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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 2014
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Nota de Abertura
Embora as estatísticas indicam-nos que o número da imigração em Portugal
tem vindo a desacelerar desde 2009 e na Região Autónoma dos Açores, desde 2007
(embora nos Açores registou-se um ligeiro aumento em 2013), em consequência, por
um lado, da crise económica e financeira com a saída de alguns imigrantes e, por
outro, da aquisição da nacionalidade portuguesa por parte dos cidadãos estrangeiros,
a AIPA, ao longo de 2014, desenvolveu as suas atividades no sentido de dar
respostas aos problemas com os quais se deparam os cidadãos estrangeiros
residentes nos Açores e sempre em convergência com a sua missão, que é contribuir
para a integração dos imigrantes na sociedade açoriana.
É de realçar o aumento dos atendimentos nos Centros Locais de Apoio à
Integração de Imigrantes (CLAII) de Ponta Delgada e Angra de Heroísmo de 8.7% em
relação a 2013, no total de 587 atendimentos, sendo 53% dos atendimentos efetuados
no CLAII de Angra de Heroísmo e 43% efetuado em Ponta Delgada.
Outra vertente a destacar, em 2014, é a Integração e Valorização da
Interculturalidade com a realização de um conjunto de atividades cujo objetivo
fundamental foi de chamar a atenção da sociedade e envolvê-la nas questões
relacionadas com a inclusão social dos imigrantes na sociedade açoriana. Neste
âmbito, foi realizada uma grande conferência, em Angra do Heroísmo sobre a
problemática do racismo e discriminação com a participação de especialistas, da
sociedade civil e das forças políticas da Região e a campanha “uma flor contra o
racismo”, inseridas no Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação
Racial. No sentido de sensibilizar os jovens para as questões das migrações,
interculturalidade e diversidade, realizamos 17 sessões de esclarecimentos nas
escolas básicas, secundárias e profissionais, envolvendo centenas de jovens. O
envolvimento das Câmaras Municipais de Ponta Delgada e Angra de Heroísmo foram
importantes para a celebração do Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural
nestes dois concelhos. Dando continuidade à campanha de aquisição de
nacionalidade portuguesa, desenvolvemos, em Angra de Heroísmo e no Pico, sessões
de esclarecimentos aos imigrantes sobre a Lei da Nacionalidade para em conjunto
esclarecermos aos imigrantes dúvidas sobre o processo de aquisição de
nacionalidade portuguesa e, por outro lado, tentarmos perceber quais os obstáculos e
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dificuldades que encontram ao longo do processo. Com o apoio da Direção Regional
das Comunidades, demos sequência à realização do 2º curso de Português para
falantes de Outras Línguas na Terceira e, pela primeira vez, realizamos um curso no
Faial.
A criação de uma sociedade mais informada e mais aberta à diversidade é
cada mais difícil sem o envolvimento dos centros do saber e do conhecimento. Por
isso que, ao longo dos últimos dois anos, temos o privilégio de contar com a parceria
da Universidade dos Açores, através do Curso de Comunicação Social e Cultura do
Departamento de Línguas e Literaturas Modernas, na elaboração e publicação da
revista Travessias. Em 2014, para além da publicação da 2ª edição da Travessias,
realizamos o concurso Diferença – Migrações e Diversidade Cultural.
Para reforçar a comunicação com os imigrantes e os nossos associados,
continuamos a publicar o nosso suplemento ‘Rumos Cruzados’, quinzenalmente no
jornal Açoriano Oriental, e o programa de rádio “O Mundo Aqui” continua a ser emitido
todos os sábados na RDP Açores. Continua a haver uma aposta forte nas redes
sociais, com especial incidência para fecebook, porque cremos que é um dos meios
mais eficazes de informação e publicidade, não descuidando, como é óbvio, do nosso
site. A aposta nas tecnologias de comunicação e informação também continua a ser a
nossa preocupação, daí a manutenção do Espaço TIC em Ponta Delgada tem sido
para nós uma das prioridades. Em 2014, o Espaço TIC teve uma frequência de 3.911
utilizadores para os mais diversos objetivos por parte dos frequentadores. Ainda em
2014, com o apoio do programa PRORURAL e a Câmara Municipal de Angra de
Heroísmo, inauguramos, em Angra de Heroísmo, um novo espaço com uma área para
a realização dos atendimentos e num espaço informático equipado com 6
computadores, todos com ligação à internet, disponíveis aos imigrantes e seus
familiares.
Numa iniciativa inédita, em parceria com a Direção Regional da Educação,
para a valorização da riqueza de diferentes sotaques no uso da Língua Portuguesa,
percorremos várias escolas, acompanhados de imigrantes de vários países para
realizarem leituras de poesia, contos e histórias dos seus países com sotaque dos
seus países de origem. Promover o convívio e conhecer o “Outro”, como forma de
compreender melhor a comunidade imigrante residente nos Açores, mas também dar
a conhecer a comunidade açoriana aos imigrantes, é o objetivo fundamental da
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realização de iniciativas como a Família de Lado, Jantar de Natal e a comemoração do
Dia Internacional das Migrações. Todas estas atividades foram realizadas em 2014.
Sem o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países
Terceiros (FEINPT), do Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e do Governos
dos Açores, das Câmaras Municipais de Ponta Delgada, Angra de Heorísmo e da
Horta, da RDP Açores, Jornal Açoriano Oriental não seria possível executar estas
atividades.
Por último, e não menos importante, é o envolvimento dos recursos humanos.
Agradecimento especial aos técnicos da AIPA que trabalharam para a realização
destas

atividades,

nomeadamente

Leoter Viegas (Secretário

da Direção e

coordenador dos CLAII`S), Marina Fonseca (Técnica do CLAII de Ponta Delgada) e a
Emiliana Gaspar (Técnica do CLAII de Angra de Haroísmo). Os voluntários
constituiram desde sempre uma peça importante na concretização das ações
desenvolvidas pela AIPA. Nesse sentido, deixamos aqui os nossos profundos
agradecimentos e a nossa estima às dezenas de voluntários que colaboraram
connosco em 2014 e que esperamos continuarem a colaborar no futuro.
Estamos profundamente convencidos que é sempre possível fazer mais e
melhor em prol da integração dos imigrantes. O nosso trabalho não termina em 2014 e
acreditamos que com o envolvimento da toda a sociedade podemos ter uma Região
cada vez mais aberta e acolhedora aos imigrantes que procuram os Açores para
residir.

O Presidente da Direção
Paulo Renato Andrade Mendes
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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, onde são prestados serviços personalizados por técnicos
especializados em assuntos de imigração.

Desde a sua criação, os CLAII`S têm como objectivos prestar, gratuitamente, serviços
ao

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, promevendo actividade 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.
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1.2

Resultados Alcançados

Durante o funcionamento, os dois a CLAII`S efetuaram um total de 4.195
atendimentos. Em 2014, foram efetuados 587 atendimentos, mais 8.7% comparativamente a
2013, uma média de 49 atendimentos mensais.

Gráfico nº 1 – Total dos atendimentos

Do total de atendimentos nos dois CLAII´S, o CLAII de Angra de Heroísmo efetuou 311
atendimentos, o que representa 53% do total e o CLAII de Ponta Delgada efetuou 276
atendimentos, correspondente a 47% do total dos atendimentos efetuados.
Gráfico nº 2 – Atendimentos nos CLAII´S PDL e Angra de Heroísmo
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1.2.1 Atendimentos por Sexo
Da análise dos atendimentos por sexo, e conforme se pode verificar no gráfico nº 3, são
os cidadãos do sexo que mais procuraram os CLAII`S (52.3%) e 47.7% são cidadãos do sexo
feminino. Esta realidade tem-se verificado ao longo dos anos.
Gráfico nº 3 – Atendimentos por sexo

O Gráfico nº 4 mostra os atendimentos por sexo em cada um dos CLAII`S. Apesar de
no total dos atendimentos cidadãos do sexo masculino representarem 52.3%, a analise dos
atendimentos por sexo em cada um dos CLAII`S mostra-nos que em Ponta Delgada 59.8% dos
atendimentos foram efetuados aos cidadãos do sexo masculino e 40.2% aos cidadãos do sexo
feminino.
Ao contrário de Angra de Heroísmo que 54.3% dos atendimentos foram efetuados aos
cidadãos do sexo feminino e 45.7% aos cidadãos do sexo masculino.
Gráfico nº 4 – Atendimentos por sexo em cada um dos CLAII´S
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1.2.2 Atendimentos por Faixa Etária
Relativamente a faixa etária dos cidadãos que procuraram os CLAII`S em 2014, a
realidade mostra a tendência dos últimos anos. 81.3% dos cidadãos que procuraram os
CLAII`S concentram-se numa faixa etária entre 26 e 55 anos. Sendo que, a faixa etária entre
26 e 35 anos representa 24.4%, dos 36 a 45 anos representa 33.0% e dos 46 a 55 anos
representa 23.9%.
Gráfico nº 5 – Atendimentos por faixa etária

