de incentivo à capacidade de auto-expressão dos jovens participantes, reforçando a sua 

auto-estima e promovendo o exercício da cidadania através do Hip Hop. 

 

 

 
2.17. Celebração do Dia Internacional da Tolerância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da celebração do Dia Internacional da Tolerância que se assinala no dia 16 

novembro, a AIPA apresentou, em parceria com os CTT, um selo comemorativo inspirado na 



Relatório de Atividades  e Contas -2013  

 

55

imagem da campanha de luta contra racismo que está a ser desenvolvido desde 2012 por esta 

associação e que contou com a parceria, em regime Pro bono da agência de comunicação 

açoriana HDG-Açores e d Governo Regional dos Açores.  

 

  

 

 

A iniciativa teve lugar no Núcleo de Arte Sacra, em Ponta Delgada no âmbito de uma ação mais 

vasta promovida pelo Museu Carlos Machado para assinalar o Dia Internacional da Tolerância. 

 

 A imagem que está estampada no selo foi inspirada nos quadros de Domingos Rebelo (os 

Emigrantes) e de Tomás Vieira (os Regressantes) e visa numa altura de forte retração 

económica, sensibilizar a açoriana para a valorização da presença dos imigrantes e, por 

consequência, a diminuição de hipótese para a emergência/reforço de atitudes xenófobas e 

hostis. 

 

 

Por outro lado, em Angra de Heroísmo a 

AIPA associou-se à Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo para uma visita guiada à 

primeira cidade património mundial do país, 

para comemorarmos o Dia Internacional da 

Tolerância e o aniversário da UNESCO. 

 

Realizamos, então, no 17 de novembro, entre as 15 e as 17h, uma visita guiada pela cidade, 

orientada pelo Professor Francisco Maduro-Dias, com início na Praça Velha, passagem pelo 

Jardim Duque da Terceira, Rua de Santo Espírito, Pátio da Alfândega, Rua dos Minhas Terras e 

Rua de São João, terminando com uma visita ao Edifício dos Paços do Concelho.  
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Constituiu uma ótima oportunidade para os imigrantes 

conhecerem um pouco mais da história da cidade que 

escolheram para viver e para um convívio entre locais e 

imigrantes de mais de 6 nacionalidades, entre eles de 

Cabo Verde, Guiné, Ucrânia, Moldávia, Bielorrússia, 

Paquistão e Bangladesh. 

Participaram nesta atividade cerca de 100 pessoas. 

 

 

 

2.18. Sessão de esclarecimento sobre a proposta de reestruturação do Serviço 

Regional de Saúde 

 

Foi realizado, no dia 08 de Julho, em 

Ponta Delgada, uma sessão de esclarecimento 

sobre a proposta do Governo Regional dos 

Açores sobre a reestruturação do Serviço 

Regional de Saúde.  

 

A iniciativa contou com a presença do 

Secretário Regional de Saúde, Dr. Luís 

Mendes Cabral, e foi um espaço de esclarecimento e de debate sobre as reformas a serem 

implementadas no serviço Regional de Saúde.  

 

Com base nas questões colocadas pelos imigrantes presentes na sessão, a AIPA 

elaborou um documento com um conjunto de propostas a ser apresentado no âmbito do 

processo de discussão política.  

Nesta sessão, estiveram presentes 48 cidadãos imigrantes. 
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2.19. Conhecendo a Ilha Terceira: visitas com as crianças e jovens filhos de 

imigrantes 

 
Dar a conhecer a ilha Terceira, designadamente no que respeita à sua natureza, instituições, 

cultura e tradições, às crianças e jovens filhos de imigrantes, foi uma das ações a que nos 

propusemos em 2013, por ser esta uma das vertentes mais solicitadas por eles. Neste sentido, 

durante o ano de 2013 foi possível concretizar duas visitas, apresentadas abaixo.  

 

3.13.1. Visita à freguesia da Ribeirinha – Presépio tradicional e Garagem 

regional   

No dia 11 de janeiro, realizamos, na ilha Terceira, a primeira atividade de 2013 e fomos 

conhecer, na Ladeira Grande - Ribeirinha, um presépio de dimensões invulgares e uma 

arte/profissão desconhecida por muitos, a de embalsamar. As explicações foram-nos dadas 

pelo senhor António Cardoso Ventura, embalsamador, que abriu as portas da sua casa para esta 

visita. Foi uma tarde divertida, de novas descobertas e aprendizagens onde participaram 11 

crianças. 
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3.13.2.Visita ao Clube de Golfe da Ilha Terceira   

No dia 3 de julho, realizamos uma visita ao Clube de Golfe da Ilha Terceira, onde 

tivemos a oportunidade de, acompanhados por um instrutor, praticar a modalidade e ficar a 

conhecer as instalações do clube. Participaram nesta atividade 13 crianças filhas de imigrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.20. Sessão de Sensibilização “Emigração e Integração”   
 

Na sequência da comemoração do Dia Internacional da Luta pela Eliminação da 

Discriminação Racial, a AIPA dinamizou, no dia 22 de março, na Oficina d'Angra, uma sessão 

com o tema "Emigração e Integração". Nesta sessão foi abordado o trabalho que a AIPA 

desenvolve, no sentido da plena integração dos imigrantes e no âmbito da luta contra a 

discriminação. Nela participaram, ainda, com os seus testemunhos, 3 imigrantes residentes 

nesta ilha, Inês Furtado, de Cabo Verde, Kristoph Kneppeck, da Alemanha e Olga Taranu, da 

Moldávia. Estavam na audiência cerca de 20 pessoas. 
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2.21. Dia Mundial da Dança  

 

No dia 27 de Abril, comemorou-se o Dia 

Mundial da Dança no Clube Musical Angrense. 

Numa organização da ADDRA - Associação de 

Dança Desportiva da Região Autónoma dos 

Açores, delegação da AIPA, na ilha Terceira 

associou-se a este evento, promovendo a 

participação de um grupo de 4 jovens, filhas de 

imigrantes de Cabo Verde, que representaram, 

assim, o país de origem dos seus pais, através da 

música e dança.  

Kuduru e funaná foram os dois ritmos africanos apresentados e que aprenderam a dançar com 

tenra idade. 

 

3. Atividades desenvolvidas no âmbito de 3ª edição da Promoção da 
Interculturalidade a nível Municipal, cofinanciada por ACIDI e o 
FEINPT.  

 

No âmbito da III ediçõ da Promoção da Interculturalidade a nível Municipal, a AIPA, 

através do CLAII de Ponta Delgada, desenvolveu um conjunto de atividade inseridas no projeto 

AÇORESINTEGRA, nos domínnios de acolhimento inicial de imigrantes, sensibilização da 

opinião pública e educação.  

