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I – Introdução 
 

O Presente Estudo insere-se nos Projectos InfoImigrante (C.M. Serpa e GNR) e 

(Des)Envolver (PROGRIDE); projectos que integram o Plano de Acção 2005 da Rede 

Social de Serpa. 

O Projecto InfoImigrante, especificamente, insere-se no Eixo V deste Documento e visa a 

caracterização da população imigrante presente no Concelho (Brasileira e de Leste – 

comunidades imigrantes de maior evidência) e respectivas condições de vida. Para o efeito, 

propunha-se à elaboração dos inquéritos por questionário e respectiva aplicação; no 

entanto, a calendarização dos trabalhos foi optimizada pelo que os recursos humanos 

afectos procederam também à introdução e análise dos dados em SPSS e respectiva 

elaboração do relatório (previstas em candidatura do (Des)Envolver). O (Des)Envolver 

disponibilizou o SPSS e a viatura do Projecto para algumas das deslocações tendo a 

Técnica de Serviço Social do Projecto colaborado na aplicação dalguns dos questionários, 

de forma a garantir um contacto inicial do Projecto com esta população e consolidando o 

Gabinete de Apoio ao Imigrante. 

O InfoImigrante, com os contactos inicialmente efectuados, permitiu disponibilizar ao 

(Des)Envolver listagem de imigrantes com nacionalidade, residência, nº imigrantes / 

residência e data de contacto, num total de 44 imigrantes. Estes dados permitirão ao 

Projecto uma abordagem inicial ao grupo identificado no sentido da consolidação da rede 

de imigrantes desejada. 

Caberá ao (Des)Envolver a criação duma base de dados com os resultados do presente 

Estudo, que servirá de suporte ao Gabinete de Apoio ao Imigrante e às respectivas acções a 

desenvolver junto desta população. 

O presente estudo surge devido à falta de informação sobre esta população, informação 

crucial para a compreensão da imigração que ocorre no Concelho e que revela dimensões 

crescentes e superiores aos dados oficiais e tem como objectivos específicos a 

caracterização das condições socio-económicas dos imigrantes e respectivos agregados 

familiares; o conhecimento da actividade económica e do percurso profissional do 

imigrante, bem como das suas condições habitacionais; averiguar dos aspectos 

potenciadores da integração dos imigrantes e conhecer a distribuição geográfica dos 

mesmos; perceber a perspectiva que estes têm da imigração em Portugal e quais as 

perspectivas de continuidade em Serpa; constatar dos procedimentos inerentes à entrada no 
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País e, por último, averiguar das necessidades de apoio jurídico e formativo para criação e 

adaptação das respostas locais. 

Para se atingirem os objectivos delineados foi necessária a aplicação de inquéritos por 

questionário às comunidades mencionadas, de 1 de Março a 30 de Junho de 2006, bem 

como a articulação com várias entidades chave através de realização de entrevistas que 

forneceram dados relevantes essenciais, contribuindo desta forma para a compreensão do 

objecto de estudo. 

O presente relatório é constituído por vários capítulos nomeadamente, Enquadramento 

Teórico, Objectivos, Metodologia, Resultados, Discussão dos Resultados e Conclusão, 

onde se encontram descritos os vários procedimentos inerentes ao estudo, bem como as 

várias ilações retiradas.     
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II – Enquadramento Teórico 
 

1 - Projectos InfoImigrante e (Des)Envolver no Contexto da Rede Social 
 

A pobreza e a exclusão social atingem em particular grupos de população mais 

vulneráveis, destacando-se as pessoas idosas, as pessoas com deficiências e os imigrantes. 

O Programa Rede Social surge com o objectivo de combater esta situação, promovendo o 

desenvolvimento social ao nível local e articulando a intervenção dos diferentes agentes e 

estruturas (locais, regionais e nacionais) no sentido da adopção das respostas adequadas. 

Assume-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, gerador duma 

maior eficácia, eficiência e rapidez nas respostas e resoluções dos problemas concretos dos 

cidadãos, nomeadamente através de um Diagnóstico Social (DS), de Planos de 

Desenvolvimento Social (PDS), de Planos de Acção Anuais e dum Sistema de Informação 

(SI) - o Diagnóstico Social identifica as necessidades, problemas prioritários e respectivas 

causalidades, bem como os recursos locais; o Plano de Desenvolvimento Social determina 

eixos, estratégias e objectivos de intervenção, priorizando intervenções; o Plano de Acção 

anual é a operacionalização do PDS onde são demonstradas as actividades a realizar e o 

Sistema de Informação é um instrumento de comunicação privilegiado a “alimentar” e 

partilhar pelos parceiros que integram a Rede Social e que deve ser simples mas 

consistente1. 

 

Os Projectos InfoImigrante e (Des)Envolver, no âmbito da Rede Social, surgiram devido a 

vários problemas identificados na fase do Diagnóstico Social, problemas estes relativos à 

população imigrante, tais como: a alimentação da “Economia Paralela” e exploração de 

mão-de-obra barata; problemas de saúde decorrentes de condições de vida infra-humanas; 

acidentes de trabalho recorrentes devido à falta de segurança; dificuldade no registo de 

crianças nascidas em Portugal e filhos de imigrantes clandestinos; proliferação de redes 

mafiosas com influência junto das famílias no país de origem; tráfico de pessoas; 

alcoolismo e dificuldades na obtenção de equivalências (principalmente no caso dos 

imigrantes de Leste que detêm, na sua maioria, elevadas qualificações académicas), de 

entre outras. 

 

                                                 
1 Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de Junho. 
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Apesar dos constrangimentos comuns aos verificados à escala nacional, em PDS 

considerou-se que a população imigrante presente no Concelho de Serpa está, apesar de 

tudo, integrada na comunidade local, tendo acesso aos cuidados básicos de saúde e 

dominando a língua portuguesa. No âmbito do Diagnóstico, por exemplo, a GNR afirma 

conhecer a maioria dos indivíduos e as suas situações avançando com um número de 400 

imigrantes presentes, número este bastante flutuante. 

A caracterização da população imigrante, no âmbito do PDS, aparece no eixo de 

intervenção V (Promoção de Estudos e Diagnósticos), sendo apontada como estratégia a 

análise aprofundada dos fenómenos e das suas causas e como objectivo caracterizar o 

perfil e condições de vida da população imigrante. Em PDS esta caracterização pretende-se 

feita através da aplicação de um inquérito por questionário e da construção de uma base de 

dados em permanente actualização e de acesso aos parceiros. Na área da Imigração, e 

decorrente do Painel Temático realizado a 15 de Julho de 2004, ao Projecto InfoImigrante 

foi atribuída a Prioridade I. 

No Plano de Acção/05 da Rede Social, o Projecto InfoImigrante está presente em dois 

eixos de acção: no Eixo V “Promoção de estudos e diagnósticos”, que tem como objectivo 

específico a caracterização da população imigrante presente, dos seus agregados familiares 

e das suas necessidades e como objectivo estratégico assegurar a legalização de todos os 

imigrantes presentes no concelho (garantindo o acesso desta população às diferentes 

respostas sociais) e no Eixo VII “Intervenção junto de grupos específicos”. 

 

Tal como o Projecto InfoImigrante, o Gabinete de Apoio ao Imigrante, constituído no 

âmbito do Projecto (Des)Envolver – PROGRIDE surgiu para fazer face às dificuldades 

sentidas pelos imigrantes  e identificadas no Diagnóstico Social.  

No PDS, o Gabinete de Apoio ao Imigrante surge no Eixo VII – Intervenção Junto de 

Grupos Específicos - com o objectivo de facultar Informação sobre Serviços e Programas 

de Apoio existentes na Região ao grupo em análise, bem como a elaboração de Folhetos 

Informativos, constituindo assim a Prioridade II desta temática. 

No Plano de Acção/05 da Rede Social as actividades a desenvolver pelo G.A.I. estão 

presentes no Eixo VII: registo e informação à população imigrante, através da criação de 

uma base de dados com a população imigrante presente, a disponibilização de informação 

sobre os Serviços e Programas de Apoio existentes na Região (e dirigidas de alguma forma 

à população em análise) e, por fim, a elaboração de folhetos informativos a distribuir por 

este grupo específico. 
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2 - Fenómeno de Imigração em Portugal 

 

A partir do final da década de 70, Portugal evoluiu de país de emigração para país de 

imigração, passando a acolher milhares de cidadãos estrangeiros (Alves, F.; 2003). Este 

fenómeno assumiu ainda maior visibilidade na década de 90. Esta população está, na sua 

maioria, em idade activa e é do sexo masculino (Baganha, M. I. & Marques, J. C.; 2001). 

Na fase de 1975/1980 a população estrangeira cresceu à taxa anual de 12,7%, atingindo em 

1989 o valor de 101 011 imigrantes, o que correspondia a 1% da população total nacional 

(Marques, R. 2005). 

 

Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2004 o número de 

imigrantes legais em Portugal, quanto às origens em evidência e de acordo com os dados 

disponíveis (dados de 2004 – APs + ARs)2, era de 140 530 imigrantes PALOP3, 100 282 

da Europa de Leste e os Brasileiros contabilizavam 66 907, sendo o total de estrangeiros 

legais em território nacional de 449 194 (4,3% da População). Algumas Organizações Não 

Governamentais (ONG’s) avançam existir cerca de 100 000 trabalhadores estrangeiros 

ilegais. 

 

Inicialmente, os imigrantes escolhiam sobretudo as periferias das grandes cidades para 

residência, muitas vezes em condições precárias. No entanto, nos últimos anos, tem havido 

uma distribuição mais harmoniosa de imigrantes pelo território nacional, o que foi 

socialmente importante e consequência das respostas concretas dadas ao mercado de 

trabalho em regiões envelhecidas ou de migração interna ou externa. Quando são 

analisados os dados demográficos relativos ao processo de concessão de Autorizações de 

Permanência (APs), constata-se que a população imigrante está entretanto a substituir a 

população dos distritos do interior que migrou para as cidades do litoral (Alves, F.; 2003).   

 

Outra tendência que se tem vindo a alterar é a intensidade do fluxo de imigrantes em 

termos de país de origem. Ao ciclo africano seguiu-se o ciclo brasileiro, que ainda continua 

a aumentar. A partir de 1995 iniciou-se o ciclo de imigração de Leste que coloca novas 

questões ao nível cultural pois estes imigrantes, para além de não terem qualquer laço 

histórico-cultural com Portugal, não partilham a mesma língua e, na sua maioria, são 

                                                 
2 Autorizações de Permanência + Autorizações de Residência – Site do ACIME, Fonte SEF. 
3 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
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portadores de um nível educacional superior ao da sociedade de acolhimento (Marques, R. 

2005). 

 

Segundo dados do SEF, em 1999 existiam apenas 2 373 cidadãos de Leste a residir 

legalmente em Portugal. Este número aumentou em 2004 para 100 282, constituindo os 

imigrantes provenientes da Ucrânia o grupo mais numeroso (66227 – 66% dos imigrantes 

de Leste). 

Esta vaga de imigração de Leste poderá contribuir para a resolução dos problemas de 

competitividade e de demografia que Portugal e outros países enfrentam: população 

envelhecida, número reduzido de activos, mão-de-obra pouco qualificada (Rita, J., 2002).  