1.2.3. Atendimentos por Assuntos abordados
Os principais temas abordados pelos utentes em 2014, conforme mostram os dados do
gráfico nº 6, foram: Legalização (15.7%); Apoio Social (14.3%); Nacionalidade (11,4%);
Educação (8.7%); Trabalho (7.5%); Cultura e Desporto (3.7%) e Retorno Voluntário (3.4%).
Como se pode verificar no gráfico, o “Outros” (27.3%). Aí estão incluidos cidadãos que
se dirigiram ao CLAII a solicitar apoio no preenchimento de declarações fiscais – IRS, pedido
de emissão de documentos online da Casa de Cidadão de Cabo Verde (Certidão de
Nascimento, Certificado de Registo Criminal e Certidão de Casamento), Certidão de Registo
Criminal de Brasil online, renovação dos Passaportes junto das Embaixadas, etc.
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Gráfico nº 6 – Assuntos abordados

1.2.4. Situação Legal

A análise dos dados de 2014 permite-nos verificar que, mais de metade dos cidadãos
que procuraram o CLAII nesse ano possuíam Autorização de Residência (53.2%) e 29.5%
possuíam Cartão de Cidadão/BI.
Deve-se referir também que 9.0% 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

11

Relatório de Atividades e Contas -2014

1.2.5. Nacionalidade dos utentes que procuraram o CLAII
Ao longo de 2014, os CLAII`S de Ponta Delgada e Angra de Heroísmo atenderam cidadãos
de 35 nacionalidades diferentes. O Gráfico nº 8 mostra-nos as nacionalidades mais
representativas.
As 5 comunidades que mais recorreram aos CLAII`S são: caboverdianos (41,7%);
brasileiros (16,5%); portugueses (12,3%), guineenses (6,1%) e ucranianos (4,4%).

Gráfico nº 8 – Nacionalidade dos imigrantes que procuraram o CLAII

1.2.6. 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 (82.6%), a seguir, os
familiares (4.9%), Adminstração local (2.6%).
Gráfico nº 9 – Interlocutores
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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 Dr. Sousa Júnior (Antigo Edifício Escolar da Freguesia da Conceição, das
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, de segunda a sexta feira.

2

Casa do Cidadão
Resultado de um protocolo entre a AIPA e a Casa de Cidadão de Cabo Verde, está em

funcionamento, desde Julho 2010, o

balcão da Casa do Cidadão one os cidadãos

caboverdianos poderão solicitar as Certidões de Nascimento,
Certificado de Registo Criminal e a Certidão de Casamento. Para
solicitar os documentos os cidadãos terão que dirigir-se aos
CLAII`S em Ponta Delgada ou na Angra de Heroísmo. Cada
documento emitido tem um curso de seus euros.
Durante 2014, através deste serviço, foram emitidos 78
documentos.

3

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).
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:

13

Relatório de Atividades e Contas -2014

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 2014, o ETIC AIPAçores teve uma frequencia de 3.911 utilizadores, o que representou
uma média mensal de 326 utilizadores e 17 frequências diárias.
Gráfico nº 1 - Frequencia mensal do ETIC AIPAçores
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Em 2014, são os homens que mais frequentaram o ETIC AIPAçores (79.7%) contra
20.3% de mulheres, como mostra o gráfico a seguir.
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 diversos países, com maior destaque para cidadãos/jovens com nacionalidade
portuguesa (85.2%), Caboverdianos (4.4%), Brasileiros (2.4%).
Quadro nº 1 – Nacionalidade dos Utentes do ETIC

PAÍSES

Nº DE
FREQUÊNCIAS
95

2,4%

4

0,1%

172

4,4%

47

1,2%

160

4,1%

Portugal

3333

85,2%

Senegal

0

0,0%

Brasil
Ucrania
Cabo Verde
Angola
Guiné Bissau

Paquistão

%

12

0,3%

Nigéria

4

0,1%

Outros

84

2,1%

TOTAL

3.911

100%
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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, 97.7% dos Utentes.
Mas, é necessário salientar que alguns Utentes também frenquentam o ETIC para
realizarem investigação (1.3%) e trabalhos escolares (0.3%).
Quadro nº 2 – Motivo de frequencia do ETIC AIPAçores

Internet
Trabalho
Escolar
Investigação

%

Nº DE
FREQUÊNCIAS
3.876

97,7%

11

0,3%

52

1,3%

29
3.968

0,7%
100%

Outro
TOTAL

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.

4 .Informação
4.1. Programa de Rádio “O Mundo Aqui”
O programa de rádio O Mundo Aqui representa um dos meios de
comunicação que já leva nove anos de existência, fruto de uma
parceria entre a AIPA e a Antena 1 Açores, com o apoio da Direção
Regional das Comunidades.

O programa, com a duaração de 60 minutos, é emitido
semanalmente, todos os sábados, entre a 13 e 14 horas dos
Açores e é retransmitido em Cabo Verde todos os domingos a
partir das 7 horas. Em 2013, foi criado no site da RTP -Açores, um
blogue do programa que, para além do resumo de todos os
programas, permite aceder, online, ao programa na íntegra.
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O mundo Aqui tem como rosto principal o Maninho.
Imigrante brasileiro, radicado há quase duas décadas nos
Açores, o Maninho dá voz ao programa, conduzindo
semanalmente os ouvintes para uma verdadeira viagem aos
vários cantos do mundo. Entrevistas, receitas gastronómicas,
música, poesia e notícias são os temas essenciais do Mundo
Aqui.
Constituem objetivos centrais do programa:


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.

4.2. Rumos Cruzados
Publicado quinzenalmente no jornal Açoriano Oriental, o suplemento Rumos Cruzados
tem como foco principal, por um lado, utilizar o jornal de maior tiragem nos Açores para dar a
conhecer as atividades desenvolvidas pela AIPA ao longo do ano e, por outro, apresentar um
rosto de imigração. Durante o ano de 2014 tivemos direito a uma página onde conseguimos
utiliizar para cumprir os propósitos do suplemento que é o 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.
Foram publicados, durante o ano de 2014, 20 suplementos, que teve uma abrangência de
cerca de 90.000 pessoas, tendo em conta a tiragem diária do jornal.
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4.3. Web Page da AIPA
Outro grande instrumento de comunicação e informação da AIPA é a página web
(www.aipa-azores.com) que tem contribuido para a aproximação da associação junto dos
imigrantes, associados e da comunidade em geral.
No período em análise – 2014 – o site da foi visitado por 40.824 pessoas, com uma média de
visita diária e mensal de 112 e 3.402, respetivamente.

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.
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4.4. Redes Sociais
Nos dias de hoje, dificilmente
podemos

falar

comunicação

de

sem

canais

de

falarmos

nas

redes sociais. Nesse sentido, e
porque

acreditamos

nas

potencialidades das redes e na
construção

de

valorização

e

pontes

para

conhecimento

a
do

Outro, apostamos na rede social
Facebook para divulgar os trabalhos
desenvolvidos pela Associação.
Em 2014 atingimos 2.577 fãs no Facebook, publicamos centenas de notícias, milhares de
fotografias com das atividades relaciobados com a temática das migrações e interculturalidade.
Estamos convencidos que o alcance dessas publicações foram muito grande. Para além de
facebook, utilizamos, ainda, canais de Youtube e Flicker.

4.5. Associados
Em Dezembro de 2014, a AIPA tinha 1.173 sócios, mais 54 sócios do que ano de 2013.
Tratando-se de uma Associação de imigrantes, sem fins lucrativos, o aumento de números de
associados é fundamental. Daí que é a nossa intenção de aumentar o número de associados,
e pagantes de quotas é importante.
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Ao longo dos anos temos vindo a celebrar protocolos com diversas entidades/empresas
no sentido de termos vantagens/descontos nos seus serviços aos nossos associados, e por
outro lado, divulgar a Associação, tanto em S.Miguel como em Ponta Delgada.
Esse esforço de angariação de nossos sócios e parceiros vai continuar em 2015. A lista
das entidades parceiras com protocolos pode ser vista no site da Associação.