 

3.7. Clube de Serviços  

Com o propósito de contribuir para minimizar 

os impactos 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-

ativa dos próprios imigrantes na busca de alternativas 

de empregabilidade, a AIPA deu continuidade o 

projeto “Clube de Serviços”. 
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O Clube de Serviços contempla um conjunto de atividades que poderá ser 

desenvolvidos por imigrantes como: serviços de Serviços de Estafetas (distribuição de 

publicidade, entrega de mensagens e encomendas ao domicílio, entrega de compras ao 

domicílio); penteados africanos, serviço de costura, gastronomia étnica (bolo/doces brasileiros, 

salgados, confeção de bebidas exóticas, cachupa e outros pratos étnicos), Tradução (russo, 

ucraniano, crioulo); processamento de textos no computador, decoração de festa infantil, 

pintura em madeira, etc.   

 Em 2013 surgiram muito poucas propostas de prestação de serviço, apenas foram 

registadas duas (serviço de colunária) no final do mês de Dezembro que foram cumpridas com 

sucesso. 

 

3.8.  Gabinete de Apoio ao preenchimento de Declarações Fiscais  

 
Nos últimos 3 anos, devido as dificuldades sentidas pelos imigrantes no período de 

apresentação das declarações fiscais, foi criado no Centro Local de Apoio à Integração de 

Imigrantes (CLAII) o serviço de apoio ao preenchimento de declarações fiscais.  

Em 2013 o serviço de preenchimento de declarações fiscais funcionou entre os meses de 

Março a Julho, período calendarizado em que os cidadãos podem efetuar as suas declarações 

fiscais. 

Durante estes 4 meses 29 imigrantes efetuaram as suas declarações fiscais com o apoio 

do CLAII, maioria dos quais aos imigrantes do sexo masculino (18) e 11 atendimentos aos 

imigrantes do sexo feminino. As maiorias das declarações fiscais foram feitas online. 

O número de atendimento em 2013 ficou abaixo do que estava previsto e abaixo do que foi 

realizado em 2012 (60).  

A justificação poderá ser o fato de muitos imigrantes estarem desempregados e não terem a 

necessidade de efetuar a declaração fiscal. 
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3.9.  Família do Lado  

 

A iniciativa “Família do Lado” é uma iniciativa 

transnacional que visa promover a criação de novos 

mecanismos de aproximação de grupos – comunidades 

imigrantes e sociedade autóctone – enquanto estratégia para a 

integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, ao mesmo 

tempo que contribui para a construção de uma imagem positiva 

em torno da interculturalidade e da diversidade cultural. 

Para isso, uma família aceita acolher em sua casa uma 

família que não conheça, constituindo-se pares de famílias 

(uma imigrante e outra autóctone) para a realização de um 

almoço-convívio típico da cultura da Família Anfitriã, como 

forma de acolhimento do “Outro”. 

A 2ª edição da “Família do Lado”, decorreu a 24 de 

Novembro em 4 Países da União Europeia. 

Na ilha de São Miguel, realizaram-se 3 encontros, participaram, ao todo, 20 pessoas, 

juntaram-se para o almoço, 6 famílias 3 autóctones e 3 estrangeiras), e 5 nacionalidades 

diferentes (Brasil, Cabo Verde, Portugal, Espanha e Angola). 

Em Angra do Heroísmo, realizaram-se dois encontros, envolvendo, portanto, duas 

famílias portuguesas e duas famílias estrangeiras, com um total de 19 participantes, de duas 

nacionalidades: portuguesa e cabo-verdiana. 

A nível nacional participaram no total 206 famílias. O projeto foi coordenado pelo Alto 

Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), com o apoio do Fundo Europeu 

para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT), em parceria com a Rede de 

Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII). 

 

 

 

 



Relatório de Atividades  e Contas -2013  

 

62

 

 

  Foto: 

Família do Lado em São Miguel 

 

 

 

Foto: Família do Lado na Terceira 
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3.10. Revista TRAVESSIAS - Contos, Poesia, Ficção e Entrevistas com 
Imigrantes 

 

Esta revista surge na sequência de uma 

parceria entre a AIPA, através do CLAII de Ponta 

Delgada e a Universidade dos Açores, através do 

Departamento de Línguas e Literaturas 

Modernas. O propósito da revista Travessias foi 

para que os alunos da área de comunicação Social 

de Cultura, bem como, os professores refletissem 

sobre a temática das Migrações e 

Interculturalidade. No entanto, a participação dos 

colaboradores da revista não se limitou apenas a 

Curso de Comunicação Social e Cultura. Dos 20 

colaboradores(as) da revista estão outros 

alunos(as) e professores(as) do Departamento de 

Línguas e Literaturas Modernas. 

Conforme foi programado, a revista que tem o nome de "Travessias" reúne um 

conjunto bastante variado de contributos, os quais incluem entrevistas, reportagens, perfis, 

colunas de opinião, ensaios e sugestões de leitura.  

Para além de peças jornalísticas, esta Travessias inclui ainda textos ficcionais, mais 

especificamente poemas e contos cujos temas se relacionam com a temática desta publicação. 

Inicialmente foi criada uma equipa editorial da Revista formada por 5 professores e 

coordenada pela Profª Ana Gil (Diretora do Curso de Comunicação Social e Cultura) em devida 

articulação com o CLAII para acertarmos os conteúdos e, posteriormente foram convidadas 

outros colaboradores a darem os seus contributos.  
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Ao todo participaram 20 voluntários. 

O lançamento público da revista Travessias decorreu no dia 17 de Setembro de 2013, no 

Anfiteatro B da Universidade dos Açores. Estiveram presentes, em representação da 

Universidade dos Açores, a Vice-Reitora, Profª Rosa Goulart, o Diretor Regional das 

Comunidades, Dr. Paulo Teves, em representação do Governo Regional dos Açores, Profª Ana 

Gil, Diretora do Curso de Comunicação Social e Cultura, os(as) colaboradores(as) na revista, e 

cerca de 30 pessoas. 

 

3.11. Revista Viver Aqui -Migrante no Feminino 

Com a 2ª edição da revista “ Viver Aqui” quisemos, como 

forma de homenagear as mulheres, fazendo esta edição 

apenas com testemunhos de mulheres migrantes.  

Para a realização desta atividade foram entrevistadas 22 

mulheres, de 18 países diferentes, nomeadamente: Angola, 

Bangladesh, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Cuba, EUA, 

França, Itália, Macau, México, Moçambique, Moldávia, 

Polónia, Rússia, Ucrânia, Uruguai, nas ilhas de S.Miguel, 

Terceira, Faial e Graciosa. 

Vinte entrevistas foram realizadas presencialmente, apenas 

duas foram feitas por telefone. Esta revista contou com a 

parceria da Cresaçor (cooperativa de economia solidária), 

dois fotógrafos e alguns voluntários. 