Os principais factores que originaram o aumento do fluxo migratório dos Países de Leste 

são a elevada pressão migratória nos países de origem, a facilidade do movimento dentro 

do Espaço Schengen, a falta de controlo na emissão de vistos de curta duração e o tráfico 

de pessoas organizado (normalmente sob o disfarce de agências de viagens), de entre 

outros. As máfias organizadas fazem a promoção de Portugal nos países de Leste, 

oferecendo, sob a figura de agências de viagens, pacotes atractivos e acessíveis a um largo 

segmento da população. 

 

A existência duma regularização extraordinária de trabalhadores imigrantes (aberta de 

Janeiro a Novembro de 2001) e a escassez de mão-de-obra existente em alguns dos 

sectores do mercado de trabalho são outros dos factores que contribuíram para o aumento 

da imigração em Portugal (Baganha, M. I.; Marques, J. C. & Góis, P.; 2004). 

 

 

2.1 - Estratégias/Políticas de Acolhimento e Permanência em Portugal 

 

Com a evolução do fenómeno migratório emerge a necessidade de melhoria do 

planeamento político no que à questão do acolhimento e permanência do imigrante em 

Portugal concerne. É necessária uma melhor cooperação entre organismos públicos e 

privados, sendo importante a criação de condições de acompanhamento da forte 

mobilidade horizontal desta população, o que poderá evitar circunstâncias favoráveis ao 

trabalho ilegal (Carvalho, L., 2004). 
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Portugal pode tirar partido de um padrão de diversidade cultural, enquanto vantagem 

competitiva e para isso é necessário que haja também um entendimento entre a sociedade 

de acolhimento e a comunidade imigrante. 

É nas pequenas localidades que é mais notório o sucesso ou insucesso da integração social 

desta população, daí a importância do poder local na definição e execução de estratégias de 

proximidade para proporcionar o bom acolhimento do imigrante (Marques, R. 2005). 

 

A facilitação e incentivo dos processos de equivalência das habilitações literárias dos 

imigrantes, por exemplo (para que estes possam exercer a profissão que tinham no país de 

origem), poderá trazer grandes vantagens ao país de acolhimento, enriquecendo o 

respectivo mercado de trabalho com pessoas qualificadas. O ensino da língua portuguesa é 

também essencial para a plena integração e mobilidade profissional dos imigrantes 

(Carvalho, L., 2004). 

Outra estratégia de importância no processo de integração do imigrante é a formação dos 

funcionários que têm um contacto habitual com esta população, bem como a avaliação da 

qualidade do serviço prestado: não nos podemos esquecer que, muitas vezes, os imigrantes 

arriscam em processos falaciosos de imigração irregular, correndo sérios riscos de 

exploração e sofrimento. Este é um dos negócios ilegais mais lucrativos e de baixo risco. É 

neste sentido que se têm de traçar estratégias para que os imigrantes se possam integrar e 

serem acolhidos adequadamente (Marques, R. 2005). 

 

Segundo Lages, M. e Policarpo, V. (2005), a situação de muitos imigrantes ilegais é de 

facto dramática. Os organismos estatais não lhes possibilitam a legalização mas também 

não lhes disponibilizam meios suficientes para que eles voltem para o seu País, podendo 

este facto conduzir ao aumento da criminalidade. 

 

A criação do Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) data de 

1996. O ACIME está na dependência da Presidência do Conselho de Ministros e tem como 

objectivo central desenvolver várias acções no âmbito da integração dos imigrantes e 

minorias étnicas na sociedade portuguesa, certificando a participação e a colaboração das 

associações representativas dos imigrantes, parceiros sociais e instituições de solidariedade 

social na elaboração das políticas de integração social e de combate à exclusão. Estas 

instituições desempenham também um papel fundamental na aplicação dos instrumentos 

legais de prevenção e proibição das discriminações no exercício de direitos por motivos 
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baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.4 Para além disto, o Gabinete do 

Alto-Comissário trabalha directamente com os imigrantes e os membros das minorias 

étnicas, prestando serviços de aconselhamento principalmente no âmbito das questões 

jurídicas e burocráticas (Baganha, M. I. & Marques, J. C., 2001). 

Para tratarem de aspectos relacionados com a legalização, os imigrantes tinham de 

percorrer várias instituições, revelando pouca coordenação entre si, o que conduziu o 

ACIME à criação dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI’s). Estes integram 

todos os serviços de que os cidadãos estrangeiros necessitam, concentrados num só local, 

nomeadamente dependências do SEF, Segurança Social, IGT, IEFP, Ministérios da Saúde 

e da Educação e do Instituto Nacional de Habitação. No entanto, os CNAI’s localizam-se 

apenas em Lisboa e no Porto (desde Março de 2004), prevendo o envolvimento de 

mediadores socio-culturais provenientes das diversas comunidades, com um papel 

fundamental no processo de contacto e resolução de problemas. Ligada ao CNAI, existe 

uma rede de 45 Centros Locais de Apoio ao Imigrante (CLAI’s), que se constitui em 

espaços descentralizados ligados à Rede Nacional de Informação ao Imigrante, que visam 

ajudar a responder às questões que se colocam aos imigrantes, designadamente no âmbito 

da legalização, trabalho e reagrupamento familiar (Boletim Informativo, nº 38, Abril 2006 

- ACIME). 

Existe em Beja um CLAI, desde Março de 2003, que se encontra inserido na Cáritas 

Paroquial, tendo efectuado durante o ano de 2005 perto de 230 atendimentos a 165 

imigrantes.   

 

Todavia, no que diz respeito às instituições portuguesas, continuam a existir várias lacunas 

no que aos procedimentos relacionados com a imigração concerne; nomeadamente: 

excesso de burocracia, barreiras administrativas, falta de celeridade dos processos, poder 

arbitrário do SEF, discriminação e segregação e ainda falta de coesão estrutural entre os 

diferentes organismos de Estado. Estas questões reflectem a situação de muitos imigrantes 

em território português (Mamadou Ba, 2002). 

 

Portugal necessita de imigrantes para manter os níveis de competitividade da nossa 

economia. Mas precisa de imigrantes no quadro de uma política de fluxos regulados, que 

apenas permita receber aqueles que se podem responsavelmente acolher e integrar. Os 

imigrantes têm de ser cidadãos, com direitos e deveres e esta condição apenas se atinge 

                                                 
4 Decreto-Lei n.º 251/2002 de 22 de Novembro.  
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com políticas de inclusão, que passam pelo reconhecimento da situação legal dos 

estrangeiros em Portugal, pelo combate ao tráfico, às redes de imigração clandestina e ao 

trabalho paralelo.5 

 

Tem-se verificado, apesar das políticas implementadas, o aumento do número de 

imigrantes em situação irregular, o que resulta em graves problemas socio-económicos. A 

estes acresce uma desadequada formação dos técnicos que lidam directamente com esta 

população, o que contribui para uma maior dificuldade no acesso aos serviços públicos. 

 

 

Títulos de Estada e Permanência em Portugal 

Os Estados, no exercício dos seus direitos de soberania, promulgam e implementam 

legislação com o objectivo de regulamentar a relação do cidadão estrangeiro com o Estado 

nacional no que respeita à sua entrada, permanência, aquisição de nacionalidade e expulsão 

do território nacional (Baganha, M. I. & Marques, J. C., 2001). 

À luz da legislação portuguesa (DL 34/2003 de 25 Fev.), para que um cidadão estrangeiro 

esteja em situação regular em Portugal é necessário que seja portador de um título válido. 

Este título pode ser um visto (concedido no estrangeiro) ou uma autorização de 

permanência ou de residência (adquirida depois do imigrante se encontrar no País de 

Acolhimento). Existem vários tipos de visto: visto de escala, de trânsito, de curta duração, 

de estudo, de trabalho, de estada temporária e, por fim, de residência. Segue-se uma breve 

apresentação dos mesmos: 

- Visto de Escala: permite ao seu titular a passagem por um aeroporto ou porto, tendo o 

estrangeiro apenas acesso à zona internacional do aeroporto ou porto marítimo.  

- Visto de Trânsito: permite ao estrangeiro que se dirija a um país terceiro no qual tenha 

garantida a sua admissão. A duração da sua estada não pode exceder os cinco dias. 

- Visto de Curta Duração: permite a entrada em Portugal para fins que, apesar de serem 

aceites pelas autoridades competentes, não justificam a concessão de outro tipo de visto. 

Este visto pode ser concedido por um período de autorização que pode ir até um ano, mas o 

período de permanência autorizado em Portugal ao abrigo deste visto é de 90 dias por 

semestre. 

                                                 
5 Retirado de: 
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Primeiro_Ministro/Intervenções/20050707_PM_Int_Estado_Nação.ht
m, a 3 de Fevereiro de 2006. 
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- Visto de Estudo: pode ser concedido para permanência até um ano. Destina-se a permitir 

a entrada em Portugal para dum programa de estudos num estabelecimento de ensino 

oficialmente reconhecido; para realizar trabalhos de investigação científica; para obtenção 

de um grau académico ou de interesse científico por estabelecimento de ensino 

oficialmente reconhecido; para frequentar um estágio complementar de estudos ou ainda 

para frequentar estágios em empresas, serviços públicos ou centros de formação que não 

sejam considerados estabelecimentos oficiais de ensino. 

- Visto de Trabalho: pode ser concedido para permanência em Portugal até um ano. 

Permite a entrada dum estrangeiro em Portugal a fim de exercer temporariamente uma 

actividade profissional. 

- Visto de Estada Temporária: permite a entrada de estrangeiros em Portugal para 

tratamento médico em estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos; 

acompanhamento dum familiar para tratamento médico; para acompanhamento de 

familiares de titulares de visto de estudo e de titulares de familiares de visto de trabalho. 

Este visto permite ainda o reagrupamento de familiares de titulares de Autorização de 

Permanência. 

- Visto de Residência: permite a entrada em Portugal dum estrangeiro que pretenda 

solicitar uma Autorização de Residência. Para concessão deste visto é avaliada a finalidade 

pretendida e a sua viabilidade, designadamente reagrupamento familiar. São analisados os 

meios de subsistência de que o interessado dispõe para viver no País bem como as suas 

condições de alojamento. 

 

No que diz respeito às Autorizações, que se apresentam seguidamente, existem 

Autorizações de Permanência (AP) e Autorizações de Residência (AR) que podem ser 

temporárias ou definitivas. 

 - Autorização de Permanência: segundo o DL 4/2001 de 10 Janeiro, a AP permitia a 

permanência em Portugal por um ano, com possibilidade de efectuar novos pedidos até ao 

limite de cinco anos. Os requerentes tinham de possuir contrato de trabalho, com 

informação favorável emitida pela Inspecção-Geral do Trabalho (IGT); não terem sido 

condenados por sentença transitada em julgamento em pena privativa de liberdade de 

duração superior a seis meses e não terem sido sujeitos a qualquer medida de afastamento 

do País ou do espaço Schengen. Este tipo de autorização foi revogado (DL 34/2003), 

impossibilitando a emissão de novas APs, estando apenas previstas prorrogações das já 
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existentes. Após ter excedido a permanência de cinco anos o indivíduo pode requerer 

Autorização de Residência. 

- Autorização de Residência: permite aos cidadãos estrangeiros permanecer em Portugal 

durante um período de tempo delimitado ou por tempo indeterminado. Tal como já foi 

referido anteriormente, existem dois tipos de Autorização de Residência, a temporária e a 

permanente: 

* Autorização de Residência Temporária: válida por um período de dois anos a partir da 

sua data de emissão e é renovável por períodos sucessivos de três anos.  