5. Acolhimento, Integração e Valorização da Interculturalidade
A longo de 2014, desenvolvemos o projeto Açores Acolhe. Este projeto foi realizado no
âmbito da candidatura a Ação I – Acolhimento, Integração e Valorização da Interculutralidade,
junto do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), co-financiado pelo Fundo Europeu para
Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT). AIPA, através dos CLAII`S de Ponta
Delgada e Angra de Heroísmo, desenvolveu um conjunto de atividades, desde acolhimento e
atendimento dos cidadãos imigrantes Nacionais de Países Terceiros, como campanha de Luta
pela

Discriminação

racial,

sessões

de

esclarecimentos

nas

escolas,

sessões

de

esclarecimentos sobre a Lei de Nacionalidade portuguesa, Publicação da 2ª edição da revista
Viver Aqui, concurso – Diferença e a celebração dos dias Municipais de Imigrante e do Diálogo
Intercultural em Ponta Delgada e na Angra de Heroísmo.
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5.1. Celebração do dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação
Racial

As atividades comemorativas do dia Internacional de Luta pela
Eliminação da Discriminação Racial nos Açores, desenvolvidas no
âmbito do projeto, iniciaram no dia 23 de Fevereiro com os casting`s
da passagem de modelo “O Mundo é de todas as cores” realizada
nas instalações da AIPA em Angra de Heroísmo.

Depois dos casting`s onde participaram jovens imigrantes de várias nacionalidades,
descendentes de imigrantes e jovens açorianos, foram selecionados alguns para a passagem
de modelo que teve lugar a 21 de Março, onde os jovens desfilaram com roupas da Benetoon e
Squear.
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Em Ponta Delgada, entre 21 a 31 de Março, a semelhança do ano anterior, mobilizamos
várias escolas, centros de dia e ATL`s a colaborarem na iniciativa sensibilizando os utentes e
alunos para confecionarem flores em papel com mensagens sobre o racismo e discriminação e
distribuirem aos seus amigos, familiares e as pessoas na rua, nas escolas ou em casa.
Participaram na iniciativa ATL do Instituto de Apoio as Crianças, Centro Cívico de S.José,
Alunos da Escola Secundária Antero Quental e os jovens do Projeto Renascer do Programa
Escolhas. Fizeram centenas de flores com mensagens sobre o racismo e distribuíram.

Para além das flores em papel, distribuiu-se também flores naturais e balões. Foram
adquiridos cerca de 200 flores e 1.000 balões com a seguinte mensagem: “IMIGRANTES
TODO MUNDO AJUDAM A TORNAR OS AÇORES NUMA REGIÃO MELHOR. DIGA NÃO
AO RACISMO”.
Durante aquela semana, os técnicos do CLAII foram a várias escolas, nomeadamente,
Escola Básica dos Arrifes, Escola Básica de Água de Pau e Escola Básica Roberto Ivens, com
a participação de centenas de jovens, onde distribuíram as flores e os balões, seguido de
palestras sobre a temática de racismo e discriminação.

No dia 30 de Março, em parceria com o Clube TT de
Ponta Delgada foi feito um trilho na ilha de São Miguel com a
participação de cerca de 30 jipes todo terreno e cada viatura
tinha um autocolante com a seguinte mensagem: “NÓS
TRILHAMOS CONTRA O RACISMO”, e ao longo do percurso distribuíam balões às crianças.
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Em Angra de Heroísmo, foi promovido, durante os dias 21, 22 e 23 de Março, uma feira
gastronómica “Sabores do Mundo”, em parceria com a Câmara Municipal de Angra de
Heroísmo, com a participação dos imigrantes de Cabo Verde, Brasil, Guiné Bissau,
Bangladesh, Paquistão e uma tenda dos com produtos típicos dos Açores.

Durante esses três dias foram desenvolvidas, na feira, várias atividades culturais, como
dança cabo-verdiana através de um grupo de dança formado pelos
jovens descendentes cabo-verdianos e açorianos – Nós Manera -,
passagem de modelo “O Mundo é de todas as cores”, distribuição de
flores e balões com mensagens contra o racismo e discriminação, e
atuações musicais.
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Ainda, em Angra de Heroísmo, no
âmbito do projeto, foi realizado, no dia 21
de

Março,

no

Centro

Cultural

e

de

Congressos, uma conferência com o tema
“Racismo, Integração e Mobilidade –
Uma questão de Direitos Humanos”, onde
participaram dentre outras individualidades,
o Secretário de Estado Adjunto do Ministro
Adjunto e de Desenvolvimento Regional, Dr.
Pedro Lomba, A Presidente da Assembleia
Legislativa Regional dos Açores, Drª Ana
Luís e o Secretário Regional da Presidência para as Relações Externas, Dr. Rodrigo Oliveira,
em representação do Presidente do Governo Regional dos Açores e a Vereadora da Câmara
Municipal de Angra de Heroísmo, Drª Raquel Ferreira. A conferência que teve a sessão de
abertura às 10h00 e encerramento às 17h30, contou com a Profª Maria Benedita Monteiro,
professora Catedrática do ISCTE, como oradora principal que abordou o tema “A radiografia da
discriminação racial em Portugal”. A seguir, houve três mesas redondas:
Mesa Redonda 1 – A discriminação racial em Portugal, cujo o moderador foi o Advogado
Milton Sarmento, contou com a participação do Dr. Vasco Malta, da Profª do Centro de Estudos
Sociais da Gilberta Rocha da Universidade dos Açores, do Dr. Miguel Pinheiro da UMAR
Açores e do Dr. Paulo Mendes da AIPA.
Mesa Redonda 2 – As próximas eleições Europeias: Que Europa queremos? Fechada ou
aberta à mobilidade humana
Nesta Mesa redonda onde os políticos deram a sua visão sobre o futuro da Europa e da
União Europeia , teve como moderador o jornalista Armando Mendes, chefe da redação do
jornal Diário Insular, participaram os representantes dos partidos políticos com assento
parlamentar da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, nomeadamente, Dr. Berto
Messias, Líder da Bancada parlamentar do PS Açores, Dr. António Ventura, Deputado do PAD
Açores, Dr. Féliz Rodrigues, Deputado do CDS-PP, Dr. Paulo Sousa Mendes, Deputado do
Bloco de Esquerda e Dr. Paulo Estevão, Deputado do PPM.
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Mesa Redonda 3 – O que os cidadãos podem fazer por + Europa?
Esta Mesa Redonda teve como moderadora a jornalista Marta Silva da RTP Açores,
contou com a participação de cidadãos, dentre eles imigrantes. Participaram António Neves,
Engº Eletrotécnico, Christoph Kneppeck, Gestor de Empresas, Décio Santos, Engº
Eletrotécnico, Francisco Simões, Psicólogo e Tânia Ferreira, Socióloga. Nesta mesa redonda
os cidadãos anónimos deram a sua visão sobre o que é que esperam da Europa e o que é
cada um de nós poderá fazer para Europa.

Nesta conferência, que foi realizada em parceria com a Câmara Municipal de Angra de
heroísmo, Assembleia Legislativa Regional dos Açores, UMAR-Açores, teve a participação de
cerca de 250 pessoas, entre estudantes de várias escolas de Angra de Heroísmo, OGN`S,
IPSS`S, instituições públicas.
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5.2. Sessões de esclarecimentos nas escolas sobre questões das
Migrações, Racismo e Interculturalidade nos Açores
Paralelamente aos atendimentos, entre os meses de Fevereiro e Maio, os técnicos do
CLAII realizaram sessões de esclarecimentos junto dos alunos nas escolas. Essas sessões
foram realizadas ao convite das escolas e dos respetivos
professores que quiseram abordar com os alunos questões
relacionadas com a cidadania, migrações e diversidade
cultural nos Açores. Duas sessões de esclarecimentos
foram realizados nas instalações do CLAII, no mês de
Feveiro, uma com os alunos da disciplina de Cultura
Económica e Social do Curso de Produtos de Multimédia e
Informática da Universidade dos Açores e outra com alunos
da escola profissional de Aprodaz de Ponta Delgada. Essas
visitas de estudos e sessões de esclarcimento no CLAII
serviram como forma de divulgar o trabalho realizado e, ao
mesmo tempo, dar a conhecer aos jovens onde e como
funciona o Centro Local de Apoio à Integração de
Imigrantes em Ponta Delgada.
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No mês de Março, aproveitamos o dia Internacional de Luta contra o Racismo e
Discriminação Racial para realizar duas sessões de esclaracimento junto as escolas básica de
Água de Pau e escola das Capelas. Nessas duas sessões estiveram presentes mais de 150
alunos onde foram abordados questões sobre o racismo, discriminação e a diversidade cultural
nos Açores.