Dados dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF) indicam que em 2012 residiam nos Açores 

3.341 cidadãos estrangeiros, dos quais 45% são 

cidadãos do sexo feminino provenientes de mais 

de 60 países diferentes, que através de 

reagrupamento familiar, estudo/estágio, 

trabalho, etc, encontraram nos Açores um lugar onde construíram ou reconstruiram as suas 

vidas. 
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Os testemunhos das mulheres entrevistadas para esta 

revista, tendo em conta os seus percursos e histórias 

de vida, os seus percursos de integração nos Açores 

poderão servir de exemplo a muitas outras mulheres 

imigrantes, por um lado e, por outro, serve também de 

indicador da forma como a sociedade açoriana tem 

evoluído como um espaço de acolhimento e integração 

de imigrantes. 

 

Em Ponta Delgada, a apresentação pública da revista “Viver Aqui – Migrantes no Feminino” 

foi no dia 30 de Novembro e na Angra do Heroísmo foi no dia 19 de Dezembro. 

 

 

3.12. CLAII vai à Escola 

 

Esta iniciativa foi desenvolvida durante 2013, nos meses de 

Fevereiro, Março e Junho, em 8 Escolas. 

No mês de Fevereiro, o CLAII foi à Escola de Vila Franca de 

Campo na Ilha de S.Miguel, a convite de uma turma 21 alunos 

9º ano. Durante a nossa exposição pudemos partilhar com os 

alunos os dados a imigração nos Açores, serviços prestados e 

colocados à disposição dos Imigrantes e, falou-se também da 

interculturalidade, racismo e xenofobia como fenómenos dos nossos dias. 
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Em Março, através da Marina Fonseca, o CLAII foi 

convidado por duas escolas de formação profissional, 

onde, para além de abordaremos a temática de 

imigração, focalizou-se a atenção para a realidade da 

mulher imigrantes residente nos Açores. Nesta 

conversa, estiveram como convidadas duas mulheres 

imigrantes, uma brasileira e outra de Bangledesh, que 

puderam dar o seu testemunho pessoal. Nestas duas sessões estiveram presentes 25 pessoas. 

Ainda em Março, foi feita uma sessão com estudantes 

de um Projecto de Santa Casa de Misericórdia de Ponta 

Delgada onde estiveram presentes 35 jovens. Nesta 

sessão, foi abordada o tema racismo de discriminação. 

No mês de Junho, o CLAII foi convidado para 

promover sessões de debate com três turmas do Liceu 

Jerónimo Emiliano Andrade na Terceira. Esta sessão foi 

desenvolvida pela técnica Emiliana onde participaram 

65 alunos. 

 

 

 

 
 
 
 

3.13. Atividade dirigidas aos Idosos - VISITA AOS CENTROS DE DIA 

 

Esta atividade tinha por objetivo desenvolver junto dos Centros 

de Dia questões de interculturalidade, diversidade cultural e de 

igualdade. 

Neste sentido, e aproveitando a comemoração do dia 

Internacional da Luta Contar o Racismo, 21 de Março, visitamos 3 

centros de dia, Fajã de Baixo, Fajã de Cima e São José.  
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Nestes encontros foram debatidos com os idosos temas como a Discriminação e 

Interculturalidade. 

No dia 31 de Maio, fomos visitar o Centro de Dia de 

São José, em Ponta Delgada. Neste encontro, falou-se 

sobre a AIPA e os seus serviços, mas também de 

Angola. Para falar sobre este país, convidamos a 

imigrante Cristina Borges, natural da cidade angolana, 

Benguela, e a residir nos Açores há mais 30 anos.  

Aos idosos, apresentou a cultura, as tradições, 

vivências e costumes de Angola, a partir de adereços, 

objetos e fotografias.  

Na ilha Terceira, no passado dia 26 de Julho, Dia dos 

Avós, também visitamos o centro de idosos da Santa 

Casa da Misericórdia da Praia da Vitória.  

Foi uma tarde animada, de convívio e partilha. 

Partilha de culturas, experiências, carinho, palavras e risos, onde houve lugar para um teatro de 

fantoches, para danças de Cabo Verde e ainda para um delicioso lanche.  

 

3.14. Uma flor Contra o Racismo 

  

A iniciativa "Uma Flor contra o Racismo" serviu para marcar o 

dia Internacional de Luta pela Eliminação de Discriminação Racial 

- 21 de Março. A iniciativa decorreu na semana de 21 á 28 Março e 

teve como objectivos: 

- Sensibilizar a população para a problemática da discriminação 

racial;  

- Concorrer para a prevenção de práticas discriminatórias com 

base na raça; 

- Combater estereótipos; 

- Contribuir para o reconhecimento e aceitação da diferença. 

 

Esta iniciativa não teria êxito se não tivesse envolvimento de Escolas, Centros de Dia, IPSS, 

Clubes de futebol, Centros da ATL e Jardins de Infância.  

A atividade estava inicialmente prevista para Ponta Delgada, mas dada a relevância do tema, 

resolveu-se alargar a iniciativa para a ilha Terceira e Faial onde a AIPA tem representação.  
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As comemorações tiveram inicio no fim-de-semana, 17 e 18 de Março, em Ponta Delgada e na 

Praia da Vitória e contam com o envolvimento do Sport Clube Praiense e do Clube Desportivo 

de Santa Clara, na convicção de que o desporto é um meio poderosíssimo para a criação de uma 

cadeia de sensibilização em torno do racismo. 

A anteceder os jogos de futebol de Santa Clara-Covilhã e Praiense-Angrense os jogadores 

entraram no campo com mensagens alusivas à luta pela eliminação da discriminação racial. 

No dia 21 de Março com a distribuição de flores nas 

ruas em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. 

Neste dia, foram distribuídas flores na Camara 

Municipal de Ponta Delgada, na Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores por todos os Deputados presentes 

na Assembleia, na Camara Municipal da Angra de 

Heroísmo, na estações do CTT, nos transportes 

públicos, etc. 

Ao longo da semana, fomos efetuando encontros nos 

vários Centros de Dia e em vários Centros da ATL 

onde os idosos e os jovens participaram na iniciativa 

construindo flores. 

A avaliação desta iniciativa é extremamente positiva 

na medida em que ultrapassamos todos os 

indicadores inicialmente previstos. A adesão das 

Escolas, dos Centros de Dia, das ATL e de Jardins de Infância foi muito acima das nossas 

espectativas.  
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3.15. Corfebol Sem Fronteiras 

 

A AIPA, através do CLAII de Ponta Delgada, participou 

com uma equipa no torneio "Corfebol sem Fronteiras", que 

decorreu, no passado dia 19 de Maio, no Pavilhão do Casal 

Vistoso, no Areeiro.   

O "Corfebol sem Fronteiras" contou com a participação de 

19 equipas, provenientes de norte a sul do país e Açores, 

representativas de 20 concelhos de Portugal: Alcanena, Aveiro, 

Azambuja, Barreiro, Chaves, Coimbra, Fundão, Lisboa, Loures, 

Lourinhã, Lousã, Moita, Moura, Odivelas, Ponta Delgada, Seixal, 

Sintra, Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Real de Santo António. 