* Autorização de Residência Permanente: não tem limite de validade e tem de ser renovado 

de cinco em cinco anos. A esta autorização podem ter acesso os estrangeiros que residam 

legalmente em Portugal há pelo menos cinco ou oito anos, conforme se trate, 

respectivamente, de cidadãos de Países de Língua Oficial Portuguesa ou de outros Países. 

Aguarda-se a promulgação da nova Lei da Imigração prevista para 2006. 

 

 

Saúde em Contexto Migratório 

Num contexto de migração onde, por vezes, as condições de trabalho e de habitação não 

são as melhores e onde existem dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde 

(devido a vários factores como a rede de transportes deficitária, o desconhecimento da 

língua portuguesa ou por motivos económicos), existe uma maior vulnerabilidade face a 

determinadas doenças.6 

 

Constata-se que, de facto, a maior parte dos imigrantes desconhece os serviços de saúde da 

sua área de residência, utilizando-os de forma inadequada e recorrendo sobretudo às 

urgências hospitalares. Uma das causas desta situação pode residir no facto de se exigir 

uma marcação antecipada de consulta nos Centros de Saúde, criando-se uma barreira 

burocrática que condiciona o acesso aos Serviços (Bäckström, B., 2002). 

 

A Constituição Portuguesa, ao defender os princípios de igualdade, da não discriminação, 

da equiparação de direitos e deveres entre cidadãos nacionais e estrangeiros e também o 

direito de todos à protecção da saúde, deverá disponibilizar os meios de saúde existentes a 

todos os que deles necessitam. 

                                                 
6 Seminário “Intervir em Saúde em Contextos Migratórios”. 
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Por outro lado, a crescente preocupação com doenças transmissíveis (que constituem um 

risco para a saúde pública) e a maior vulnerabilidade desta população a determinadas 

doenças (vulnerabilidade esta decorrente da solidão, de níveis sócio culturais e económicos 

mais baixos que o nível médio do país de acolhimento de muitos destes imigrantes), 

exigem um cuidado especial no tratamento destas situações. 

 

O Despacho nº 25 360/2001 (2ª série), de 12 de Dezembro determina que os cidadãos 

estrangeiros que residam legalmente em Portugal tenham acesso ao Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), em igualdade de tratamento relativamente aos cidadãos nacionais. Para se 

inscreverem basta apresentarem no Serviço de Saúde da sua residência o comprovativo da 

sua estadia regular em Portugal. No que diz respeito aos pagamentos dos cuidados de 

saúde, desde que o cidadão efectue descontos para a Segurança Social, as suas despesas e 

as do seu agregado familiar são asseguradas em termos gerais. 

Relativamente aos cidadãos estrangeiros que não têm a sua situação regularizada, podem 

ter acesso ao SNS, e se possível a um médico de família, mediante apresentação de um 

Atestado de Residência emitido pela Junta de Freguesia da sua área de residência, 

declarando que se encontram a residir em Portugal há pelo menos 90 dias. Para adquirir 

este atestado apenas são precisas duas testemunhas que confirmem a sua residência em 

Portugal pelo período anteriormente mencionado. A estes imigrantes, poderão ser cobradas 

as despesas efectuadas excepto se a situação puser em risco a saúde pública ou em situação 

de carência económica ou social da pessoa, aferida pelos serviços de Segurança Social. 

 

 

Educação para Todos 

A Constituição Portuguesa assegura que os filhos de imigrantes tenham direito ao ensino 

público. Actualmente, o Estado Português facilita aulas de apoio ao ensino da língua 

portuguesa, fora do horário normal, e o acesso à educação a todas as crianças estrangeiras, 

mesmo que os pais não tenham a sua situação regularizada (Lages, M., 2005).  

 

É do senso comum a existência dum elevado número de agregados familiares de 

imigrantes em situação não regular, com menores a cargo. A sua idade não lhes permite a 

celebração autónoma dum contrato de trabalho, encontrando-se, deste modo, totalmente 

dependentes da economia do seu agregado familiar. Não dispõem de autonomia para o 
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exercício de actividade, ou para se ausentarem do País, ou sequer para se legalizarem, o 

que os coloca numa situação de vazio jurídico. 

No sentido de ultrapassar esta situação, o Decreto-Lei nº 67/2004, de 25 de Março veio 

implementar a criação dum registo dos cidadãos estrangeiros menores cuja situação não 

esteja regularizada para garantir que acedam ao exercício de direitos que a lei atribui aos 

menores em situação regular no território nacional. Assim, pressupõe-se que todas as 

crianças, independentemente da sua situação perante a Lei do País de Acolhimento, tenham 

o direito à educação e ao usufruto dos direitos de qualquer outra criança. 

Este registo destina-se exclusivamente a assegurar o acesso dos menores ao sistema de 

saúde e de educação e nunca pode ser usado como prova para qualquer procedimento 

administrativo ou judicial contra qualquer cidadão estrangeiro, da mesma forma que nunca 

poderá servir de base à legalização do menor nem de quem sobre ele exerça o poder 

paternal. 

 

Por vezes estas crianças deparam-se com grandes dificuldades de inserção e muitas vezes o 

seu desenraizamento sócio-cultural leva ao insucesso e abandono escolar, o que também 

pode ser consequência do facto das escolas e dos professores não terem a formação 

adequada para receber crianças estrangeiras (Lopes, A. F., 2004). 

 

A Escola assume uma função social, contribuindo para a formação cívica, de cidadania e 

de multi/interculturalidade. A valorização da cultura, valores, crenças e língua dos 

imigrantes, são factores através dos quais pode ser conseguida a sua efectiva integração na 

sociedade de acolhimento. A Escola deverá passar um diálogo que tenha como princípios a 

igualdade e a diversidade, indispensáveis ao saudável convívio multicultural (Rita, P. & 

Rita, J., 2003). 

O bom funcionamento do Sistema Educativo, em termos da integração dos imigrantes, 

contribuirá para que estes se fixem com a sua família nas regiões do interior, condição 

essencial para o aproveitamento desta população no que respeita à dimensão demográfica, 

(o País está a envelhecer, principalmente nestas regiões, perdendo assim uma fatia 

importante da população activa) (Rita, P. & Rita, J., 2003). 

A educação é um direito social fundamental que tem um carácter universal e não pode 

nunca ser negado. 
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O Reagrupamento Familiar 

O Decreto-lei nº 34/2003 de 25 de Fevereiro, artigo 56, salvaguarda o direito do cidadão 

residente há pelo menos um ano em Portugal trazer a sua família para o País de 

Acolhimento. Para isso o cidadão estrangeiro tem de provar que dispõe de alojamento 

adequado e de meios de subsistência suficientes para suprir as necessidades do membro 

familiar. 

O Reagrupamento Familiar é um instrumento muito importante para fixação dos bons 

trabalhadores (os quais garantem parte significativa da competitividade das empresas) que 

por não terem cá a família poderão ameaçar regressar ao seu país de origem. Desta forma, 

é necessário repensar os procedimentos de equilíbrio, de renovação e de estabilização da 

mão-de-obra imigrante, por via dos enquadramentos legais do reagrupamento familiar e 

dos mecanismos de recrutamento de mão-de-obra estrangeira, dentro e fora de Portugal 

(Carvalho, L., 2004). 

 

O contributo da imigração para o rejuvenescimento da pirâmide etária é muito importante, 

quer no que diz respeito ao aumento da proporção da população activa, como para a 

revitalização e apetrechamento dos mercados de trabalho locais. 

 

 

A Inserção Social dos Imigrantes 

Muitos dos imigrantes residentes em Portugal são oriundos de Países de Língua Oficial 

Portuguesa, configurando uma imigração de carácter essencialmente económico mas cuja 

identidade cultural com o país de acolhimento lhe permite uma inserção social mais 

facilitada (Ferreira, E. & Rato, H., 2000). No entanto, esta realidade tem vindo a ser 

alterada com a nova vaga de imigração vinda do Leste Europeu. Esta população não 

partilha a mesma Língua nem os mesmos princípios culturais e é mais qualificada, gerando 

fenómenos preocupantes de subemprego ou de sobrequalificação. 

 

Para além da Língua, existem várias barreiras a uma boa integração dos imigrantes; 

nomeadamente, as diferenças culturais; os problemas no acesso à habitação (muitos vivem 

em condições habitacionais precárias); a acessibilidade limitada a certos serviços e as redes 

sociais pobres, o que é agravado com as dificuldades no processo de reagrupamento 

familiar. 
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Segundo Alves, F. (2003), um dos principais meios de integração do imigrante e da sua 

família é a participação na vida económica e social do País de acolhimento; factor 

preponderante para o progresso económico e coesão social destes últimos. As associações 

de imigrantes e outras ONG facilitam esta participação e são parceiros insubstituíveis na 

resolução de problemas das comunidades e dos cidadãos imigrantes em Portugal (Boletim 

Informativo, nº 20, Julho/Agosto 2004 - ACIME). 

A maior parte das ONG’s localizam-se nas áreas e bairros mais problemáticos onde a 

percentagem de imigrantes é muito elevada. Estas centram-se nos problemas concretos 

sentidos por estas populações, lutando também contra o racismo e discriminação no 

sentido duma efectiva integração social. 

 

O sindicalismo é também um factor a considerar em termos de integração social. Segundo 

um estudo realizado em 2002 pelo SOS Racismo, subordinado ao tema da imigração no 

mundo sindical, é de realçar que a maioria dos imigrantes sindicalizados são trabalhadores 

oriundos de países do Leste da Europa, seguidos pelos trabalhadores brasileiros e 

posteriormente pelos africanos. Os imigrantes originários dos PALOP continuam a ser 

mais numerosos do que os trabalhadores imigrantes do Leste da Europa ou do Brasil. Esta 

situação de sub-representação dos trabalhadores de origem africana entre os trabalhadores 

imigrantes sindicalizados poderá advir da menor tradição sindical nos países de que são 

originários, ou dum maior preconceito por parte dalguns dos sindicatos (Alves, R., 2002). 

 

Aos media, e principalmente à televisão, também pode ser atribuída alguma 

responsabilidade na inserção da comunidade imigrante em Portugal. A televisão pode, de 

facto, constituir uma via para a integração dos imigrantes através de programas de ensino 

do português, bem como na transmissão de programas nas diferentes línguas da imigração 

(Andringa, D., 2002). No entanto, as imagens produzidas tendem a configurar a identidade 

dos grupos focados, atribuindo-lhes características, atributos e hierarquizando-os em 

função de determinados valores. Por outro lado, o baixo nível de literacia da população 

portuguesa diminui o seu poder crítico tornando os media e os seus efeitos demasiado 

poderosos (Cunha, I. et. al, 2004). 

 

 

 

 



A População Imigrante no Concelho de Serpa – Estudo Particular das Comunidades de Leste e do Brasil 
C.M. Serpa – Outubro 2006 

 
 

19 

2.2 – O Impacto da Imigração na Economia Portuguesa 

 

O País atravessa um período de crise económica com graves impactos sociais. A baixa 

produtividade; o constante endividamento na importação de bens necessários; o 

desemprego; a subida de impostos; o agravamento frequente do preço de combustíveis; o 

consequente aumento do preço dos alimentos; de entre outros, constituem um conjunto de 

factores que tornam cada vez mais intolerável a presente situação.  