Em Abril, fomos convidados pela escola Profissional do concelho de Ribeira Grande
para 3 sessões, em 3 turmas diferentes, nas aulas de cidadania. Nessas sessões conversamos
com os alunos sobre a temática de “Imigração e Globalização” e a realidade da imigração nos
Açores.
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Em Maio, fomos até à Escola Formação Turística e de Hotelaria de Ponta Delgada,
numa palestra sobre Racismo e Xenofobia - racismo no local de trabalho, na disciplina
Cidadania e Profissionalismo 3, no Módulo "Reconversões Profissionais e Organizacionais".
Netas sessões estiveram presentes cerca de 230 alunos.

Nos dias 6 e 9 de Outubro, na escola Profissional de Hotelaria de Ponta Delgada,
realizamos duas sessões de esclarecimentos dirigidos aos alunos finalistas do curso de
hotelaria e Mesa/Bar, sobre Migração e globalização - fluxos migratórios mundias e o papel da
AIPA e do CLAII na integração dos imigrantes residentes nos Açores. Nessas duas sessões
estiveram presentes cerca de 30 alunos.
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Por ultimo, no mês de Dezembro, estivemos na escola de formação Turística e Hotelaria de
Ponta Delgada numa conversa com os formandos sobre Multiculturalismo vs Interculturalidade.

Em Angra de Heroísmo, CLAII de Angra de Heroísmo dinamizou 7 Sessões de
Esclarecimento e Sensibilização sobre o fenómeno das migrações e interculturalidade, na
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, de Angra do Heroísmo. Nestas sessões
participaram um total de 107 jovens, com idades compreendidas entre os 11 e os 21 anos.
No mês de Maio, o CLAII de Angra do Heroísmo foi à Escola Profissional da Praia da
Vitória, uma sessão sobre os temas da imigração e cidadania. Nesta sessão, onde participaram
19 alunos, foram abordados alguns conceitos, apresentados dados sobre a imigração nos
Açores, discutidas ideias, desmistificados mitos e descobertos factos sobre esta problemática.
Deixamos aos jovens da turma que nos recebeu o desafio da integração dos imigrantes e da
construção de uma sociedade mais solidária e tolerante.
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Ao todo, em 2014, realizamos 17 sessões de esclarecimentos, nas escolas, em S.Miguel e
na Terceira.

5.3. 2ª Edição - Revista TRAVESSIAS - Contos, Poesia, Ficção e Entrevistas
com Imigrantes
Conforme

estava

previsto,

em

parceria

com

a

Universidade dos açores, através do Departamento de
Línguas

e

Literaturas

Modernas

(DLLM),

curso

de

Comunicação Social e Cultura (CSC), foi publicada a 2ª
edição da revista Travessia, no dia 10 de Novembro, no
Anfiteatro B da Universidade dos Açores..

A revista, que reune resulta de uma parceria entre a AIPA
e o curso de CSC do DLLM da Universidade dos Açores,
aborda questões relacionadas com a temática das Migrações
e Interculturalidade.

Centrado na importância da diferença nas sociedades
multiculturais, a 2ª edição da Travessias envolveu cerca de 20 pessoas, entre alunos e
docentes do DLLM e do curso de CSC. À semelhança da edição anterior, foi reunido um
conjunto diversificado de contributos que oferece leituras literárias e ensaísticas, reportagens,
entrevistas e perfis, poesia, textos ficcionais, etc.

Foram imprensas 500 revistas distribuidas gratuitamente ao público presente no dia de
apresentação. Foram ainda enviadas as revistas às entidades regionais Departamentos do
Governo Regional, Câmaras Municipais), IPSS`S, OGN`S e a todos os CLAII`S a nível
nacional.

A divulgação da revistas foi feita nos órgãos de comunicaçãos social, nos canais de
comunicação da Associação, nos canais de comunicaçãop da Universidade dos Açores e nas
redes sociais.
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No ato de apresentação da revista estiveram presentes a Vice-Reitora da Universidade dos
Açores, o Diretor Regional das Comunidades, a Diretora do Curso de Comunicação e Cultura.

5.4. Concurso: A Diferença - Migrações E Diversidade Cultural

Conforme estava previsto na candidatura, realizamos o
concurso subordinado ao tema Diferença. Este concurso foi
realizado em parceria com o curso de Comunicação Social
e Cultura do Departamento de Linguas e Literaturas
Modernas da Universidade dos Açores dirigido aos alunos
da licenciatura e mestrado em Comunicação Social e
Cultura, e teve como propósito premiar os melhores
trabalhos dos alunos sobre as questões da diferença e da
diversidade através de poesia, contos, fotojornalismo,
reportagens e entrevistas.

Na preparação deste concurso, foi elaborado, em
conjunto com o Departamento de Comunicação Social e
Cultura da Universidade dos Açores, o regulamento do concurso bem como a ficha de
inscrição.
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O concurso decorreu entre os meses de Setembro e Outubro e nele participaram 8
alunos.
Para efeitos de divulgação foi elaborado um cartaz de divulgação do concurso que foi
colocado na Universidade dos Açores. Foi feita a divulgação na rede social facebook.

Foi constituído um Júri formado pela Profª Drª Maria Madalena Teixeira da Silva, em
representação da Universidade dos Açores, Dr. Paulo Mendes, em representação da AIPA e o
Manuel Herberto Gomes, jornalista da RTP Açores.
O Júri do concurso reuniu no dia 21 de Outubro na Universidade dos Açores a fim de
avaliarem os trabalhos ao concurso. Depois da análise dos 8 trabalhos ao concurso o Júri
deliberou, por unanimidade, atribuir o primeiro lugar a André de Medeiros Palmeiro, com o
conto “Notas de Revolta”. O segundo lugar foi atribuído a Mariana Vicente Barbosa, com o
texto de opinião “Roger Ballen, fotógrafo da diferença” e o terceiro lugar foi atribuído ao Vítor
Prata, com o perfil “A Diva Dilac”. Os primeiro, segundo e o terceiro prémio foram,
respetivamente, 1 tablet android 7”, 1 gravador e jornalista e 1 MP4.

Os prémios foram entregues aos alunos no dia de apresentação da 2ª edição da revista
Travessias, 10 de Novembro, no Anfiteatro B da Universidade dos Açores.
Todos os alunos que participaram no concurso têm os seus trabalhos publicados na 2ª
edição da revista Travessias.
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5.5. Dia Municipal do Imigrantes e do Diálogo Intercultural - Ponta Delgada
O dia Municipal do Imigrnates e do Diálogo Intercultural de 2014 foi preparada em conjunto
entre a AIPA, o CLAII de Ponta Delgada e a Câmara Municipal de Ponta Delgada. A Câmara
Municipal cedeu o espaço, apoiou na divulgação da atividade junto dos contatos da Câmara e
patrocinou o beberete. Nesta fase de preparação da atividade, que iniciou em Junho, foram
feitos os contatos com o conferêncista, foram elaborados os materiais de divulgação e os
convites.

O dia Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural
em Ponta Delgada foi realizado no dia 18 de Julho de
2014. Inicialmente previsto para o dia 15 de Julho (data da
institucionalização do dia), dada a indisponibilidade na
agenda do Presidente da Câmara Municipal de Ponta
Delgada, decidimos em conjunto com a Câmara adiar a
comemoração para o dia 18 de Julho.

Nesta comemoração foi realizado, no Centro Cívico e
Cultural de Santa Clara, em Ponta Delgada, uma
conferência - Migrações, Interculturalidade e Políticas
Públicas Municipais - com o professor Jorge Malheiros do
Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa.

A conferência foi um espaço de reflexão e debate sobre, o papel que as autarquias em
Portugal têm desempenhado, através de políticas públicas, na apropriação do tema das
migrações e na promoção da interculturalidade, por um lado e, por outro, a identificação de
boas práticas em torno desta questão.

No evento, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ponta
Delgada, Cônsul dos EUA nos Açores, representante do SEF, dentre outros convidados, e
cerca de 60 participantes, foram abordadas questões como: Políticas e projectos para a
imigração em contexto de transição: as respostas da sociedade portuguesa; Da
perspectiva multicultural à perspectiva intercultural: manter o paradigma de
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intervenção?; Manter os princípios fundamentais de acção: Integração, integração de
proximidade e inovação social?, e Política e medidas de política “em prática”.

Na sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, salientou que a
parceria que a autarquia mantém com a AIPA tem como grande objetivo dar conteúdo aos
princípios da não discriminação, da inclusão e da integração.
Neste sentido, adiantou, os direitos de cidadania e de associativismo dos imigrantes constituem
importantes eixos para a definição de uma nova realidade social que promova níveis
crescentes de coesão social, de corresponsabilidade cívica, de igualdade e de ausência de
discriminação.