E foi a vencedora do Torneio.  

 

O Torneio teve como objetivo promover a 

integração social, a participação cívica e a interação 

entre cidadãos imigrantes e autóctones, ao mesmo 

tempo que fomentou a igualdade de 

oportunidades e o combate aos preconceitos e aos 

comportamentos e atitudes discriminatórios, 

através do desporto. 

A iniciativa que contou com o apoio do 

Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT) foi desenvolvida 

em parceria com ACIDI, Federação Portuguesa de Corfebol, Associação Juvenil Ponte e a Rede 

CLAII e integrou equipas constituídas por 

imigrantes e autóctones cuja diversidade foi composta por 21 nacionalidades, num total de 209 

participantes (entre jogadores e treinadores) oriundos dos seguintes países: Alemanha; Angola; 
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Bélgica; Brasil; Bulgária; Cabo-Verde; Costa Marfim; Espanha; Estados Unidos da América; 

França; Guiné-Bissau; Irão; Moçambique; Moldávia; Portugal; Reino Unido; República 

Democrática do Congo; Roménia; Rússia; São Tomé e Príncipe e Ucrânia. 

A equipa que representou Ponta Delgada no torneio foi formada por 11 elementos, 6 

mulheres e 4 homens, de 5 nacionalidades (Portugal, Brasil, Cabo Verde, S.Tomé e Príncipe e 

Bélgica), com idade compreendida entre os 20 e os 42 anos. 

  

O torneio foi realizado por fases e as equipas foram distribuídas por grupos, ficando a 

equipa de Ponta Delgada no grupo 1 com mais 3 equipas. Neste grupo, a equipa de Ponta 

Delgada foi apurada na 2ª posição, juntamente com a equipa de Sintra que ficou no 1º lugar do 

grupo.  

 

 

Na fase seguinte, as classificações foram realizadas por 

eliminatórias. A equipa de Ponta Delgada atingiu as 

meias finais com mais três equipas (Sintra, Moita e 

Seixal).  

Nas meias finais, Ponta Delgada venceu a equipa de 

Seixal. 

Na final, a equipa de Ponta Delgada disputou 

com a equipa de Sintra, tendo vencida por 1-0. 

 

Depois da participação no torneio de Corfebol sem Fronteiras, a equipa de Ponta 

Delgada continuou a praticar o Corfebol, tendo inclusive, estabelecido parcerias com outras 

organizações e IPSS no sentido se sensibilizar os jovens a praticarem Corfebol, por um lado, 

para o bem-estar físico e mental e, por outro, como forma de promoção de igualdade de género 

e diálogo intercultural. 
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3.16. Concurso - A Diversidade Vista pelos mais novos 

 

A 3º edição do concurso a Diversidade vista 

pelos mais novos teve início em Setembro e terminou 

no dia 11 de Dezembro de 2013.  

  Esta atividade dirigida aos alunos 

matriculados no 3º ciclo do ensino Básico e Secundário 

nos Açores teve como lema "Imigração e diversidade 

cultural nos Açores", onde os jovens foram 

incentivados a retratarem o tema do concurso através 

de pintura, desenho, poesia, ficção e contos.  

Para que a iniciativa tivesse sucesso, em 

primeiro lugar, tivemos que contatar as escolas. Foram 

efetuados contatos com todas as escolas da região 

através do e-mail dando conta da abertura do concurso e de seguida enviamos, pelo correio, os 

materiais de divulgação, nomeadamente, cartazes, desdobráveis e formulários de candidaturas. 

Ainda na fase de divulgação, usamos todas ferramentas possíveis como forma de fazer chegar a 

mensagem aos destinatários do concurso. Usamos por isso, o site da AIPA, Facebook, nota de 

imprensa e suplemento Rumos Cruzamos que a AIPA publica quinzenalmente no jornal 

Açoriano Oriental.  

Durante os meses de Novembro e início de Dezembro fomos recebendo pedidos de 

informações e esclarecimentos sobre o concurso, mas foi no início de Dezembro que começaram 

a chegar os primeiros trabalhos.  

Até o dia limite de candidatura, 11 de Dezembro, recebemos 85 candidaturas, vindas de 

7 escolas diferentes de 5 das noves ilhas dos Açores: S.Miguel, Terceira, Pico, Faial e Graciosa, 

sendo que, 60 trabalhos foram de estudantes de sexo feminino e 25 de sexo masculino.  

Ainda durante o mês de Dezembro foi feito convite aos elementos do Juri. Participaram 

como elementos do Juri, Drª Rosa Cassiano, em representação da Direção Regional das 

Comunidades, Drª Carla Veríssimo, bióloga e escritora e o professor Eliseu Manual Pacheco, 

professor da Escola Secundária da Ribeira Grande. O Júri do concurso reuniu na sede da AIPA 

no dia 20 de Dezembro e, conforme o regulamento e critérios estipulados, avaliaram os 

trabalhos e elegerem os três primeiros classificados: 
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1º Classificado: Henrique Figueiredo Paiva, aluno do 7º A da Escola Básica e Secundária do 

Nordeste;  

2º Classificado: Magda Álison Vieira Cordeiro, aluna do 10º A da Escola Secundária Manuel 

de Arriaga, da ilha do Faial;  

3º Classificado: Rui Amaral, aluno do 8º B da Escola Básica e Secundária do Nordeste.                         

 

Os três primeiros classificados receberam:  

1 Tablet Android 7'', 1 Máquina Fotográfica digital e 

1 MP4, respetivamente. 

 

 

 

Foto: Trabalho 1º. Classificado 

 

3.17. Festa de Natal  

           4.12.1. São Miguel   

A Associação dos Imigrantes nos Açores – AIPA – e o 

Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII) de 

Ponta Delgada realizaram, em parceria com a CRESAÇOR – 

Cooperativa Regional de Economia Solidária dos Açores, a 

festa de Natal 2013, no passado dia 21 de dezembro no Salão 

Paroquial de São José, em Ponta Delgada.  

Nesse jantar estiveram presentes perto de 200 pessoas. 

Ao longo da noite foram feitas trocas de presentes entre os 

participantes adultos e, com apoio da Associação Ilhas em 

Movimento que ofereceu brinquedos à AIPA, tivemos 

brinquedos para distribuir a mais de 30 crianças presentes no 

jantar. 
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É necessário referir que foram os próprios 

imigrantes a convencionarem os pratos que foram 

servidos durante jantar. Sendo que, a organização 

comprou os ingredientes necessários e convidamos uma 

imigrante de Brasil, Cabo Verde e Guiné Bissau para 

prepararem os pratos. Para além das prendas, muitos 

participantes tiveram a amabilidade de levarem consigo 

sobremesas típicas dos seus países. 