 

As zonas interiores são as que sofrem mais intensamente estes impactos. Segundo o Estudo 

“Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal Continental”, (Instituto da Segurança 

Social, 2005), o Concelho de Serpa insere-se na Tipologia 6 – Territórios Envelhecidos e 

Economicamente Deprimidos (68 concelhos de Portugal Continental, concentrados 

sobretudo no Norte e no Alentejo): territórios marcados essencialmente por traços de 

ruralidade, em que a população vive em centros com menos de 5000 habitantes, é 

envelhecida, o peso da agricultura na estrutura de emprego é ainda relevante, as 

qualificações da população são deficitárias e a infraestruturação ao nível das 

telecomunicações deficiente. Estes territórios são também caracterizados por situações de 

desertificação, envelhecimento, fracas qualificações e competências escolares (marcadas 

por elevadas taxas de insucesso e de abandono escolar) e depressão económica (com 

elevadas taxas de desemprego). São também territórios de baixa criminalidade (ocupam o 

2º lugar das tipologias – de entre 6). 

Este tipo de territórios é bastante permeável à pobreza, já que grande percentagem da 

população é idosa e aufere baixas pensões. Serpa, especificamente, é um dos Concelhos 

inseridos nesta tipologia com maior número de beneficiários de RMG; maior taxa de 

analfabetismo; maior taxa de desemprego e maior número de pensionistas face à população 

empregada.  

No que à imigração concerne, os Territórios Envelhecidos e Economicamente Deprimidos 

constituem o 3º território com menor taxa de imigração. De facto, a diminuta actividade 

económica não se constitui como atractivo para as migrações laborais ou até para o 

Turismo. 

 

A presente conjuntura revela uma sociedade em situação delicada, em que os valores 

sociais parecem de certo modo esbatidos pelos ideais capitalistas, pelas políticas 

centralistas e pelos lobbys. Estes factores transformam o País numa disposição 
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completamente assimétrica em termos de poderes decisivos, de investimento e em termos 

demográficos e económicos; não existindo uma política descentralizada de 

desenvolvimento estratégico a nível nacional (incluindo o interior e não apenas o litoral) 

que permita às regiões mais desfavorecidas o acesso a melhores condições de vida.  

 

A chegada dos imigrantes veio alterar, de forma positiva, as perspectivas quanto ao futuro 

do País. Segundo um estudo da Universidade Autónoma (Ferreira, E.; e colaboradores, 

2004) os imigrantes produzem mais de 5% da riqueza nacional, sendo responsáveis por 

14,8% da produção na construção civil e 11,7% da produção na hotelaria e restauração, 

sendo que em certas regiões se verifica também algum impacto na actividade agrícola. 

 

Quando se analisa a distribuição da população imigrante pelos vários sectores de 

actividade, verifica-se uma discrepância relativamente à nacionalidade dos indivíduos; 

sendo que os imigrantes brasileiros desempenham funções essencialmente na área dos 

serviços, restauração e hotelaria, enquanto que os de Leste trabalham essencialmente na 

agricultura. Esta diferença poderá estar relacionada com dificuldades de âmbito linguístico. 

 

Segundo o Jornal “Diário de Notícias” de 19 de Maio de 2004 (Boletim Informativo, nº 20, 

Julho/Agosto de 2004 - ACIME), tendo como fonte o I Congresso dos Imigrantes do 

Alentejo; os imigrantes de Leste representavam à data 1/4 dos trabalhadores rurais do 

Alentejo. Se não fossem estes imigrantes, a escassez de mão-de-obra na Agricultura 

conduziria à desertificação do Alentejo. De facto, o impacto da imigração de Leste na 

agricultura tem sido muito positivo e tem ainda a vantagem das suas qualificações 

permitirem o desempenho de tarefas mais exigentes. Sem os imigrantes, muitas actividades 

que ainda subsistem paralisariam, provocando ainda um maior desemprego na região. 

 

Também em algumas profissões particularmente qualificadas, como é o caso dos dentistas 

e de outras profissões relacionadas com os cuidados médicos, os imigrantes parecem estar 

a substituir a população portuguesa. 

Actualmente, Portugal é o País da União Europeia com menor nível de qualificações, 

situação que está a ser compensada com a entrada de imigrantes de Leste. 

Nunca é demais reforçar que o trabalho imigrante é muito importante para aumentar a 

competitividade das empresas, uma vez que esta mão-de-obra é bastante disponível, 

quantitativa, funcional e geograficamente; estando aliada a recursos e competências 

valiosos para o mercado de trabalho (Carvalho, L., 2004), bem como a benefícios líquidos 
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para as contas do Estado (sobretudo as comunidades de Leste), contribuindo desta forma 

para o aumento da riqueza nacional. 

 

Por outro lado, o custo da mão-de-obra estrangeira é, na sua globalidade, mais baixo que o 

nacional pois, para além de auferirem salários mais baixos que os dos portugueses, os 

custos sociais de reprodução desta mão-de-obra são mínimos, uma vez que as despesas de 

sustento e de formação foram suportadas pelo País de origem. 

Os imigrantes representam também uma taxa muito elevada de activos e, 

consequentemente, custos sociais mais baixos do que os nacionais. Finalmente, os 

impostos pagos pelos imigrantes são superiores às prestações sociais de que usufruem 

(Ferreira, E. e colaboradores, 2004). De facto, através do trabalho e respectivos descontos 

para a Segurança Social, os imigrantes têm também ajudado a assegurar por mais alguns 

anos as reformas dos portugueses, reformas que infelizmente parecem ter os dias contados, 

uma vez que a sustentabilidade das pensões (segundo várias previsões) não será possível a 

curto ou médio prazo.  

 

Apesar destes benefícios óbvios, a influência da mão-de-obra imigrante no mercado de 

trabalho é alvo de grandes debates; existindo o mito de que os imigrantes estão a ocupar 

postos de trabalho que poderiam ser preenchidos pelos portugueses. No entanto, isto não é 

totalmente verdade uma vez que a ocupação de certos postos de trabalho por parte dos 

imigrantes permite uma maior disponibilidade dos nacionais para trabalhos mais 

qualificados (Ferreira, E. e colaboradores, 2004).  

 

Segundo a experiência dos investigadores no terreno e dados recolhidos (especificamente 

no que diz respeito ao Concelho de Serpa), os sectores da agricultura, construção civil e 

restauração são os mais visados pelos imigrantes, sendo que este último sector tem vindo a 

registar uma importância crescente no Concelho7 (Concelho claramente envelhecido, onde 

o desemprego, os baixos níveis de escolarização e qualificação da população são 

acentuados, levando-o a mergulhar numa situação de pobreza e exclusão social, como atrás 

referido). A imigração poderá vir a colmatar estes problemas, uma vez que esta população 

se encontra na sua grande maioria em idade activa; contribuindo assim para o 

                                                 
7 Segundo o Diagnóstico Social do Concelho de Serpa de Setembro de 2005, o emprego em actividades 
relacionadas com o turismo, nomeadamente alojamento e restauração, tem vindo a registar uma importância 
crescente no Concelho. 
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rejuvenescimento da população, bem como para a sustentabilidade da economia do 

Concelho.  

É igualmente de realçar, o contributo que os imigrantes têm dado no reavivar dos montes, 

quase abandonados pelos próprios donos, que vêem agora neste tipo de mão-de-obra a 

solução para os conseguirem manter.  

 

 

 

 

2.3 - A Percepção dos Portugueses sobre a Imigração em Portugal 

 

Quando se aborda o tema da imigração reveste-se de grande importância a percepção que 

os portugueses têm sobre o tema e a sua posição face ao mesmo.  

Num estudo realizado em 2003, no território nacional, os autores Lages e Policarpo 

concluíram que a maioria dos portugueses inquiridos discorda da vinda de mais imigrantes 

para Portugal, independentemente da sua origem. São os inquiridos com um grau de 

instrução menor os que mais adoptam esta posição. No entanto, quando questionados 

acerca dos direitos dos imigrantes, os resultados obtidos apresentam posições bastante 

favoráveis. A maioria dos inquiridos (97,2%) considera que os imigrantes legais devem ter 

os mesmos direitos que os portugueses têm no estrangeiro e têm uma opinião favorável em 

relação ao reagrupamento familiar (93%), considerando que os imigrantes legais devem 

poder trazer a família para Portugal. 

Em relação aos imigrantes ilegais, a maioria dos inquiridos (92,4%) concorda que estes 

devem ser protegidos contra a exploração feita pelos patrões e 79,7% considera que lhes 

deve ser facilitada a legalização. 

Quando inquiridos acerca das condições de trabalho dos imigrantes, os respondentes 

afirmam que os imigrantes recebem menos dinheiro pelo mesmo trabalho e que têm 

habilitações a mais para as actividades que desempenham, principalmente no caso dos 

imigrantes de Leste (67,4%). 

A maioria dos inquiridos (72%) considera que os imigrantes desempenham funções 

rejeitadas pelos portugueses; no entanto, apenas a menor parte (40,4%) considera que os 

imigrantes são fundamentais para a vida económica do País e que, quando não tiverem 

trabalho, deverão ser obrigados a voltar para o País de origem. 
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Relativamente aos imigrantes inquiridos, quando questionados acerca dos motivos que os 

levaram a abandonar o seu país de origem e a vir para Portugal, os motivos apresentados 

foram: oportunidades de trabalho ou negócios (61,6%); acompanhamento a familiares 

(17,9%); impossibilidade de ir para onde gostaria (2,8%); não ter trabalho no País de 

origem (7,9%); problemas com autoridades de outros países (0,8%); notícia de que em 

Portugal existia trabalho (7,7%); alguém lhes prometeu trabalho (2,2%) e, finalmente, o 

clima (2,6%). 

Das respostas dos inquiridos à questão da inserção social resulta que os respondentes 

consideram que o principal meio de a atingir passa pelo conhecimento da Língua (47,6%); 

por saber como funciona o País em termos políticos, legais, sociais e culturais (27,3%), ou 

fazer parte de uma associação (12,2%). 
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Expostas as principais ideias acerca deste Estudo e finalizado o enquadramento teórico, é 

altura de proceder à descrição dos objectivos propostos, bem como do restante processo 

inerente à presente investigação.  

 

 
III – Objectivos 

 
Objectivo Geral: Caracterizar a População imigrante no Concelho de Serpa – estudo 

particular das Comunidades de Leste e do Brasil. 

 

Objectivos Específicos: 

 
1- Descrever as condições socio-económicas dos imigrantes e respectivos agregados 

familiares. 
 

2- Descrever os sectores de actividade económica e os percursos profissionais dos 

imigrantes. 
 

3- Averiguar das condições habitacionais do imigrante e respectivo agregado 

familiar. 
 

4- Averiguar dos aspectos potenciadores da integração social do imigrante: 

- Competências pessoais e sociais do imigrante; 

- Capacidade de adaptação das respostas dos serviços locais; 

- Acolhimento da comunidade local.  

 

5- Conhecer a distribuição geográfica da população imigrante. 
 

6- Perceber a perspectiva que os imigrantes têm da imigração em Portugal e 

perspectivas de continuidade em Serpa. 
 

7- Constatar dos procedimentos inerentes à entrada no país. 
 