Depois da conferência seguiu-se um momento musical com o músico caboverdiano,
Jaime Goth, radicado nos Açores há mais de 30 anos, seguido de um pequeno beberete
oferecido pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
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5.6. Dia Municipal do Imigrantes e do Diálogo Intercultural - Angra Heroísmo

A preparação desta atividade no mês de Julho. Nessa fase, vários contatos foram feitos
entre o CLAII de Angra de Heroísmo e a Câmara Municipal de
Angra de Heroísmo no sentido elaborar o programa para as
atividades e materiais de divulgação.
O dia Municipal do Imigrante estava previsto para ser
comemorado a 14 de Setembro. No entanto, tendo em conta a
agenda da Câmara Municipal e ponderando as várias atividades
de outras instituições que tiveram lugar nos fins de semana do
mês de Setembro, numa decisão conjunta com a Câmara
Municipal, resolvemos celebrar o dia Municipal a 18 de Outubro.

Nesse sentido, em parceria com a Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo, celebrou-se no dia 18 de Outubro de 2014,
no Grande Auditório do Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, o Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo Intercultural, com uma intensa
programação cultural, das 09h30 às 24h.

Gastronomia, artesanato, música e dança de
vários países fizeram parte do programa, bem como a
exposição de fotografia - Olhares sem Fronteiras- (3ª
edição), um ciclo de palestras intitulado - Migrar: que
perspetivas? -, um workshop de kizomba, entre
outras.

A sessão de abertura do dia, marcada para as 10
horas, contou com a presença do Presidente de Direção
da AIPA, Paulo Mendes, do Presidente da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, Prof. Dr. Álamo
Meneses, Diretor Regional das Comunidades, Dr. Paulo
Teves e com a presença da Sra. Secretária Regional da
Solidariedade Social, Drª Andreia Cardoso.
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Estiveram representados na mostra gastronómica o Bangladesh, Brasil, Cabo Verde,
Paquistão, Polónia e Portugal, com pratos e bebidas que foram desde a cachupa caboverdiana ou bengalesa, às chamuças, chapati ou chicken roll do Bangaldesh, à feijoada,
famosos brigadeiros ou às muito apreciadas caipirinhas brasileiras, ao Karpatka ou Golabki
Polaco, à tradicional sopa de couves com funcho, coscorões ou filhoses terceirenses.

Relativamente a concertos é de destacar a presença do grupo de dança cabo-verdiana
Nôs Bandera (formando por jovens descendentes de cabo-verdianos residentes na ilha
Terceira), do grupo B-UNiT (grupo de Rap formado por jovens cabo-verdianos), Pingo Grapiuna
(artista brasileiro residente na Ilha Terceira) e no encerramento Sacundeia (grupo de samba
formado por músicos brasileiros residentes em Lisboa)
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O programa integrou um Workshop de Kizomba, onde o formador Humberto Furtado
apresentou os principais passos desta dança, que depois foram colocados em prática, com os
ritmos passados pelo Dj Kiko. Participaram no Workshop de Kizomba cerca de 50 pessoas.
É de referir ainda a participação de artesãos da Ilha Terceira que deram a conhecer o
artesanato local e a gravação do Programa Planeta Mulher pela AzoresTV.

A pensar nas crianças e jovens, o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo promoveu
atividades de divulgação científica e a Secção Infantojuvenil da Biblioteca Pública de Angra do
Heroísmo promoveu uma hora do conto com “Histórias do Mundo”, onde participaram cerca de
20 crianças.

Face à importância que o Concelho de Angra assume no contexto regional, enquanto
espaço de acolhimento de imigrantes, esta iniciativa, onde participaram cerca de 1.000
pessoas, contribuiu para fortalecer os elos de ligação entre os imigrantes e a sociedade
açoriana.

37

Relatório de Atividades e Contas -2014

A iniciativa teve como entidades parceiras a Câmara Municipal de Angra de Heroísmo, o
Centro de Informação EuropeDirect – Açores, o Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate
à Violência Doméstica da Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, o Centro de Ciência
de Angra do Heroísmo, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo e o
programa Planeta Mulher.

5.7.Sessão de Esclarecimento sobre a Lei da Nacionalidade portuguesa –
Terceira e Pico
Teve lugar a 25 de setembro de 2014, nas
instalações da AIPA na Ilha Terceira, uma Sessão de
Esclarecimento

sobre

a

Lei

da

Nacionalidade

Portuguesa. Nesta sessão participaram 18 imigrantes,
de diferentes nacionalidades, entre elas a caboverdiana, polaca, paquistanesa, indiana, guineense e
angolana.
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Nesta sessão tivemos oportunidade de apresentar as principais diretrizes da Lei nº 37/81,
republicada pela Lei Orgânica nº 2/2006, de 17 de abril, que define os regimes de atribuição e
aquisição da nacionalidade portuguesa.

Foram ainda discutidos aspetos relacionados com a prova de conhecimento da Língua
Portuguesa, com os prazos legais estipulados relativos à tramitação e decisão dos pedidos e
apresentada a tabela dos custos emolumentares dos processos de nacionalidade.

Numa perspetiva de descentralização dos serviços, a AIPA realizou no dia 20 de
Novembro, através da técnica do CLAII de Ponta Delgada, na ilha do Pico, e em parceria com
o recém-criado Gabinete de Apoio aos Imigrantes na Ilha do Pico (GAIIP), a segunda palestra
sobre aquisição de nacionalidade portuguesa - problemas e desafios, dirigidos aos
cidadãos Nacionais de Países Terceiros - , que teve como objetivo de, por um lado,
esclarecer dúvidas sobre a temática de aquisição de nacionalidade portuguesa e, por outro
lado, encontrar formas, em conjunto com os imigrantes, de ultrapassar algumas dificuldades
que os imigrantes residentes na ilha do Pico encontram no processo de aquisição de
nacionalidade portuguesa.

Esta iniciativa, para além de ser realizado em parceria com o Gabinete de Apoio aos
Imigrantes na Ilha do Pico (GAIIP), teve a colaboração da Câmara Municipal de S.Roque do
Pico e Santa Casa da Misericórdia.
Participaram nessa sessão 21 cidadãos imigrantes de Cabo Verde, Brasil e Guiné Bissau.
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6. Outras atividades de Promoção da Interculturalidade e de
Sensibilização da Opinião Publica
6.1. Entrega dos Prémios do Concurso - A Diversidade vista pelos mais novos

Na

sequência

da

3º

edição

do

concurso

a

Diversidade vista pelos mais novos que se realizou de
Setembro a de Dezembro de 2013, no mês de Fevereiro
de 2014, fomos efetuar a entraga dos prémios aos alunos
da Escola Básica e Secundária de Nordeste.

O concurso a Diversidade vista pelos mais novos foi
dirigida aos alunos matriculados no 3º ciclo do ensino
Básico e Secundário nos Açores e 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.

Os vencedores, do 1º e 3º prémio, foram dois
alunos do 7ºA e 8ºB, respetivamente, da EBS de
Nordeste.
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O 2º prémio foi enviado para a aluna do 10ºA da Escola Secundária Manuel de Arriaga,
da ilha do Faial;

Concorreram 85 estudantes de 7 Escolas diferentes das ilhas de Miguel, Terceira, Pico
e Graciosa.

6.2. AIPA Terceira promove encontro com os imigrantes
Com o intuito de debater a situação dos imigrantes residentes na ilha Terceira e as
actividades a levar a cabo no ano de 2014, a AIPA promoveu um encontro com os imigrantes
no dia 17 de fevereiro de 2014, pelas 19h30, na sua delegação na ilha Terceira.

O encontro, que contou com a presença do Presidente da associação, Paulo Mendes,
permitiu debater as principais dificuldades com que se deparam os imigrantes neste momento,
face à fase particularmente difícil que o país atravessa, à qual os imigrantes não são exceção,
sentindo, na maioria das vezes, com maior intensidade as dificuldades inerentes a estes
problemas. Várias sugestões foram apresentadas pelos associados, no sentido de uma maior
captação de sócios e de uma maior participação e comprometimento das pessoas nas
actividades desenvolvidas.

Foi discutida a importância da divulgação das parcerias que vão sendo estabelecidas, para
que todos os interessados possam efectivamente beneficiar delas, tendo sido também
apresentados e debatidos os vários serviços/canais de comunicação que a AIPA tem em curso
neste momento. Designadamente, e no que concerne ao primeiro aspecto, foi apresentado o
Clube de Emprego, o Clube de Serviços e o Projeto Solidariedade Ativa e debatida a
possibilidade de criarmos uma Bolsa de Voluntários e a figura de Tutores Voluntários, para
apoio direto a imigrantes com maiores dificuldades, designadamente linguísticas. No que
concerne aos meios de comunicação da AIPA foi reforçada a importância do contacto
permanente com os sócios via SMS, designadamente para divulgação dos diversos
serviços/atividades e foi também apresentado o nosso programa de rádio "O Mundo Aqui"
àqueles que ainda não o conheciam.
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Foi também debatida a importância da realização de um novo curso de português para
falantes de outras línguas e apresentado o programa provisório das comemorações do Dia
Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Participaram no encontro cerca
de 30 associados.