 

Tendo em conta a nossa previsão, pode-se dizer 

que a realização desta iniciativa foi extremamente 

importante. Em primeiro lugar, porque 

ultrapassou as metas iniciais, visto que, 

participaram na atividade, só em 2013, mais de 200 

pessoas. Em segundo lugar, porque, este tipo de 

iniciativa que consegue juntar pessoas de diversas 

paragens contribui para o objetivo global do 

projeto, que é a promoção de interação entre 

cidadãos de diversos países. Mais, principalmente na época natalícia os imigrantes que estão 

longe dos seus países e das suas famílias vêem este tipo de atividade como forma de minimizar 

a saudade e solidão. 
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4.12.2. Terceira  

À semelhança dos anos anteriores, a AIPA promoveu na cidade da Angra a sua festa de 

natal. 

Marcaram presenças mais de 100 pessoas que, num forte espirito de convivência, 

partiharam e vibraram os principais elementos do Natal. 

Tivemos o prazer de contar com o Presidente da Câmara Municipal de Angra, Diretor 

Regional das Comunidades, Consul de Cabo Verde e Presidentes de Juntas. 

. 
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4. Outras Atividades 

4.7. AIPA promove no Faial Conversa informal sobre a imigração e 
interculturalidade 

 
Teve lugar, ontem, na cidade da horta, ilha do Faial, uma Conversa informal e super 

agradável sobre imigração e interculturalidade com os alunos do Curso Técnico Auxiliar de 

Saúde da Escola Profissional da Horta, no Módulo Comunicação com o Utente, Cuidador ou 

Familiar, na disciplina Comunicação Interculturalidade nos cuidados de saúde!!!! Aprendemos 

todos, uns com os outros sobre o que é e como é ser imigrante e o respeito pela cultura de cada 

um!!! Obrigada aos alunos e a Professora Vera. 

 

 

4.8. Curso de Português para Imigrantes, em Ponta Delgada e Angra do 

Heroísmo 

 

A AIPA, com o apoio do Governo dos Açores, através 

das Direções Regionais das Comunidades e da Educação, 

deu início, no dia 22 de outubro, ao Curso Português 

para Falantes de Outras Línguas. 

 

Este curso destinou-se a cidadãos de 

nacionalidade estrangeira residentes nos Açores, sendo 

lecionado em horário pós-laboral, no antigo edifico escolar da Conceição na ilha Terceira e no 

edifício do Centro Comunitário de apoio ao Imigrante em Ponta Delgada.  

 

Aprender português contribuirá para a plena integração dos imigrantes residentes no 

arquipélago, facilitando a sua inclusão na sociedade e no mercado de trabalho, gerando maior 

igualdade de oportunidades para todos. 

 

A aprovação final da frequência do curso, devidamente certificado, permite aos 

imigrantes cumprir com as exigências dos regimes para aquisição de nacionalidade portuguesa, 

concessão de autorização de residência permanente e estatuto de residência de longa duração, 

no que se refere ao requisito e prova de conhecimento da Língua Portuguesa. 
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Na ilha Terceira , teve lugar a 17 de dezembro, na delegação da AIPA na Ilha Terceira, 

uma noite de convívio entre os formandos do Curso de Português para Estrangeiros,  

Pessoas do Kosovo, Marrocos, Bangladesh, Paquistão, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Cabo 

Verde, Guine Conacri e Portugal, fizeram daquele serão um verdadeiro encontro de culturas, 

cheiros, sabores e sonoridades do mundo. 

 

 

 

4.9. Dia Internacional das Migrações  

 

Foi comemorado nos passados dia 18 e 19 de 

Dezembro, na ilha de são Miguel e da Terceira, Dia 

Internacional das Migrações. 

 

Uma iniciativa da Direcção Regional das 

Comunidades, em parceria com Associação dos 

Imigrantes nos Açores (AIPA) e a Cresaçor, através do 

Centro Comunitário de Apoio aos Imigrantes.  

  

Este evento, organizado em parceria com a Associação dos Imigrantes nos Açores 

(AIPA) e o Centro Comunitário de Apoio ao Imigrante, pretendeu fomentar a 

interculturalidade, promovendo os valores da diversidade e do diálogo cultural na Região. 

   

A iniciativa, em Ponta Delgada, decorreu na Biblioteca Publica e contou com 

a participação de cerca de 150 imigrantes de diversas nacionalidades, além de emigrantes 

açorianos regressados à Região, incluiu um programa de animação musical, de convívio e de 

intercâmbio intercultural, com as atuações de Maninho, Ciro Costa, Grigori Spektor e Ana Paula 

Andrade, bem como Cantigas ao Desafio, levando ao evento momentos musicais do Brasil, da 

Guiné-Bissau, da Ucrânia e dos Açores. 
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Na ilha Terceira, a comemoração decorreu no dia 19 de Dezembro O programa teve 

inicio, às 18h, no Museu de Angra do Heroísmo, com a apresentação pública da revista “Viver 

Aqui – Migrantes no Feminino”. 

  

Na sessão de apresentação, contamos com os testemunhos emocionados de três delas: 

Claudine Lourenço, do Brasil; Olga Taranu, da Moldávia e Miroslawa Morais, da Polónia. 

Tivemos ainda o prazer de ter presentes familiares e amigos, bem como o Dr. Jorge Bruno, 

Director do Museu de Angra do Heroísmo, o Dr. Paulo Teves, Diretor Regional das 

Comunidades, o Dr. Paulo Mendes, Presidente da AIPA e ainda a Dra. Raquel Ferreira, 

Vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. 

 

 

Com o intuito também de celebrarmos a época festiva que se aproximava, as 

comemorações continuaram com um jantar convívio de Natal, no restaurante A Africana. 
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4.10.  Congresso da União Regional de Instituições Particulares de 
Solidariedade Social dos Açores (URIPSSA) 

 
 

O Presidente da AIPA, Paulo Mendes, 

foi um dos oradores convidados no Congresso 

da União Regional de Instituições Particulares 

de Solidariedade Social dos Açores (URIPSSA) 

que decorreu no passado fim-de-semana, 1 e 2 

de Junho, na cidade de Angra de Heroísmo, 

tendo apresentado uma comunicação sobre “ 

Solidariedade com integração – realidade ou 

utopia”.  

 

A AIPA aproveitou a oportunidade para reiterar a necessidade de, no atual quadro de 

restrições financeiras, de não se concretizar um retrocesso de políticas sociais na região.  

 

Relativamente ao novo quadro de financiamento das IPSS, que também esteve em 

discussão no Congresso, o presidente da URIPSSA, Paulo Almeida, reconheceu que o atual 

modelo "contempla muitas diferenças em termos de financiamento entre instituições que 

prestam o mesmo serviço social", mas alertou para a necessidade de se ter em conta as 

especificidades de cada ilha.  