8- Averiguar das necessidades de apoio jurídico e formativo para criação e adaptação 

das respostas locais. 
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IV – Metodologia 

 
A definição e descrição da metodologia constitui um aspecto fundamental e indispensável 

a qualquer investigação. É através da metodologia que se define o modo como o Estudo vai 

ser conduzido, uma vez que são definidas as ferramentas mais adequadas para percepção e 

compreensão do objecto de estudo em questão. Neste sentido, o capítulo da metodologia 

consiste não só em definir as ferramentas apropriadas ao Estudo, mas também o modo 

como estas vão ser utilizadas para conseguir atingir os objectivos da investigação. Numa 

Investigação a utilização duma metodologia correcta é assim de extrema importância para 

o sucesso da mesma. O processo metodológico deve ser minuciosamente elaborado, claro e 

conciso, de acordo com os objectivos a alcançar; devendo encaixar perfeitamente no 

contexto da investigação, demonstrando a profundidade do Estudo a efectuar. 

Assim sendo, o presente Estudo tem em vista, não só explorar os diversos aspectos 

inerentes ao problema em questão, mas também descrevê-los quantitativa e 

qualitativamente. 

 

 

1 – Princípios Metodológicos 
 

Tal como tudo na vida, a pesquisa requer a escolha do melhor caminho para que se atinjam 

os objectivos pretendidos. O método utilizado constitui-se como um princípio organizador; 

ou seja, um caminho a seguir na condução do Estudo e, como tal, a definição dum método 

vai facilitar inequivocamente todo o trabalho inerente ao processo de pesquisa. Desta 

forma, o método é um instrumento básico que ordena e organiza a forma de proceder para 

que se alcancem determinados objectivos. 

O presente Estudo insere-se no Método de Estudo de Caso contemplando o método 

observacional e seguindo essencialmente o paradigma qualitativo, no qual o objecto de 

estudo é analisado principalmente de forma qualitativa (embora complementarmente os 

dados sejam quantificados para posterior tratamento estatístico proporcionando, assim, 

uma perspectiva mais global e integradora).  
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2 – Objecto do Estudo, Método de Amostragem e Contexto 
 

Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Maio 2006)8,  existem cerca de 

132 imigrantes no Concelho de Serpa, de diferentes nacionalidades. Deste universo, 

evidenciam-se os imigrantes de Leste e os imigrantes do Brasil que constituem o objecto 

do presente estudo. 

A aplicação dos inquéritos incide apenas sobre a amostra retirada da população referente a 

estas duas Comunidades de imigrantes, devido à evidência que estas têm no Concelho de 

Serpa e à pouca significância das restantes (representam cerca de 73% do universo total de 

imigrantes). Além disso, o período de tempo delineado para a realização do presente 

Estudo (nove meses) não permite abranger na totalidade o universo de imigrantes devido à 

morosidade que um trabalho desta natureza implicaria. Este conjunto de factores remete 

para o modo de actuação inerente à metodologia delineada pelos autores do presente 

Estudo, traduzindo-se numa abordagem intencional no âmbito da amostragem estratificada. 

 

A impossibilidade dum contacto frequente com os imigrantes, bem como o facto de não 

existirem dados fidedignos acerca da sua localização, impede a utilização de uma 

amostragem aleatória simples na aplicação dos inquéritos por questionário, apesar de este 

método de amostragem conferir uma maior representatividade e fiabilidade aquando da 

análise dos dados. No entanto, as dificuldades referidas remetem para a escolha do método 

de amostragem intencional; ou seja, obtiveram-se informações acerca da localização dos 

imigrantes através da articulação com várias entidades, bem como através do contacto com 

cidadãos da comunidade local, conhecedores da região.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Ver anexo 3. 
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3 – Cálculo da Amostra 

       

           

 

       G2xpxqxN    1,962x0,50x0,50x96 

  є2(N-1)+G2xpxq           0,052(96-1)+1,962x0,50x0,50 

 
  92,16 

    1,2 

Estratificação da amostra 

n      77    Imigrantes de Leste –  70x0,80 

N      96    Imigrantes do Brasil –  26x0,80 

 
O cálculo acima descrito permite a estratificação da amostra e, consequentemente, a 

proporcionalidade dos estratos alvo: indica 56 imigrantes de Leste e 21 imigrantes 

brasileiros, aos quais foram aplicados inquéritos por questionário.   

 
 

4 – Técnicas de Recolha de Dados – Procedimento e Dificuldades  
 

O inquérito por questionário9 foi uma das técnicas utilizadas. Foram aplicados inquéritos 

por questionário às duas comunidades de imigrantes referidas, sendo que a elaboração dos 

mesmos teve inequivocamente como base os objectivos inicialmente traçados, os quais se 

pretendeu atingir. 

Os questionários foram aplicados directa e indirectamente, uma vez que o inquirido por 

vezes não beneficiou da presença dos autores do Estudo aquando do preenchimento dos 

mesmos. 

A organização do questionário assume uma importância de relevo, uma vez que aspectos 

como a sua dimensão ou ordenação das perguntas podem diminuir o grau de validade da 

                                                 
9  Ver anexo 1.  

  є= 5%= 0,05 – Erro amostral   I.C= 95% = 1,96G – Intervalo de confiança 
   p= 50%= 0,50 – Variável binomial N= 96 – População  
  q= 50%= 0,50 – Variável binomial n= 77 – Amostra  
 

n= = = 

n= ≈ n= 77 

= ≈ 0,80 
= 56 

= 21 

Fórmula de cálculo da amostra para 
população finita (menor que 100 000)  
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informação que se recolhe. Foi, por isso, indispensável imenso rigor, tendo o questionário 

sido elaborado de forma a obter informação aprofundada, principalmente informação de 

cariz qualitativo (o que dificultou o tratamento dos dados em SPSS), possibilitando a 

orientação de futuras intervenções locais.  

 

Todavia, ocorreram muitas dificuldades na aplicação dos inquéritos por questionário; 

nomeadamente junto dos imigrantes de Leste, devido à sua difícil localização (no caso dos 

imigrantes brasileiros não se verifica esta dificuldade). 

De acordo com a experiência no terreno e com base em informações recolhidas junto da 

comunidade local, a maior parte dos imigrantes de Leste encontra-se a residir em montes 

(nomeadamente em montes isolados), o que remeteu para um procedimento bastante 

moroso: a obtenção de informações acerca da sua localização. A localização deste grupo de 

imigrantes foi possível através da articulação com várias entidades, nomeadamente GNR, 

Juntas de Freguesia, Escolas, Centro de Saúde da Cidade e também através de indivíduos 

da comunidade local conhecedores da região. Contudo, nem sempre se obteve sucesso nas 

deslocações aos locais indicados devido ao facto dos imigrantes já não se encontrarem no 

local ou pelo facto de, nalgumas situações, o patrão “omitir” o seu paradeiro. 

A insuficiente adesão, principalmente por parte dos imigrantes brasileiros, ao presente 

Estudo e a desconfiança que estes, de uma forma geral, nutrem relativamente a acções 

deste género foram as principais dificuldades aquando da aplicação dos inquéritos por 

questionário. No entanto, a aplicação dos mesmos foi concluída com sucesso. 

 

O desconhecimento da Língua Portuguesa (escrita ou falada) por parte dos imigrantes de 

Leste, não se constituiu como um obstáculo significativo no decurso da aplicação dos 

questionários; uma vez que a maior parte dos inquiridos já reside em Portugal há algum 

tempo. Pelo contrário, quando localizada, esta população mostrou-se sensível ao Estudo, 

tendo respondido no acto. 

 

Todas as dificuldades mencionadas foram progressivamente ultrapassadas, embora de 

forma algo morosa; contudo, o cronograma10 foi cumprido, apesar dalgumas alterações 

inicialmente efectuadas e decorrentes dos obstáculos mencionados.  

 

                                                 
10  Ver anexo 2 
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O inquérito por entrevista foi também uma das técnicas de recolha de dados utilizadas. 

Elaboraram-se vários guiões de entrevista semi-estruturados, seguindo um roteiro 

previamente estabelecido com perguntas pré-definidas. O guião de entrevista foi elaborado 

de acordo com os objectivos e os dados pretendidos, mantendo-se um elevado grau de 

liberdade na exploração das questões. 

Aplicaram-se entrevistas aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho11, ao Sr. 

Delegado de Saúde12, à Direcção do Centro de Saúde de Serpa13, à Sr.ª Presidente e ao Sr. 

Director Técnico da Creche-Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição14 e ainda a 

representantes de entidades do Distrito de Beja que trabalham directa ou indirectamente 

com esta população (nomeadamente, Sr. Comandante da GNR15; Sr. Delegado da 

Inspecção Geral do Trabalho16; Sr. Presidente da SOLIM de Beja17; Assistente Social 

responsável pelo Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAI), localizado na Cáritas 

Diocesana de Beja18; Inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Beja19 e 

Técnicas do Serviço Local da Segurança Social20), de modo a obter as informações 

possíveis relativamente ao tema que se apresenta.  

 

A observação não-participante foi a técnica de pesquisa inerente ao processo de recolha 

de dados; uma vez que aquando do contacto com as comunidades, não houve qualquer tipo 

de integração nestas por parte dos autores do presente Estudo. A pesquisa foi feita 

permanecendo fora do grupo alvo do estudo, não existindo nenhum envolvimento nas 

situações inerentes ao grupo.  

 

O focus grupo21 foi outra das técnicas utilizadas que se veio a revelar de grande 

importância. Para a sua utilização foi essencial a colaboração da Coordenação Concelhia 

de Educação e Formação de Adultos, que disponibilizou uma aula do Curso de Inglês 

(frequentado por várias pessoas de nacionalidade brasileira) para a aplicação do focus 

grupo. Esta sessão foi previamente preparada, tendo sido elaborado um guião semi-

estruturado com os tópicos a abordar bem como a sua respectiva ordenação. 

                                                 
11  Ver anexo 4. 
12  Ver anexo 5. 
13  Ver anexo 6. 
14  Ver anexo 7. 
15  Ver anexo 8. 
16  Ver anexo 9. 
17  Ver anexo 10. 
18  Ver anexo 11. 
19  Ver anexo 12. 
20  Ver anexo 13. 
21  Ver anexo 14. 
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Para além do focus grupo, onde foram debatidos vários problemas com os quais os 

imigrantes se deparam aquando do seu recurso a certos serviços públicos, foi também feita 

a divulgação do Gabinete de Apoio ao Imigrante (Projecto Desenvolver), com distribuição 

de desdobráveis. Finalmente, foi averiguada a disponibilidade dos imigrantes para 

participação no Estudo bem como a sua opinião sobre a pertinência do mesmo. 

  

 

5 – Técnicas de Análise de Dados 
 

O instrumento utilizado para tratamento dos dados foi o Programa Informático de Análise 

e Tratamento de Dados – SPSS - adquirido pelo Projecto (Des)Envolver (PROGRIDE) 

para este fim. 

As variáveis foram introduzidas na base de dados com a mesma codificação constante do 

questionário, à excepção das questões abertas. Estas ou foram introduzidas utilizando o 

tipo String22; ou então (quando era denotado por parte dos investigadores um padrão de 

resposta) foram posteriormente codificadas, como se pode ver seguidamente.  

 

Categorização e codificação das variáveis 

 

4. Nacionalidade: 1. Brasileira; 2. Romena; 3. Ucraniana; 4. Polaca; 5. Moldava; 6. 

Portuguesa; 7. Russa 
 

11. (dividiu-se em duas questões:) 

Quanto tempo demorou para conseguir trabalho? 

1. Já tinha trabalho; 2. Menos de uma semana; 3. Uma semana a um mês; 4. Um mês e um 

dia a dois meses; 5. Mais de dois meses. 
 

Quais as condições de contratualização? 