6.3. Apresentação da Revista “Viver Aqui – Migrantes no Feminino”

No dia 7 de março, no âmbito da Feira da Mulher,
promovida pela Câmara Municipal de Angra do
Heroísmo, para assinalar o Dia Internacional da
Mulher, a AIPA promoveu a apresentação da sua
revista Viver Aqui - Migrantes no Feminino. A
apresentação contou com os testemunhos de algumas
das entrevistadas e com a presença da Dra. Raquel
Ferreira, Vereadora da Cultura da Autarquia.
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6.4. Palestra no I Encontro “Coisas de Mulheres”
No dia 8 de Março de 2014, e como resposta ao convite lançado pelo Lar D. Pedro V e
Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, a técnica
da AIPA na Ilha Terceira participou, como oradora, no I
Encontro “Coisas de Mulheres”, promovido no âmbito do
Dia Internacional da Mulher, por aquelas instituições.

Com uma plateia de cerca de 50 mulheres,
apresentamos alguns dados e reflexões sobre as
migrações no feminino.

6.5. Sessão de Encerramento do 1º Curso de Português para estrangeiros
promovido pela AIPA na Ilha Terceira
No dia 4 de junho a delegação da AIPA na Ilha Terceira promoveu a entrega dos
Certificados do 1º Curso de Português para Estrangeiros promovido pela AIPA nesta ilha. O
Curso, que teve lugar na Antiga Escola de Nossa Senhora da Conceição, em Angra do
Heroísmo, contou com o apoio do Governo Regional, através da
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6.6 Concurso de Fotografia - “ Olhares Sem Fronteiras” – 3ª edição

A 3ª edição do Concurso de fotografia - Olhares sem
Fronteiras - foi uma iniciativa da AIPA – Associação dos
Imigrantes e da AFAA – Associação dos Fotógrafos Amadores
dos Açores e contou com o apoio da Câmara Municipal de
Ponta Delgada.

O concurso tem como objetivos estimular os profissionais e
amantes da fotografia a captarem a presença e a vivência
diária dos estrangeiros na Região Autónoma dos Açores, nas
várias dimensões (social, económica, cultural etc); contribuir,
através do retrato fotográfico, para uma maior valorização do
fenómeno migratório e favorecer a construção de uma imagem
positiva em relação a temática das migrações e da diversidade; reforçar, através da fotografia,
a necessidade da valorização do diálogo intercultural, enquanto fator chave para a construção
de uma sociedade plural; e concorrer para a promoção de uma sã convivência entre povos e
culturas, minimizando espaços para a imergência de atitudes racistas e xenófobas.

Nesse concurso, participaram os fotógrafos residentes nos Açores ou aqueles que, de
passagem pelo arquipélago, tenhiam captado imagens que se encaixavam nos objetivos do
concurso.
Fotografia vencedora – 3º edição

"Sim Sr., pode tirar a fotografia, mas olhe que a
minha filha já é açoriana" é o título da fotografia
vencedora, de Paulo Jorge, da 3ª edição do concurso
de fotografia - Olhares sem Fronteiras-. O título da
fotografia

foi

a

resposta

rápida,

assinalando,

orgulhosamente, à pertença aos Açores, que esta
imigrante, de origem indiana e residente na ilha
terceira, deu ao fotógrafo quando pediu a autorização para tirar uma fotografia para o concurso.
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A entrega do prémio e a inauguração da exposição aconteceu no dia 10 de Junho, Dia
de Portugal e das Comunidades, um dia depois do Dia da Região Autónoma dos Açores. Não
foi por acaso. Quisemos sinalizar que o país e a região têm hoje uma dimensão muito mais
ampla e diversa do "nós", fruto da presença de milhares de pessoas que fizeram e fazem
destas ilhas as suas casas.

O vencedor foi contemplado com uma viagem e estadia para Salvador da Bahia, no Brasil.

6.7 Celebração da Independência de Cabo Verde em Ponta Delgada
A comunidade cabo-verdiana é uma das mais
numerosas na Região Autónoma dos Açores, sendo, em
termos oficiais, a segunda mais representativa.
Neste sentido e contando com o entusiasmo de todos os
cabo-verdianos residentes em São Miguel, no dia 05 de
Julho, no espaço Arco 8, em Ponta Delgada, foi assinalada
esta data com um convívio gastronómico e animação
musical por Jaime Goth.
No mesmo dia, durante a tarde realizou-se o " Torneio
de Amizade", um jogo de futebol entre a equipa "Quebra
Ossos" (composta por cabo-verdianos) e a equipa "Craques
da Rua" (composta por Açorianos), que contou com o apoio
da AIPA.
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6.8 Oficina de dança intercultural – Hip Hop
Teve lugar durante a manha do dia 17 de Julho, na delegação da AIPA na ilha Terceira,
uma oficina de dança, promovida no âmbito do projeto A PAR E PASSO, da Cáritas da Ilha
Terceira. Nela participaram 10 jovens, que tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais
sobre a cultura do Hip Hop e sobre as suas diversas vertentes, através de uma conversa
descontraída, da apresentação e troca de opiniões, seguida de uma vertente prática, onde
houve tempo para aprender uma coreografia e para momentos de freestyle.
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6.9 Curso de Português para Imigrantes em Angra do Heroísmo e no Faial
Numa parceria com a Direção Regional da Educação e com o financiamento da Direção
Regioal das Comunidades, a AIPA início, no mês Outubro (13 e 22), o Curso Português para
Falantes de Outras Línguas, em Angra de Heroísmo e no Faial, respetivamente. Em Angra de
Heroísmo é a 2ª edição do curso.

Este curso, com uam carga horária de 150 horas, destina-se a cidadãos de nacionalidade
estrangeira residentes na Região Autónoma dos Açores (Terceira e Faial), e é lecionado em
horário pós-laboral.

A compreenção da língua do País de acolhimento é um dos princiopais fatores de
integração e um meio de facilitar a sua inclusão dos imigrantes 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.
Na Terceira, inscreveram-se ao curso imigrante de 12 nacionalidades: sueca, americana,
indiana, holandesa, colombiana, brasileira, cabo-verdiana, guineense, canadiana, ucraniana,
paquistanesa e alemã.
No Faial, inscreveram-se no curso 21 cidadãos estrangeiros de 11 nacionalidades
diferentes (Brasil, Canadá, Geórgia, India, Cabo Verde, Alemanha, Inglaterra, Itália, Bélgica,
Colômbia e Ucrânia). Ao meio do curso desistiram 8 formandos.
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6.10 Inauguração das novas instalações da Delegação da AIPA na Ilha
Terceira
Foi inaugurado, no dia 17 de Outubro, as novas instalações da Delegação da AIPA e do
CLAII de Angra de Haroísmo na Ilha Terceira, sita na Rua Dr. Sousa Júnior, s/n (antigo edifício
escolar da Conceição).

Este novo espaço, criado com o apoio do programa PRORURAL, Câmara Municipal de
Angra do Heroísmo e Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, está subdividido
numa área de gabinete para realização de atendimentos, num espaço de informática, equipado
com seis computadores, com acesso à internet, e conta também com um espaço de reuniões.

Na cerimónia de inauguração estiveram presentes a Coordenadora da Delegação da AIPA
na Ilha Terceira, Inês Furtado, o Coordenador dos Centros Locais de Apoio à Integração de
Imigrantes de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada e Secretário da Direção, Leoter Viegas, o
Presidente de Direção da AIPA, Paulo Mendes, o Vice-Presidente da Grater, Fernando Sieuve
de Menezes, o Presidente da Junta de Freguesia da Conceição, Paulo Jorge Silva, o Vereador
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Guido Silva Teles e o Diretor Regional das
Comunidades, Paulo Teves.
A ocasião contou também com a participação do Cônsul Honorário de Cabo Verde nos
Açores e vários imigrantes, associados da AIPA.
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6.11 Ler em Vários Sotaques
“Ler em vários sotaques” é o nome do projeto da Direção Regional da Educação (DRE),
ao qual a AIPA se associou durante o segundo e terceiro período deste ano letivo (2013/2014).

Este projeto, cujo objetivo é valorizar a riqueza de diferentes sotaques no uso da língua
portuguesa, deu a conhecer a muitas crianças e jovens a realidade da imigração, da existência
de pessoas de diferentes origens a residir na região e ainda a possibilidade de contatarem com
a língua e sotaque destes imigrantes.