 

 
4.11. Apresentação do Projeto “A Par e Passo” da Cáritas da Ilha Terceira, 

aos jovens associados da AIPA 

No dia 29 de novembro, recebemos, nas nossas instalações, 

na ilha Terceira, os técnicos da Cáritas da Ilha Terceira responsáveis 

pelo novo projeto daquela instituição – o Projeto A Par e Passo. 

Vieram apresentar este projeto de formação artística 

destinado a jovens entre os 14 e os 18 anos, financiado pelo 

programa Cidadania Ativa e gerido pela Fundação Gulbenkian. Os 

técnicos daquela instituição apresentaram o projeto e procuraram 

incentivar o contato dos jovens com as artes, potenciando um 

espaço de partilha, no qual os jovens expuseram os seus interesses. 

Foi facultada a ficha de inscrição aos jovens, para que aqueles que 

tenham ficado cativados pelo projeto se pudessem inscrever neste modo de ocupação diferente, 

onde podem simultaneamente investir em novas aprendizagens.     
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4.12. Assembleia - Geral Ordinária  

 
A AIPA realizou a 30 de Junho de 2013, no Edifício 

dos Correios em ponta delgada, uma Assembleia Geral 

Ordinária. 

Nesta reunião foi aprovado o relatório de contas do 

ano transato e o plano de atividades e orçamento para o 

presente ano.  

Mais de 40 sócios marcaram presença na assembleia-

geral. 

 
 
 
4.13. AIPA participou na Feira Lar Campo e Mar 

 
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 associação.  

 A feira realizou-se no Pavilhão e Alameda do Mar, em Ponta Delgada, 

de 3 a 9 de Maio, por altura das festas religiosas do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres.  

 
 
 

4.14. Curso de Costura para Imigrantes 
 

A CRIAÇORES, Associação de Artesãos da Ilha de S. Miguel, tem promovido Ações de 

Formação nas áreas de Azulejaria e Cerâmica, não só para os seus associados como para o 

público em geral. 

 

Neste sentido, considerando que nos Açores, vivem pessoas estrangeiras de cerca de 80 

países e atendendo que muitas delas se encontram em situação precária de emprego, julgamos 

de máxima importância, fornecer a esses indivíduos formação na área do artesanato, para que 

possam criar as suas micro empresas, para lhes proporcionar mais autonomia e promover a sua 

integração. 

 

Sendo assim, convidou a AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores a ser parceira 

desta iniciativa apoiada pela Direção Regional das Comunidades. 
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A formação decorreu durante o mês de Junho e Julho de 2013, durante 15 dias (12 a 18 

de Junho, 3 a 12 de Julho e 15 a 20 de Julho), das 14h00 às 17h30 no auditório do anexo da 

Pousada da Juventude em Ponta Delgada.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relacionamento Institucional 

Durante o ano de 2013 a AIPA manteve um conjunto de audiências/encontros com 

várias entidades.  

Fica aqui o registo de algumas dessas entidades: 
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6.1. Audiência com Presidente Governo Regional dos açores 

 

A AIPA foi recebida em 

audiência, no dia 25 de Junho, pelo 

Presidente do Executivo Açoriano, a 

quem manifestou a disponibilidade 

para continuar a parceria existente, 

tendo em conta a importância do 

trabalho que esta associação desenvolve.  

“O trabalho que a AIPA tem 

desenvolvido, e que o Governo dos 

Açores tem toda a disponibilidade para continuar a apoiar, é importante, não apenas para dar a 

conhecer a realidade dos que nos procuram, mas também para ajudar a construir as soluções 

que permitam a melhor integração possível, contribuindo, assim, para a construção de uns 

Açores melhores”, afirmou Vasco Cordeiro. Segundo disse, este espírito de parceria que existe e 

que, da parte do Governo, há “todo o interesse que continue a ser reforçado, é um aspeto 

fundamental que não depende tanto da quantidade, mas, sobretudo, da qualidade das respostas 

que são construídas para ajudar nas tarefas de integração”.  

Na ocasião, o Presidente da Direcção da AIPA, Paulo Mendes, que se fez acompanhar 

pela Presidente da Assembleia Geral, Teresa Brito, partilhou o atual quadro da imigração na 

Região, assente, por um lado, na diminuição dos fluxos migratórios e no aumento do 

desemprego, de forma muito acentuada, junto dos imigrantes.  

De qualquer modo, o Presidente da AIPA alertou para o fato de que são muitos os 

imigrantes que, mesmo neste contexto de crise, optam por ficar nos Açores, sendo necessário a 

continuação de um esforço para o desenvolvimento de medidas de integração.  

O envolvimento dos imigrantes no esforço de requalificação, no âmbito da política que 

está a ser desenvolvida pelo executivo, foi uma dos assuntos referenciados nesta audiência. No 

ano em que a AIPA comemora os 10 anos de existência, o Presidente de Direcção assinalou a 

apropriação politica que o governo dos Açores tem desenvolvido ao longo dos anos e que numa 

lógica de complementaridade tem permitido, desenvolver um trabalho de integração dos 

imigrantes na sociedade açoriana. 
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6.2. Audiência com Diretora Regional do SEF 

 
A Direção da AIPA reuniu no passado dia 21 de Fevereiro 

com a nova diretora regional  do SEF na Região Autónoma dos 

Açores, Maria Parreirão. A reunião, solicitada pela AIPA, visou 

reiterar a disponibilidade da Associação em reforçar o diálogo 

com o SEF no sentido de contribuir para a resolução de problemas 

junto da população estrangeira na Região. O encontro serviu 

ainda para sinalizar alguns casos que carecem de resolução 

urgente. 

 

6.3. AIPA recebe o candidato do PS à CMAH 

 

No dia 30 de Julho, a Delegação da AIPA na Ilha Terceira 

recebeu, nas suas instalações, os candidatos à Câmara Municipal 

de Angra do Heroísmo pelo Partido Socialista. Neste encontro foi 

possível a discussão de alguns aspetos centrais para a integração 

dos imigrantes que escolheram o concelho de Angra do 

Heroísmo para residir.  

O encontro serviu ainda para trocar algumas impressões 

sobre a comunidade imigrante na ilha Terceira, dos desafios que se impõe no processo de 

integração e do papel que o poder local pode assumir neste processo. 

 

6.4. AIPA recebe candidata do Partido Socialista à Junta de Freguesia de São 

Pedro.  

No dia 20 de Agosto a AIPA recebeu a candidata do 

Partido Socialista à Junta de Freguesia de são Pedro, Filomena 

Cabral. 