1. Menos de dois meses; 2. Seis a 12 meses; 3. Mais de 12 meses; 4. Contrato sem termo; 

5. Contrato a termo incerto; 6. Sem contrato. 
 

12. (dividiu-se em duas questões) 

Foram utilizados intermediários no processo de legalização? 

                                                 
22 Tipo de variável utilizado aquando de questões abertas em que não foi possível a posterior codificação, sendo as respostas dadas 
introduzidas por extenso na base de dados do SPSS. 
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1. Patrão; 2. Marido; 3. Familiares; 4. Consulado Português; 5. Advogado; 6. 

Colegas/amigos imigrantes; 7. Agência de viagens. 
 

Foram utilizados intermediários na chegada ao País? 

1. Patrão; 2. Marido; 3. Familiares; 4. Consulado Português; 5. Advogado; 6. 

Colegas/amigos imigrantes; 7. Agência de viagens. 
 

13. Profissão exercida no País de origem: 

Esta questão foi analisada das duas formas: utilizando o tipo String e utilizando as áreas de 

actividade das Finanças: 

1. Agricultura, pecuária e pescas; 2. Industria; 3. Construção e obras públicas; 4. 

Restauração e hotelaria; 5. Saúde e Acção Social; 6. Serviços de limpezas; 7. 

Administração, defesa e segurança social obrigatória; 8. Educação; 9. Transportes; 10. 

Outros serviços; 11. Comércio; 12. Costura; 13. Actividades financeiras; 14. Reparação de 

veículos automóveis. 
 

14. Profissão exercida actualmente: 

Esta pergunta foi analisada das duas formas: utilizando o tipo String e utilizando as áreas 

de actividade das Finanças: 

1. Agricultura, pecuária e pescas; 2. Industria; 3. Construção e obras públicas; 4. 

Restauração e hotelaria; 5. Saúde e Acção Social; 6. Serviços de limpezas; 7. 

Administração, defesa e segurança social obrigatória; 8. Educação; 9. Transportes; 10. 

Outros serviços; 11. Comércio; 12. Costura; 13. Actividades financeiras; 14. Reparação de 

veículos automóveis. 
 

18. Percurso Profissional: 

Está dividida em locais e funções. 

Locais: Tipo String 

Funções: 1. Agricultura, pecuária e pescas; 2. Industria; 3. Construção e obras públicas; 4. 

Restauração e hotelaria; 5. Saúde e Acção Social; 6. Serviços de limpezas; 7. 

Administração, defesa e segurança social obrigatória; 8. Educação; 9. Transportes; 10. 

Outros serviços; 11. Comércio; 12. Costura; 13. Actividades financeiras; 14. Reparação de 

veículos automóveis. 
 

24. Arranjar a documentação necessária à regularização da sua situação em Portugal 

é fácil? 
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24.1. Justifique. 

Justificação do Sim: 

1. Ajudado por terceiros; 2. Posse de visto de trabalho; 3. Conhecimento da língua. 
 

Justificação do Não: 

1. Atendimento precário; 2. Falta de encaminhamento legal; 3. Excesso de burocracia; 4. 

Discriminação; 5. Dispendiosidade; 6. Inexistência de contrato de trabalho. 
 

25. Percursos/procedimentos necessários para o processo de legalização: 

Analisado numa tabela em Excel. 
 

26.1. Em que circunstâncias sente necessidade de apoio? 

1. Legalização; 2. Questões de trabalho. 
 

27. O que o motivou a deixar o País de origem? 

1. Melhores condições de vida; 2. Amealhar dinheiro para voltar; 3. Ambiente social; 4. 

Falta de trabalho no país de origem; 5. Espírito de aventura; 6. Acompanhamento familiar; 

7. Realização pessoal; 8. Baixos salários no país de origem; 9. Características de Portugal. 
 

28. Portugal foi o 1º País de destino em que pensou? 

28.1. Justifique. 

Justificação do Sim: 

1. Facilidade de linguagem; 2. Clima; 3. Cultura; 4. Ligações Políticas; 5. Facilidade de 

entrada; 6. Reagrupamento Familiar; 7. Melhores condições de vida; 8. Indicação de 

terceiros. 

Justificação do Não: 

1. Outro País; 2. Baixos ordenados; 3. Pouco trabalho; 4. Discriminação.       
 

29. A decisão de imigrar foi tomada sozinho ou com o consenso da família? 

1. Sozinho; 2. Família. 
 

32. Estes familiares dependem de alguma forma dos seus rendimentos de trabalho? 

1. Regularmente; 2. Ocasionalmente; 3. Nunca. 
 

33. Qual a situação escolar dos menores? 

Esta questão foi dividida em três: 

Ano: o zero corresponde aos alunos que ainda não frequentam qualquer ano, ou seja, os 

que ainda estão na creche ou no pré-escolar. 
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Instituição: 

1. Agrupamento de escolas de Pias; 2. Agrupamento de escolas de Vila Nova de São 

Bento; 3. Escola Secundária de Serpa; 4. Creche. 
 

Aproveitamento: 

1. Bom; 2. Razoável; 3. Mau. 
 

34. Quais os Apoios Sociais de que o agregado familiar beneficia? 

1. Nenhum apoio; 2. Abono familiar; 3. Serviço de Acção Social Escolar (SASE); 4. 

Subsídio de desemprego. 
 

35. Localidade onde habita: 

1. Serpa; 2. Vila Nova de São Bento; 3. Pias; 4. Vila Verde de Ficalho; 5. Brinches; 6. Vale 

de Vargo; 7. Vales Mortos; 8. Vale do Poço; 9. A-do-Pinto; 10. Santa Iria; 11. Mina da 

Orada. 
 

37. Condições de habitabilidade: 

1. Muito boas; 2. Boas; 3. Razoáveis; 4. Más; 5. Muito más. 
 

38. Regime de ocupação: 

Acrescentou-se uma hipótese: 5. Casa de familiares. 
 

41. Quais os factores que motivaram a escolha desta habitação? 

1. Falta de opção; 2. Habitação cedida pela entidade empregadora; 3. Valor da renda; 4. 

Localização da habitação; 5. Condições da habitação; 6. Casa de familiares/amigos. 
 

44. (foi dividida em duas questões) 

Qual a situação profissional destas questões? 

1. Trabalha; 2. Não trabalha. 
 

Qual a respectiva situação de legalidade? 

1. Legal; 2. Ilegal. 
 

49. A permanência em Portugal está a corresponder às suas expectativas? 

Justifique. 

Justificação do Sim: 

1. Boas condições de vida; 2. Acolhimento; 3. Oferta de trabalho. 
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Justificação do Não: 

1. Condições de vida precárias; 2. Baixos salários; 3. Falta de trabalho; 4. Valor da moeda; 

5. Expectativas superadas. 
 

54. O que pensa estar na origem da necessidade de mão-de-obra na sua área de 

trabalho? 

1. Baixos salários; 2. Incumprimento dos patrões; 3. Falta de mão-de-obra; 4. Os 

portugueses não querem trabalhar; 5. Inexistência de necessidade de mão-de-obra; 6. Os 

portugueses são mais selectivos. 
 

58. (esta questão foi dividida em duas) 

A que tipo de apoio já teve de recorrer durante a sua estadia em Portugal? 

1. Nenhum apoio; 2. Hospital; 3. Centro de Saúde; 4. SEF; 5. Jesuítas; 6. Segurança Social; 

7. Finanças; 8. Apoio sindical; 9. SOLIM. 
 

Qual a qualidade do atendimento? 

1. Bom; 2. Razoável; 3.Mau. 
 

59. Pretende continuar em Serpa? 

59.1.Justifique. 

Justificação do Sim: 

1. Localização da entidade empregadora; 2. Motivos familiares; 3. Clima; 4. Oferta de 

trabalho; 5. Características da cidade e da população; 6. Fácil adaptação; 7. Condições 

económicas. 
 

Justificação do Não: 

1. Término do contrato de trabalho; 2. Baixos salários; 3. Discriminação. 
 

60. Aconselharia outras pessoas a imigrarem para Portugal? 

60.1. Justifique. 

Justificação do Sim: 

1. Clima; 2. Acolhimento; 3. Nível de vida; 4. Beleza do país; 5. Melhores ordenados; 

6. Oferta de trabalho. 
 

Justificação do Não: 

1. Baixos salários; 2. Falta de trabalho; 3. Condições de vida precárias; 4. Ambiente social 

inferior; 5. Discriminação; 6. Dificuldade na legalização; 7. Dificuldade na adaptação. 
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Aquando do cruzamento das variáveis, foram aplicadas técnicas não paramétricas, devido 

ao facto de se estar a trabalhar com variáveis essencialmente de âmbito qualitativo 

(variáveis nominais e ordinais); nomeadamente o teste do Qui-Quadrado (χ2), ou de 

Pearson, de forma a verificar-se quais as diferenças na distribuição das variáveis, bem 

como a associação existente entre elas. 

A restrição ao tipo de teste utilizado prende-se essencialmente com o nível de medida das 

variáveis (nominal, ordinal, intervalar e rácio) e os vários critérios de outros testes que 

impossibilitam a sua utilização, designadamente a normalidade da distribuição da variável 

bem como a simetria ou a assimetria (aspectos que são, de certo modo, melhor contornados 

pelo teste mencionado anteriormente, uma vez que permite uma maior fiabilidade 

analítica).    

Relativamente aos dados obtidos a partir dos inquéritos por entrevista, utilizou-se para 

análise a técnica de Análise de Conteúdo (Leitura do Corpus).  
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V – Resultados 

1 - Análise das Entrevistas aos Agentes Locais 
 

Neste capítulo pretende-se proceder à análise das entrevistas realizadas, focando os 

principais aspectos realçados pelos inquiridos de modo a que se possa ter uma visão mais 

global dos dados recolhidos. 

 

Iniciemos com a análise das entrevistas às Juntas de Freguesia do Concelho de Serpa. 

Constata-se pelos resultados das entrevistas haver uma grande concentração da população 

imigrante nas Freguesias de Salvador e Santa Maria, denotando-se uma grande incidência 

de imigrantes de Leste nos montes. 

Relativamente ao Reagrupamento Familiar, este é mais notório nas freguesias urbanas 

(Santa Maria e Salvador) e em Brinches, o que poderá influenciar o impacto dos imigrantes 

nas freguesias em questão. 

As condições habitacionais dos estrangeiros residentes no Concelho são consideradas boas 

pois as habitações ou são arrendadas ou cedidas pela entidade empregadora e possuem as 

condições essenciais (excepção feita à Freguesia de Salvador, onde as habitações têm boas 

condições mas encontram-se, no entanto, sobrelotadas). 

O papel das Juntas de Freguesia junto da comunidade imigrante é exclusivamente o da 

elaboração de Atestados de Residência e para isso bastam duas testemunhas que 

confirmem a sua residência na Freguesia há mais de três meses, independentemente da sua 

situação de regularidade.  

Relativamente à reacção das entidades empregadoras face à mão-de-obra imigrante, os 

inquiridos consideram que esta é positiva, uma vez que se considera que os imigrantes 

trabalham mais horas com um vencimento menor. 

Realça-se uma maior incidência de cidadãos de Leste a trabalhar na agricultura e de 

brasileiros nos restaurantes/cafés. 

É de salientar a inexistência de confrontos ou desentendimentos entre os imigrantes e a 

população natural da respectiva Freguesia; bem como a inexistência de conflitos dentro da 

própria comunidade imigrante. 
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Passemos à análise da entrevista realizada ao Sr. Presidente da Solidariedade Imigrante 

(SOLIM). 