Vários textos (contos, pequenas histórias, mensagens, poemas de autores portugueses e
estrangeiros) foram lidos nas sessões levadas a cabo em diferentes escolas da região, de entre
elas a Escola Básica da Lagoa, a Escola Profissional da Câmara de Comércio, a Escola Básica
das Capelas, a Escola Básica dos Arrifes, a Escola Roberto Ivens, a EBI de Água de Pau, etc.

Marcaram presença nestas sessões os sotaques do Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe,
EUA, Moçambique, Cabo Verde e China.

49

Relatório de Atividades e Contas -2014

6.12. 3ª Família do Lado – 2014

Integrar é “tornar parte” e cabo-nos a todos nós,
instituições, técnicos, sociedade civil e público em geral,
a responsabilidade maior de acolher a diversidade
cultural existente na sociedade portuguesa, dando
espaço para um conhecimento mais profundo sobre o
“Outro”,

compreendendo

aqui

não

apenas

o

conhecimento das comunidades imigrantes em presença
no território nacional, mas também o conhecimento
destas últimas relativamente à diversidade cultural
portuguesa.
É este o lema da iniciativa – Família do Lado

Nos Açores a iniciativa foi desenvolvida pelos CLAII`S de
Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.

Família do Lado é uma iniciativa 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 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 3ª edição foi realizada dia 23 de Novembro em todo o território nacional. Nos Açores,
foram realizados am Ponta Delgada e Angra de Heroísmo.
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Em Ponta Delgada, realizaram-se 2 encontros, participaram, ao todo, 14 pessoas,
juntaram-se para o almoço, 4 famílias, 2 famílias autóctones e 2 estrangeiras, de 3
nacionalidades diferentes (Portugal, Moçambique e Angola).

Em Angra do Heroísmo, realizou-se um encontro, envolvendo, portanto, duas famílias,
uma portuguesa e uma família estrangeira, com um total de 10 participantes, de duas
nacionalidades: portuguesa e bengalesa.

Centrada na hospitalidade entre famílias, a iniciativa assume-se como um ato de
acolhimento genuíno por parte de quem deseja receber em sua casa e de quem ambiciona ser
acolhido, dando assim início a relações sociais geradoras de pontes entre culturas.

Foto: Família do Lado na Terceira

Fotos: Família do Lado em S.Miguel

6.13 Festa de Natal
A semelhança dos anos anteriores, celebramos, mais uma vez a festa de Natal com os
imigrantes, seus familiares e os associados da AIPA.
Em 2014, a celebração foi realizada no dia 19 de dezembro na Sede dos Escuteiros, em
Ponta Delgada. Nesta delebração participaram cerca de 180 pessoas, e alguns contribuiram
com prendas para a realização da tradicional partilha de presentes.
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O Natal é a época da união familiar, partilha e da solidariedade e para quem está longe
é a altura em que a saudade mais aperta.
Com esta celebração de Natal a organização pretendeu contribuir para minimizar a
saudade e a solidão que afligem uma parte significativa dos imigrantes nesta quadra natalícia.
Por outro lado, pretendemos proporcionar um momento de convívio entre imigrantes de várias
nacionalidades e autóctones, promover o diálogo intercultural e o espírito de partilha e de
comunhão. Com o apoio da Associação Ilhas em Movimento, conseguimos distribuir prendas
às crianças que estiveram presentes no jantar.

6.14 Comemoração do dia Internacional das Migrações - Terceira
A AIPA associou-se ao Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional das
Comunidades,

para

comemorar

o

Dia

Internacional

dos

Migrantes.

O evento, que teve lugar no Pequeno Auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra
do Heroísmo, no dia 18 de dezembro, e que contou com a presença do Diretor Regional das
Comunidades, Paulo Teves, do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,
José Gaspar, e do Presidente da AIPA, Paulo Mendes, reuniu cerca de 150 participantes, entre
imigrantes, emigrantes regressados e autóctones. Tiveram lugar vários momentos musicais,
marcados pela cultura das comunidades de imigrantes residentes nos Açores e pela tradição
terceirense das cantigas ao desafio, seguidos de um convívio entre os participantes.
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7. Outras Atividades
Participação no Fórum da Igualdade, promovido pela Cáritas da Ilha Terceira
A Caritas da Ilha Terceira, no âmbito do projeto A
PAR E PASSO, promoveu, no Museu de Angra do
Heroísmo, no dia 10 de Outubro um fórum sobre a
igualdade. A AIPA participou no painel “Prática de
Igualdade”, apresentando como orador o seu Presidente de
Direção, Dr. Paulo Mendes.
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Participação no Fórum de Empreendedorismo Social, promovido pela ICHTUS
Nos dias 17 e 18 de Outubro, teve lugar,
no Pequeno Auditório do Centro Cultural e
de Congressos de Angra do Heroísmo, um
Fórum

de

Empreendedorismo

Social,

promovido pela ICHTUS – Associação de
Juventude do Porto Judeu.
A AIPA, tendo como orador o seu
Presidente de Direção, Paulo Mendes,
integrou

o

painel

“Apresentação

de

Iniciativas do Setor Social”.

Assembleia - Geral Ordinária

A AIPA realizou a 01 de Junho de 2014, na
Sede da AIPA 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.
25 sócios marcaram presença na assembleiageral.

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 23 a 29 de Maio, por altura das festas religiosas do
Senhor Santo Cristo dos Milagres.
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Valores com Asas
Fomos convidados para associarmos ao projeto “ Valores Com Asas” que visa a recolha
de material escolar, a ser entregue a crianças em idade pré-escolar e do 1º ciclo, de uma
comunidade cabo – Verdiana, com poucos recursos económicos.

No dia 17 de Maio decorreu na Aula Magna da Universidade dos Açores, uma sessão de
divulgação do projeto, que contou com muita animação, tais como, coreografia de Funaná,
atuação musical de Jaime Goth, presença da mascote Asinhas, mostra da cultura de Cabo
Verde, pinturas Faciais e Workshop de Dança.
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Festa São Martinho 2014
A convite da Associação Amigos de São Martinho, a AIPA
associou-se à realização a atividade alusiva ao dia de são Martinho,
realizado na freguesia do Cabouco, na cidade da Lagoa a 7 de
Novembro.

A nossa colaboração foi no sentido de realizarmos um workshop
de kizomba e uma noite africana. O workshop e a noite de kizomba
foram animadas pelo musico guineense, Ciro Costa.
Contribuimos ainda com a presença de muitos imigrantes e com
duas tendas de gastronomia de Moçambique e de Cabo Verde.

Campanha Angariação de donativos para as vítimas da erupção vulcânica na Ilha
do Fogo em Cabo Verde: “Um abraço dos Açores
para Cabo Verde”

A população da ilha do Fogo, em Cabo Verde, foi
confrontada, no final do ano 2014, com uma erupção
vulcânica. Conhecendo a tenacidade, o espírito de resiliência
e solidariedade dos açorianos e dos cabo-verdianos em
contexto de catástrofes naturais, a AIPA não poderia ficar
indiferente à difícil situação que a população da ilha do Fogo
estava a atravessar, bem como do próprio apelo das
autoridades cabo-verdianas em congregar o maior volume de
apoio possível.
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Os dados apontavam para cerca de 500 pessoas desalojadas das suas habitações, sem
contabilizar outros avultados prejuízos expectáveis perante um fenómeno desta natureza.
É neste sentido, que a AIPA promoveu a partir uma campanha de angariação de bens e
de donativos financeiros nos Açores, denominada “Um abraço dos Açores para Cabo
Verde”.
Com esta campanha, conseguimos recolher apoios financeiros no valor de €4.415,00
(Quatro Mil, Quatrocentos e Quinze euros) e 116 caixotes com bens materiais e alimentares
(roupas, artigos de higiene, materiais escolares, etc).
Os donativos recolhidos foram enviados para a Cruz Vermelha de Cabo Verde que, com o
apoio da Primeira-dama de Cabo Verde, servirão para ajudar as pessoas afetadas.

8. Relacionamento Institucional
Durante o ano de 2014 a AIPA manteve um conjunto de audiências/encontros com
várias entidades.
Fica aqui o registo de algumas dessas entidades:

Reunião com candidato do MPT ao Parlamento Europeu

AIPA recebeu, no dia 4 de Abril, o cabeça de lista às
eleições europeias pelo Movimento Partido da Terra (MPT),
Dr. António Marinho Pinto.
Durante o encontro trocou-se impressões sobre o
trabalho desenvolvido pela AIPA, a participação social e
política dos imigrantes e o ponto de vista do partido sobre a
imigração e Direitos Humanos na Europa.
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AIPA recebe Bloco de Esquerda
A Direção da AIPA reuniu no dia 15 de Maio com
representantes do Bloco de Esquerda, para discutir
aspetos importantes no âmbito das eleições europeias.