Durante o encontro trocou-se impressões sobre o 

trabalho desenvolvido pela AIPA e propostas de unir esforços, 

no futuro, para uma melhor integração dos Imigrantes na 

comunidade de São Pedro. 
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6. Participação em Entrevistas 

 

“Crise económica pode levar ao aumento da discriminação nos Açores, diz presidente 

da AIPA" – Diário Insular, 23 Janeiro de 2013 (entrevista a Paulo Mendes, Presidente da 

Direção) 

 

“Crise económica pode levar ao aumento da discriminação nos Açores, diz presidente 

da AIPA" – Rádio Atlântida, 29 Janeiro de 2013 (entrevista a Paulo Mendes, Presidente da 

Direção) 

 

“Consequências da Crise nunca são democráticas” – Diário Insular, 13 de Setembro de 

2013 (entrevista a Paulo Mendes, Presidente de direção); 
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7. Os nossos parceiros Permanentes 
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8. Recursos Humanos da AIPA 

 

A AIPA funcionou em 2013 com a seguinte estrutura de Recursos Humanos 

 

 4 Técnicos Superiores, sendo 1 coordenador geral, 1 coordenador do Gabinete do CLAII 

e do ETIC AIPAçores e 2 técnicas do Gabinete do CLAII; 

 1 Colaborador (prestação de serviços) para a produção do programa de Rádio; 
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9. Análise Financeira 

Na apreciação sumária dos resultados da exploração relativos ao exercício de 2013, 
verificamos que os Resultados Líquidos do período de Janeiro a Dezembro, foram 
Negativos na quantia de 13.207,87 euros, como consequência de terem sido os 
Proveitos totais na quantia de 153.592,99 euros e os Gastos totais na quantia de 
166.800,86 euros.  
 
 
Nos Proveitos totais na referida quantia de 153.592,99 euros, as Prestações de Serviços 
(Quotas de Associados) com a quantia de 3.417,97 Euros, representaram 2.23 %, 

enquanto os Subsídios à Exploração, com a quantia de 144.282,65 Euros, 
representaram 93.94 % e o valor remanescente na quantia de 5.892,37 euros de Outros 
Rendimentos e Ganhos, representam os restantes 3.84 %.  
 
Por sua vez nos Gastos totais, com a mencionada quantia de 166.800,36 Euros, os 
Fornecimentos e Serviços Externos com 75.593,40 euros, representam 45.32%, os 
Gastos com Pessoal com 86.805,17 euros, representam 52.04 %, as Depreciações e 
Amortizações do Exercício com a quantia de 363,44 euros, representam 0,22%, os 
Outros Gastos e Perdas, com a quantia de 2.492,53 euros, representam 1,49%. Os 
Gastos e Perdas de Financiamento, ou seja o valor remanescente na quantia de 
1.546,32 euros, representam 0,93 %. 
 
 
O recebimento de Subsídios destinados à Exploração, no já mencionado montante de 
144.282,65 euros e uma gestão cuidada das suas verbas, acompanhada de uma 
redução drástica dos gastos de exploração da Associação, por força da grave crise 
económica e financeira que afecta toda a actividade económica e em particular as 
Instituições de Solidariedade Social, tornaram possível assegurar a concretização do 
Plano de Actividades previsto para 2013. 
 
Porém, sendo o total dos Rendimentos na quantia de 153.592,99 euros e o total dos 
Gastos, na quantia de 166.800,86 euros, o Resultado Liquido do período de Janeiro a 
Dezembro de 2013, foi negativo, na quantia de 13.207,87 euros.       
  
 
Os Fundos Patrimoniais do AIPA – ASSOCIAÇÃO DOS IMIGRANTES NOS 
AÇORES, à data de 31 de Dezembro de 2013 são negativos na quantia de 61.158,52 
euros (diferença entre os valores Activos, na quantia de 23.331,87 euros e os valores 
Passivos na quantia de 84.490,39 euros). 
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Estrutura dos Rendimentos

 3.417,97 € ; 

2,23%
 5.301,59 € ; 

3,84%

 144.282,65 

€ ; 93,94%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Estrutura dos Gastos

2.492,53 €; 

1,49% 1.546,32 €; 

0,93%
363,44 €;

 0,22%

86.805,17 €; 

52,04%

75.593,40 € 

45,32%

FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS GASTOS COM O PESSOAL

GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO OUTROS GASTOS E PERDAS

GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO

 
 
 
 Graficamente, a variação verificada nos Gastos e nos Rendimentos do 
exercício, foi a seguinte:  
 

 RENDIMENTOS Valores % 

72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        3.417,97 €  2,23% 

75 SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO    144.282,65 €  93,94% 

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS        5.892,37 €  3,84% 

  TOTAL DOS RENDIMENTOS  153.592,99 €  100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GASTOS Valores % 

62 FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS 75.593,40 € 45,32% 

63 GASTOS COM O PESSOAL 86.805,17 € 52,04% 

64 GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO 363,44 € 0,22% 

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 2.492,53 € 1,49% 

69 GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO 1.546,32 € 0,93% 

  TOTAL DOS GASTOS 166.800,86 100,00% 
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153.592,99 €

91.023,99 € 92.206,28 €

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €
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Evolução dos Rendimentos

Rendimentos

 

Por sua vez, a análise evolutiva dos Gastos e Rendimentos, reportada aos 
últimos três exercícios, foi a seguinte:  

Rubricas 2013 2012 2011 

Rendimentos 153.592,99 € 91.023,99 € 92.206,28 € 

 

Rubricas 2013 2012 2011 

Gastos 166.800,86 € 87.534,83 € 77.663,76 € 
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166.800,86 €

87.534,83 €
77.663,76 €
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200.000,00 €

2013 2012 2011

Evolução dos Gastos

Gastos

 

 

Analogamente e em termos de Balanço (Activo – Passivo e Capitais Próprios), 
a evolução verificada, também nos últimos três anos, foi a seguinte: 

 
 

Rubricas 2013 2012 2011 

Activo 23.331,87 € 45.022,20 € 6.349,31 € 

Passivo 84.490,39 € 92.972,85 € 25.755,03 € 

Fundos Patrimoniais -61.158,52 € -47.950,65 € -19.405,72 € 
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23.331,87 €
84.490,39 €

-61.158,52 €

45.022,20 €

92.972,85 €

-47.950,65 €

6.349,31 €

25.755,03 €

-19.405,72 €

-100.000,00 €

-50.000,00 €

-  €

50.000,00 €

100.000,00 €

2013 2012 2011

Variação dos Ativos, Passivos e Fundos 

Patrimoniais

Activo Passivo Fundos Patrimoniais

 
 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 Sendo os Resultados Líquidos do Período de Janeiro a Dezembro de 2013, 
negativos na quantia de 13.207,87 euros, propomos que o seu quantitativo, seja 
transferido para a conta de Resultados Transitados. 
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10. Órgãos Sociais 

Os órgãos sociais de AIPA (2012/2014) são constituídos por 23 pessoas. 