Contextualizando a sua intervenção convém referir que a principal actividade desta é o 

apoio à população imigrante, mediante atendimento e respectivo encaminhamento, quando 

necessário. Esta instituição realiza habitualmente encaminhamentos de imigrantes para a 

Inspecção-Geral do Trabalho (IGT); Tribunal do Trabalho; Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF) e Polícia de Segurança Pública e tenta a resolução de incumprimentos 

patronais junto da Segurança Social. Para além disto, a SOLIM também tem a preocupação 

do ensino do Português aos imigrantes não conhecedores da Língua. 

Relativamente às actividades económicas dos imigrantes, o inquirido relata que a principal 

é a Construção Civil seguida da Agricultura, na qual é mais visível a presença de 

indivíduos oriundos do Leste da Europa. A Hotelaria também ocupa um número 

substancial de imigrantes mas, essencialmente, de origem brasileira. 

No que diz respeito ao processo de legalização, o inquirido afirma que não só é difícil 

obter os meios necessários para se ficar com a situação regularizada, como também é de 

extrema dificuldade mantê-los (facto que pode ser explicado pelo incumprimento patronal 

na realização de contratos de trabalho).  

 

A Directora Técnica do Centro Local de Apoio ao Imigrante (CLAI) refere que no topo 

dos problemas sentidos pelos imigrantes está a legalização e, em menor grau, a 

alimentação, o vestuário e a inexistência de informação dos seus direitos e deveres em 

áreas essenciais como a saúde. 

O CLAI efectua articulações e encaminhamentos para a SOLIM, IGT, Segurança Social, 

Autarquias e SEF. Dispõe ainda de uma Boutique de vestuário, refeitório social e 

tratamento de roupa para prestação de serviços a esta população. Ao Centro recorrem em 

maior número indivíduos brasileiros. 

 

Com a entrevista efectuada ao Centro de Saúde concluiu-se não existir uma incidência 

exclusiva de determinados tipos de doenças na população imigrante. É de reforçar que as 

campanhas de informação e intervenção realizadas pelo Centro de Saúde são sempre 

dirigidas à população em geral denotando-se uma fraca afluência da população imigrante a 

estas iniciativas. 

A maior barreira que os imigrantes enfrentam quando tentam aceder ao Serviço Nacional 

de Saúde é a sua situação de ilegalidade; no entanto, segundo as funcionárias inquiridas, 
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basta um Atestado de Residência para que possam aceder aos Serviços do Centro de 

Saúde.  

 

Segundo o Sr. Delegado de Saúde, os problemas de saúde diferem consoante a origem dos 

imigrantes, já que os de Leste têm mais problemas de saúde crónicos, enquanto que os 

Brasileiros têm doenças curáveis mas transmissíveis decorrentes do fraco nível de vida que 

possuem no País de origem. 

O Sr. Delegado de Saúde considera que, em situações de irregularidade, se torna mais 

complicado o controlo destas situações, uma vez que os indivíduos não têm interesse em 

serem encontrados. Nestas situações, e no caso dos imigrantes serem portadores de algum 

vírus, este poderá contagiar mais pessoas. De reforçar que a missão da Autoridade de 

Saúde Pública é a de zelar pela saúde pública, evitando que as doenças se proliferem e não 

o exercício da função policial ou de denúncia. 

Em caso de diagnóstico de doença contagiosa a pessoa é impedida de trabalhar, 

(principalmente no caso da Hotelaria); só voltando a desempenhar funções quando tiver 

dois resultados de análises negativos.  

De reforçar que os imigrantes ao residirem em Portugal e ao se inserirem na cultura do País 

de acolhimento, adquirem os hábitos desta e passam a ter os problemas de saúde de uma 

sociedade desenvolvida. Estes problemas são, por vezes, crónicos e de difícil tratamento. 

 

Segue-se a análise das entrevistas realizadas ao Sr. Delegado da Inspecção-Geral do 

Trabalho (IGT); ao Sr. Comandante da GNR – Destacamento Territorial de Beja e ao Sr. 

Inspector do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Beja (SEF).  

 

A IGT desenvolve junto da população imigrante acções pedagógicas e de aconselhamento, 

no sentido de informar as pessoas dos seus direitos e deveres. A instituição tem um papel 

de extrema importância na fase de legalização, através da validação dos contratos de 

trabalho e da regulação das entidades empregadoras. Em conjunto com o SEF e com a 

GNR, e por vezes também a PSP, realiza várias intervenções junto das entidades 

empregadoras no intuito de averiguar da existência de imigrantes ilegais, exploração 

laboral, de entre outras práticas ilícitas. Aquando da identificação de um indivíduo em 

situação de irregularidade, por exemplo, existe a possibilidade de regularizar a sua 

situação; caso contrário o SEF desencadeia o processo de extradição.   
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O combate à imigração ilegal é a principal acção do SEF; sendo que, neste sentido, o alvo 

central é a entidade patronal que acolhe os imigrantes ilegais.  

A GNR, enquanto força de segurança pública, no caso de detectar algum imigrante em 

situação irregular, encaminha-o também para o SEF e, posteriormente, para o Tribunal. De 

acordo com o Inspector do SEF, o imigrante irregular apenas tem duas soluções: ou é 

notificado para abandonar o País, ou é apresentado em Tribunal e acaba por ser repatriado, 

não podendo voltar a entrar em Portugal durante cinco anos. No caso de se encontrar a 

trabalhar, o patrão é igualmente penalizado através de uma coima posteriormente 

deliberada.  

Relativamente às actividades exercidas pelos imigrantes, o Sr. Delegado da IGT refere a 

Construção Civil e a Agricultura como as mais visadas no Distrito de Beja, considerando 

também o sector da Restauração como muito procurado pelos imigrantes brasileiros. 

Contudo, o Sr. Inspector do SEF não partilha inteiramente da mesma visão, considerando a 

Construção Civil e a Diversão Nocturna como as actividades principais dos imigrantes no 

Distrito de Beja, confirmando também a existência de muitos em situação irregular.   

Segundo as informações recolhidas, as habilitações literárias dos imigrantes não se 

adequam ao tipo de trabalho que exercem e isto verifica-se sobretudo com os imigrantes de 

Leste que detêm um nível elevado de formação.  

 

Numa entrevista realizada à Sr.ª Presidente e ao Sr. Director Técnico da Creche Jardim-de-

Infância Nossa Senhora da Conceição, aferiu-se da existência de cinco crianças imigrantes 

utentes da instituição: duas de Leste e três brasileiras (4% do total de utentes). Estas 

crianças não demonstram qualquer dificuldade na integração, não existindo discrepância 

relativamente às crianças portuguesas. A desigualdade afere-se apenas em termos 

económicos, e nesse sentido a instituição ajusta o pagamento.  

 

Segundo o Serviço Local de Segurança Social de Serpa, verificou-se nos últimos tempos 

um acréscimo de inscrições de imigrantes nos Serviços. Estes imigrantes são, sobretudo, 

brasileiros. 

Esta população pode aceder ao Rendimento Social de Inserção (RSI); aos subsídios 

familiares e a todos os outros apoios previstos na Segurança Social, desde que legalizada e 

que cumpra todas as condições exigidas por Lei. Apesar de tudo, neste momento no 

Concelho de Serpa, não existem imigrantes abrangidos pelo RSI nem requerimentos nesse 

sentido. 



A População Imigrante no Concelho de Serpa – Estudo Particular das Comunidades de Leste e do Brasil 
C.M. Serpa – Outubro 2006 

 
 

40 

As inquiridas realçam não existir nenhuma diferença entre os beneficiários portugueses e 

os beneficiários imigrantes relativamente aos descontos que efectuam e respectivas 

regalias.  

 

 

 

 

2 - Análise dos Inquéritos por Questionário à População Imigrante 

 

2.1 - Caracterização da Amostra 
 

A amostra do presente estudo é constituída por 77 indivíduos, sendo 56 oriundos da 

Europa de Leste (73%) e 21 de origem Brasileira (27%).  

 

 

 

A maioria dos inquiridos é do sexo masculino (52%) e tem idades compreendidas entre os 

26 e os 45 anos de idade (67%). 

As nacionalidades mais representativas são a Romena (39%), a Ucraniana (29%) e a 

Brasileira (27%). 

No que diz respeito às habilitações literárias, a maioria dos indivíduos (61%) possui, ou 

pelo menos frequentou, o ensino secundário. 
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Embora muitos dos inquiridos não quisessem revelar a sua situação perante a Lei, houve 

ainda um número substancial de indivíduos (22%) que afirmou encontrar-se numa situação 

de irregularidade. 

 

 

Seguidamente, proceder-se-á a uma descrição das diferenças significativas encontradas no 

decorrer da caracterização da amostra. 

Grande parte dos indivíduos de origem brasileira é do sexo feminino (62%) enquanto que a 

maioria dos inquiridos oriundos do Leste Europeu é do sexo masculino (57%). 

No que diz respeito aos anos de escolaridade também existem diferenças significativas 

(sig23 ≤ 0,05) entre indivíduos Brasileiros e de Leste. Apesar dos indivíduos de ambas as 

origens terem, na sua maioria, habilitações superiores ao nono ano de escolaridade (95% 

no caso dos de Leste e 75% no caso dos brasileiros), os resultados obtidos reflectem um 

maior nível de instrução por parte dos indivíduos oriundos do Leste. 

Relativamente à idade também existem diferenças entre as várias nacionalidades 

representadas no presente estudo (sig ≤ 0,05). A maioria das pessoas com idades 

compreendidas entre os 26 e os 35 anos de idade são de origem Romena (55%). Os 

indivíduos de origem Ucraniana reúnem a maior parte dos inquiridos do escalão etário dos 

                                                 
23 Nível de significância do teste para um nível de significância estatística definido= 0,05. 
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36 aos 45 anos de idade (41%). Por fim, foram os brasileiros os que mais se situaram entre 

os 16 e os 25 anos de idade (36%). 

No que concerne à situação de legalidade dos indivíduos, apesar das diferenças não serem 

significativas e, por isso, não provirem do universo, a maioria dos imigrantes em situação 

irregular é de origem Romena (53%). No entanto, este facto pode ser explicado por esta 

nacionalidade ser a mais representativa na presente amostra. 

 

 

2.2 - Descrever as Condições Socio-económicas dos Imigrantes e 

Respectivos Agregados Familiares 

 

Os motivos que levaram os inquiridos a deixar o seu País de origem foram a procura de 

melhores condições de vida (29%); os baixos salários no País de origem (29%) e a falta de 

trabalho no seu País (23%). 

Portugal foi o primeiro País de destino pensado pela maioria (70%), que apresenta como 

justificação o Reagrupamento Familiar (29%) ou a facilidade da linguagem (25%). As 

justificações apresentadas diferem consoante a origem dos indivíduos (sig ≤ 0,05), uma vez 

que apenas os cidadãos brasileiros apontam a facilidade na linguagem como justificação. A 

justificação mais citada pelos indivíduos de Leste é o Reagrupamento Familiar (47%). 

Os que responderam negativamente afirmam ter pensado tentar a sua sorte, primeiramente 

noutro País (88%). 

A maioria dos inquiridos (70%) decidiu emigrar com o consenso da família, tendo deixado 

familiares no País de origem (96%); entre eles, os pais (34%), os filhos (28%) e os irmãos 

(20%). Muitos dos inquiridos (49%) enviam regularmente dinheiro para os seus familiares, 

havendo, no entanto, uma boa parte (30%) de indivíduos que nunca o faz. A maioria dos 

indivíduos oriundos de Leste (53%) envia dinheiro regularmente para os seus familiares, 

enquanto que muitos dos cidadãos brasileiros (44%) optam pela opção Nunca. 