9. Participação em Entrevistas
“Solidários Com Cabo Verde, – Diário Insular, 04 Dezembro de 2014 (entrevista a
Paulo Mendes, Presidente da Direção)
“Associação dos Açores defende quotas para imigrantes na política” - Açoriano
Oriental, 21 Março de 2014 (entrevista a Paulo Mendes, Presidente da Direção)
“Açorianos têm de ser mais proactivos na integração” – Diário Insular, 19 de Dezembro de
2014 (entrevista a Emiliana Gaspar, Técnica CLAII na Terceira)
“Conhecer o mundo sem sair de Angra” – Diário Insular, 15 Outubro de 2014 (entrevista a
Emiliana Gaspar, Técnica CLAII na Terceira)
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10. Os nossos parceiros Permanentes
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11. Recursos Humanos da AIPA
A AIPA funcionou, em 2014, com a seguinte estrutura de Recursos Humanos


4 Técnicos Superiores, sendo 1 coordenador geral (até Junho de 2014), 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;

12. 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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13. Análise Financeira
Na apreciação sumária dos resultados da exploração relativos ao exercício de 2014,
verificamos que os Resultados Líquidos do período de Janeiro a Dezembro, foram
Positivos na quantia de 2.990.82 euros, como consequência de terem sido os Rendimentos
totais na quantia de 118.082.33 euros e os Gastos totais na quantia de 115.091.51 euros.

Nos Rendimentos totais na referida quantia de 118.082.33 euros, as Prestações de
Serviços (Quotas de Associados) com a quantia de 598.00 Euros, representaram 0.051 %,
enquanto os Subsídios à Exploração, com a quantia de 103.645.78 Euros, representaram
87.77 % e o valor remanescente na quantia de 13.838.55 euros de Outros Rendimentos e
Ganhos, representam os restantes 11.72 %.

Por sua vez nos Gastos totais, com a mencionada quantia de 115.091.51 Euros, os
Fornecimentos e Serviços Externos com 39.548.26 euros, representam 34.36%, os Gastos
com Pessoal com 64.849.90 euros, representam 56.35 %, as Depreciações e Amortizações
do Exercício com a quantia de 2.807.40 euros, representam 2.44%, os Outros Gastos e
Perdas, com a quantia de 2.492,53 euros, representam 1,49%. Os Outros Gastos e Perdas
com a quantia de 5.270.97 euros, representam 04.58% e os Gastos e Perdas de
Financiamento, ou seja o valor remanescente na quantia de 2.614.98 euros, representam 2.27
%.

O recebimento de Subsídios destinados à Exploração, no já mencionado montante de
103.645.78 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 Atividades
previsto para 2014.
Sendo o total dos Rendimentos na quantia de 118.082.33 euros e o total dos Gastos, na
quantia de 115.091.51 euros, o Resultado Liquido do período de Janeiro a Dezembro de
2014, foi positivo, na quantia de 2.990.82 euros.
Os Fundos Patrimoniais do AIPA – ASSOCIAÇÃO DOS IMIGRANTES NOS AÇORES, à
data de 31 de Dezembro de 2014 são negativos na quantia de 47.275.82 euros (diferença
entre os valores Activos, na quantia de 21.592.01 euros e os valores Passivos na quantia
de 68.867.83 euros).
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Graficamente, a variação verificada nos Gastos e nos Rendimentos do exercício, foi
a seguinte:

SNC
62
63
64
68
69

GASTOS
FORNECIMENTOS SERV. EXTERNOS
GASTOS COM O PESSOAL
GASTOS DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO
OUTROS GASTOS E PERDAS
GASTOS PERDAS FINANCIAMENTO
TOTAL DOS GASTOS
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Valores
39.548,26 €
64.849,90 €
2.807,40 €
5.270,97 €
2.614,98 €
115.091,51

%
34,36%
56,35%
2,44%
4,58%
2,27%
100,00%
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SNC
RENDIMENTOS
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
75 SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
TOTAL DOS RENDIMENTOS

63

Valores
598,00 €
103.645,78 €
13.838,55 €
118.082,33 €

%
0,51%
87,77%
11,72%
100,00%
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Por sua vez, a análise evolutiva dos Gastos e Rendimentos, reportada aos últimos
três exercícios, foi a seguinte:

Evolução dos Gastos
166.800,86 €
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

115.091,51 €
87.534,83 €

2014

2013

2012

Gastos

Evolução dos Rendimentos
153.592,99 €

200.000,00 €

150.000,00 €

118.082,33 €

91.023,99 €

100.000,00 €
50.000,00 €

0,00 €
2014

2013
Rendimentos
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Analogamente e em termos de Balanço (Activo – Passivo e Fundos Patrimoniais), e
Resultados Líquidos do Período de Janeiro a Dezembro a evolução verificada, também nos
últimos três anos, foi a seguinte

Variação dos Ativos, Passivos e Fundos
Patrimoniais
92.972,85 €
84.490,39 €

100.000,00 €

68.867,83 €

80.000,00 €
60.000,00 €

45.022,20 €

21.592,01 €

40.000,00 €

61.158,52 €
23.331,87 €

47.275,82 €

20.000,00 €

- €
2014
Activo

2013
Passivo
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Fundos Patrimoniais

47.950,65 €
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Sendo os Resultados Líquidos do Período de Janeiro a Dezembro de 2014, positivos na
quantia de 2.990.82 euros, propomos que o seu quantitativo, seja transferido para a conta de
Resultados Transitados.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A todos os nossos colaboradores, clientes e fornecedores, expressamos os nossos
agradecimentos por toda a colaboração dispensada ao longo do ano de 2014 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 2014.

Ponta Delgada, 09 de Março de 2015
A Direcção
Presidente: Paulo Renato Andrade Mendes
Vice – Presidente: Maria Cristina Franco de Almeida Borges
Vice – Presidente: Aleksandra Myrovych
Vice – Presidente: Ana Maria Bezerra de Amorim

Secretário: Leoter Viegas

Vogal: Wiillian Nascimento
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15. Anexos
Imprensa

Ao longo do ano de 2014, a AIPA teve uma presença muito regular nos órgãos de
comunicação regionais, focando as atividades 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:

Jornal Açores 9 – “ AIPA assinala dia Internacional
da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial”

Jornal Diário Insular- “Conferencia
“Racismo, Integração e Mobilidade”
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Jornal Diário Insular- “Açores Não são imunes à
discriminação racial”

Jornal Diário Insular – “ Europa cada
vez mais fechada”

Jornal Açores 9 – “ AIPA e Curso de Comunicação

Açoriano Oriental – “Cerca de 36% dos

da UAC Lançam 2º edição da “Travessias””

imigrantes que vivem nos Açores residem
em Ponta Delgada”
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Jornal I – “Cerca de 36% dos imigrantes
que vivem nos Açores residem em Ponta Delgada”

Dnoticias.pt – “Cerca de 36% dos imigrantes
que vivem nos Açores residem em Ponta Delgada”

RTP - Açores – “Angra Recebe a feira “Mundo

Azores Digital – “ AIPA promove comemoração

de Saberes e Sabores”

do Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo
Intercultural”
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Açoriano Oriental – “Família do Lado 2014

Rádio Atlântida – “Família do Lado 2014

em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo “

em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo “

Azores TV – “Passagem de Modelos “ O Mundo

Local.PT – “Feira- Um mundo de saberes e

é de todas as cores””

sabores”
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1.1.

Rumos Cruzados

Rumos Cruzados, 8 de janeiro de 2014

Rumos Cruzados, 23 de janeiro de 2014

Rumos Cruzados, 06 de Fevereiro de 2014

Rumos Cruzados, 20 de Fevereiro de 2014
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Rumos Cruzados, 06 de Março de 2014

Rumos Cruzados, 20 de Março de 2014

Rumos Cruzados, 03 de Abril de 2014

Rumos Cruzados, 17 de Abril de 2014
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Rumos Cruzados, 15 de Maio de 2014

Rumos Cruzados, 29 de Maio de 2014

Rumos Cruzados, 27 de Junho de 2014

Rumos Cruzados, 26 de Julho de 2014

73

Relatório de Atividades e Contas -2014

Rumos Cruzados, 07 de Agosto de 2014

Rumos Cruzados, 21 de Agosto de 2014

Rumos Cruzados, 04 de Setembro de 2014

Rumos Cruzados, 13 de Novembro de 2014
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