 

Assembleia Geral 
 
Presidente:       Teresa Brito  

Vice-Presidente: Daniel Barros  

Secretária: Dora Cabete  

Vogal: Ninel Karabin  

Vogal:  Eduard Elyanin  

 
Direcção: 
 
Presidente: Paulo Mendes  

Vice-Presidente: Cristina Borges  

Secretário: Leoter Viegas Soares  

Vogal: Ana Cristina Sousa  

Vogal: Ana Amorim  

Suplente: Williams Nascimento  

 

Conselho Fiscal: 
 
Presidente: Noronha Rodrigues  

Vice-Presidente: Jeremias Cabral  

Secretária: Kátia Duarte  

Vogal: Eurico Lopes Correia -  

Vogal: Natalino Lima  
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11 – Anexos 

11.1 Imprensa 

 
Ao longo do ano de 2013, a AIPA teve uma presença muito regular nos órgãos de 

comunicação regionais, focando as actividades por nós realizadas mas também as preocupações 

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: 

 

                           

 
Rádio Atlântida – “ AIPA apela ao recenseamento  
Dos Imigrantes” Visão – “ Eleições: Associação apela ao  
                                                                                                                             recenseamento dos imigrantes nos 

Açores 
                                                                                                                             para acabar com “invisibilidade 
politica”” 
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Rádio Atlântida – “Mandela Day chega pela   

Primeira vez aos Açores” Jornal Açores 9 – “AIPA promove 
iniciativa Mandela Day nos Açores” 

 
 
 

                               
 
 
 
                                  
Evensi – “Mandela Day nos Açores “                                                       FEEST – “Mandela Day Açores# 
” 
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RTP Açores – “Mandela Day nos Açores”  Açoriano Oriental – “ Mandela Day 
Açores” 
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Jornal Sol – “ Família de Lado - um encontro de  
Culturas num almoço de famílias” Jornal Açores 9 – “AIPA promove almoço    

intercultural com família do lado” 
 

                               
 
 
 
  

                     
 
Açoriano Oriental   – Projeto Família do lado 

Junta no domingo seis famílias nos Açores   Rádio nova Cidade  – Dia internacional 
da Tolerância comemora-se este sábado 
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RTP Açores – AIPA Celebra dia Internacional 
da Tolerância”  Açoriano Oriental – “AIPA vai fazer 

estudo sobre comunidade chinesa”  

                              
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
Açoriano Oriental – Festa Musica e gastronomia do 

Mundo em Ponta Delgada  O Baluarte – “Lançamento da Revista 
Viver Aqui” 
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RTP Açores –  AIPA lança revista Travessias”                                                           O Baluarte – “Concurso 
de          Fotografias olhares sem Fronteiras  3º edição  

  

                              
 
 
 

                       
 
 
Açoriano Oriental – Concurso de Fotografias  

Olhares sem Fonteiras”                                                                                  Açoriano Oriental – Festival 
Panazorean representa Portugal no Astra Film 
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Açoriano oriental  – “Bolieiro defende participação  

ativa dos Imigrantes  Açoriano Oriental –  2 Açores terão rede 
de cuidados paliativos  em 2014 

                           
 
 
 

                            
 
 
Correio dos Açores – “Dois homens encontrados  Açoriano Oriental – Filmes distinguidos 
no  
Mortos nos porões de um navio em Ponta Delgada”                             Panazorean em exibição no 
Nordeste   
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Jornal Açores9 –AIPA celebra independência 
Guiné Bissau em Ponta Delgada                                                                      Açores Digital – “ independência 

de angola celebrada nos Açores” 
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Açoriano Oriental – “     AIPA homenageia                                                Açoriano Oriental – “Festival 
Zeca Medeiros” Internacional de cinema promove ciclo de 

conferencias” 

                               
 

                              
 
 
 
RTP Açores – “Festival Panazorean  RTP Açores – “Ponta Delgada assinala   
Com 415 filmes inscritos” dia da Imigração” 
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Rádio Atlântida  – “Dia Municipal  Rádio Atlântida – “Crise económica pode 
levar  
Do Imigrante e do Diálogo Intercultural  ao aumento da discriminação nos Açores 
diz ” 
Assinalado esta segunda  - feira”                                                               presidente da AIPA” 
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Correio dos Açores – “Feijoada Brasileira  Correio dos Açores – “Projeto Família 
do   

Juntou várias nacionalidades em São Miguel”  lado junta hoje seis famílias em São                         
Miguel” 

                                    
 
 
 
 

                                      
 
 
Diario insular – “Imigrantes e famílias locais                                            RTP Açores – “Crise afeta 
imigrantes nos  
Conhecem-se ao almoço”                                                                              Açores” 
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Jornal Açores 9 - “Concurso A diversidade   Açoriano Oriental – “Festival Mundo 
Aqui”    
Vista pelos mais novos”  

                               
 
 
 
 
 

 

 

11.2. Rumos Cruzados 
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Rumos Cruzados, 10 de janeiro de 2013                                                  Rumos Cruzados, 24 de janeiro de 
2013                                                                                                          
 
 
 

                                
 
 
Rumos Cruzados, 07 de Fevereiro de 2013                                                     Rumos Cruzados, 21 de 
Fevereiro de 2013                                                      
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       Rumos Cruzados, 09  de Março de 2013                                               Rumos Cruzados, 21 de Março de 

2013  

                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

      Rumos Cruzados, 08 de Abril de 2013                                                    Rumos Cruzados, 25 de Abril de 
2013 
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Rumos Cruzados, 06 de Junho de 2013                                          Rumos Cruzados, 04 de Julho de 2013                       

                                                            
    

                               
 
 
Rumos Cruzados,  18 de Julho de 2013                                         Rumos Cruzados, 10 de Outubro  de 
2013   

                                                                  
                            



Relatório de Atividades  e Contas -2013  

 

109

 
 
 
 

                                 
 
 
Rumos Cruzados, 24 de Outubro de 2013                                                   Rumos Cruzados, 14 de Novembro 
de 2013  

                
                 

                               
 
Rumos Cruzados, 28 de Novembro de 2013                                    Rumos Cruzados, 12 de Dezembro de 
20123 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores, expressamos os nossos 

agradecimentos por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2013 e, em 

particular, ao Governo Regional dos Açores pelo apoio dispensado às nossas 

iniciativas.  

 

De acordo com o disposto no Artigo 210.º do Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial de Segurança Social, a que se refere a Lei n.º 110/2009, de 16 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela lei n.º 119/2009, de 30 de Dezembro, 

pelo Decreto – Lei n.º 140-B/2010, de 30 de Dezembro, pelas Leis nºs. 55-A/2010, de 

31 de Dezembro, Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro e Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

Dezembro, declara-se que a AIPA – Associação dos Emigrantes dos Açores não se 

encontrava em situação de dívida vencida perante a Segurança Social, em 31 de 

Dezembro de 2013.   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