A grande parte dos coabitantes dos imigrantes inquiridos trabalha (89%) e está legal 

(93%). Destes coabitantes, há ainda a salientar os que estão em situação irregular mas que 

estão a exercer actividade profissional (9%). 

Existe uma percentagem significativa de respondentes (26%) que afirma não ter o 

agregado familiar em Portugal, sendo que a maioria (39%) tem apenas um membro no seu 

agregado, seguidos daqueles que têm dois membros no agregado (19%). 
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Relativamente aos imigrantes que trouxeram para Portugal os seus filhos, a maioria (38%) 

encontra-se em Creche ou Jardim-de-Infância, seguidos dos que estão a frequentar o 4º ano 

de escolaridade. Os Agrupamentos com maior número de imigrantes são o Agrupamento 

Escolar de Pias e o Agrupamento Escolar de Serpa (ambos com 38%). Todos os pais que 

responderam à questão acerca do aproveitamento escolar dos menores afirmam que estes 

têm bom aproveitamento. 

Quando questionados acerca do rendimento mensal do agregado familiar, a maioria dos 

inquiridos (46%) opta pelo intervalo que oscila entre os 501-1000€ e pelo intervalo dos 

250-500€ (36%). A média do rendimento mensal do agregado familiar dos brasileiros 

situa-se no intervalo de 250-500€ enquanto que a média correspondente aos de Leste se 

situa no intervalo de 501-1000€. 

 

 Em termos de despesas mensais (habitação, saúde, educação, outras) o intervalo mais 

seleccionado varia de 50 a 100€ (25%), sendo que os restantes (101 a 200€, 301 a 400€ e 

mais de 400€) reuniram valores similares em termos percentuais (respectivamente 20%, 

18%, 18%).   
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2.3 - Sector de Actividade Económica e Percurso Profissional do Imigrante 

 

Quando questionados acerca da actividade económica exercida no País de origem, as 

respostas são muito diversificadas, não existindo qualquer padrão de resposta. Contudo, a 

resposta mais dada (15%) foi a área da construção e obras públicas. 

Quando se trata da recolha das áreas de actividade económica actuais, as respostas já são 

mais unânimes, sendo a área da agricultura, pecuária e pescas a mais exercida (43%), 

seguida do serviço de limpezas (20%), da restauração e hotelaria (18%) e construção e 

obras públicas (12%). 

 

Dos imigrantes que não entraram em Portugal com trabalho, a maior parte (35%) 

demoraram de uma semana a um mês para o conseguir. 

No que respeita às condições de contratualização do primeiro emprego, metade dos 

respondentes assinou um contrato sem termo. Este cenário mantém-se, uma vez que grande 

parte dos trabalhadores imigrantes (41%) continua na posse de um contrato sem termo. 

Posteriormente, foi feita uma análise do percurso profissional dos imigrantes no decorrer 

da sua estadia em Portugal de onde se concluiu que o local mais frequentado pelos 

imigrantes é Serpa (46%) e a área da agricultura, pecuária e pescas a mais exercida (34%), 

seguida pela construção civil e obras públicas (26%) e pela restauração e hotelaria (20%). 
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Com o intuito de averiguar se existe algum tipo de exploração por parte da entidade 

empregadora, foi pedido aos imigrantes que comparassem alguns aspectos da sua vida 

laboral com a dos colegas portugueses. Quando questionados acerca da existência de maior 

atrasos no pagamento dos seus salários relativamente aos dos portugueses, a grande 

maioria dos inquiridos (93%) respondeu negativamente. No entanto, uma parte 

significativa da presente amostra (39%) afirma ter um salário menor que o dos colegas 

portugueses que desempenham a mesma função. 13% reforçam ter, apesar de tudo, um 

trabalho mais arriscado. 

Relativamente ao trabalho que desempenhavam aquando da aplicação dos inquéritos, este é 

encarado pela maioria (51%) como um meio para conseguir um trabalho melhor; como um 

meio para ganhar a vida (71%); e, nalgumas situações (57%), como o único trabalho que 

conseguiram arranjar. Alguns dos inquiridos (39%) referem ainda que o seu trabalho está 

abaixo das suas capacidades ou que o patrão lhes deve dinheiro (20%). 

Foi ainda perguntado aos imigrantes o que pensam estar na origem da necessidade de mão-

de-obra na sua área de trabalho. As respostas mais dadas foram que os Portugueses não 

querem trabalhar (32%) e que os portugueses são mais selectivos (26%) relativamente às 

funções a desempenhar. Estas respostas tiveram um maior peso nos inquiridos que 

desempenham funções na área da agricultura, pecuária e pescas.  

Fazendo uma comparação entre a área de actividade económica exercida no País e a área 

de actividade económica actual, verificou-se que apenas uma pequena parte dos inquiridos 

(24,3%) se manteve na mesma área, independentemente da alteração ou não do tipo de 

funções desempenhadas. A maioria dos indivíduos (13,5%) que se manteve na mesma área 

exerce actividade no sector da construção civil e obras públicas (sig ≤ 0,05). 

Quando se averigua a possibilidade de existência de diferenças entre as áreas de actividade 

económica em função da origem dos indivíduos, conclui-se que a maioria dos cidadãos 

oriundos do Leste exerce actividade na agricultura e pecuária, enquanto que os brasileiros 

têm a sua actividade económica distribuída em igualdade pelo sector da construção e obras 

públicas, restauração e hotelaria e serviços de limpeza (26,3%). 
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2.4 - Averiguar das Condições Habitacionais do Imigrante e Respectivo 

Agregado Familiar 

 

Relativamente às condições de habitabilidade, a maior parte dos inquiridos alega ter boas 

condições (58%), seguido dos que dizem ter muito boas condições de habitabilidade 

(25%). É de realçar que nenhum dos respondentes afirmou ter más ou muito más condições 

de habitabilidade. No entanto, há uma percentagem significativa de indivíduos (37%) que 

afirma viver em piores condições do que vivia no seu País de origem. A maioria (40%) 

alega viver em condições idênticas às que tinha no País de origem. 

 

O regime de ocupação que predomina é a habitação cedida pela entidade empregadora 

(58%), seguida da habitação arrendada (29%). 

São os indivíduos de Leste os que reúnem maior número de respostas relativamente à 

opção “Habitação cedida pela entidade empregadora” (66%), enquanto que os indivíduos 

do Brasil se encontram principalmente em habitações arrendadas (40%) comparativamente 

com o outro grupo da amostra (25%). Em consequência disto, a maioria dos respondentes 

(69%), não tem qualquer despesa com a habitação. 

Quando questionados acerca do motivo que os levou a escolher a habitação onde residem, 

grande parte dos inquiridos (61%) afirma que foi a que o patrão cedeu, não tendo assim 

qualquer despesa com a mesma, seguida da opção falta de alternativa (11%). 
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A maioria dos inquiridos vive com o agregado familiar (60%), seguidos dos que vivem 

com amigos imigrantes (15%). Existem diferenças significativas (sig ≤ 0,05) entre os 

indivíduos de Leste e os Brasileiros, uma vez que são os de Leste os que mais coabitam 

com o agregado familiar (64%). No entanto, também os brasileiros optam por viver com o 

agregado familiar (47%). Há ainda que salientar que existem indivíduos de Leste que 

vivem sozinhos (13%), o que não acontece no caso dos brasileiros. 

Predominam aqueles que habitam apenas com uma pessoa (34%) e aqueles que vivem com 

três pessoas (28%). Também neste aspecto, existem diferenças significativas (sig ≤ 0,05) 

consoante a origem dos indivíduos. Destacam-se os indivíduos de Leste que vivem apenas 

com uma pessoa do seu agregado familiar (46%), situação menos frequente no caso dos 

cidadãos do Brasil (21%). 

Outro aspecto a considerar é o facto de nenhum indivíduo de Leste habitar em Portugal 

com um agregado familiar com quatro ou mais membros, o que se verifica no caso dos 

brasileiros (26%). 

 

 

2.5 - Averiguar dos Aspectos Potenciadores da Integração Social do 

Imigrante: 

Competências Pessoais e Sociais do Imigrante 

 

A quase totalidade dos inquiridos (97%) afirma conhecer a Língua Portuguesa, sendo que 

grande parte (82%) fala fluentemente o Português. Como era de esperar, existem 

diferenças significativas (sig ≤ 0,05) ao nível do domínio da Língua Portuguesa, sendo que 

alguns imigrantes de Leste (26%) afirmam falar com dificuldade ou não falar nada 

Português, o que não se verifica no caso dos indivíduos oriundos do Brasil (como se fazia 

prever). 

Ao nível da escrita a opção “Fluentemente” representa 43% das respostas, o que pode ser 

explicado pelas diferenças significativas existentes (sig ≤ 0,05) entre as duas populações 

em Estudo; uma vez que a grande parte dos cidadãos de Leste (81%) não escreve 

Português ou fá-lo com dificuldade. No caso dos Brasileiros, como seria de esperar, todos 

os inquiridos afirmam escrever fluentemente a Língua Portuguesa. 
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Também se questionou os imigrantes se faziam parte de alguma associação de imigrantes. 

A grande maioria respondeu negativamente (94%). Nos poucos casos em que responderam 

afirmativamente, todos apontaram a SOLIM como a associação de que são membros. 

 

Capacidade de Adaptação das Respostas dos Serviços Locais 

 

A maioria dos inquiridos (88%) está inscrita nos Serviços de Finanças Locais e efectua 

descontos para a Segurança Social (77%). No entanto, uma parte substancial dos 

respondentes (31%) não usufrui de nenhum apoio social, sendo que o apoio que existe em 

maior número é o Abono de Família (44%), seguido do Serviço de Acção Social Escolar 

(SASE) (19%). 

 

Um dado curioso, ainda que pouco frequente na presente amostra (9,1%), é o facto de 

indivíduos em situação irregular efectuarem descontos para a Segurança Social e estarem 

inscritos nos Serviços de Finanças Locais (18%). 

Dos indivíduos que efectuam descontos para a Segurança Social apenas metade é 

beneficiária de algum Apoio Social, sendo que a maioria (38%) usufrui de Abono Familiar. 

Mais de metade dos sujeitos (68%) está inscrita nos Serviços Locais de Saúde e refere que 

foi fácil o recurso a este serviço. Apesar da diferença existente não ser significativa (sig > 

0,05), e por isso não se poder extrapolar para o Universo, existem, em termos 

proporcionais, mais indivíduos brasileiros inscritos no Centro de Saúde (79%), do que 

indivíduos de Leste (64%). 

 

Os apoios a que os imigrantes mais recorreram foram o Centro de Saúde (29%), seguido 

pelo Hospital (18%) e pelas Finanças (13%). Há também quem ainda não tenha recorrido a 

qualquer tipo de serviço (21%). Dos respondentes a esta questão, a grande maioria afirma 

que foi bem atendido (82%). A boa qualidade do atendimento verificou-se essencialmente 

no Centro de Saúde (88%) e no Hospital (78%), sendo que a maioria das pessoas (60%) 

que recorreu ao apoio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), considera que poderia 

ter sido melhor atendida.24 Há a realçar que estes dados podem ter sido inflacionados pela 

grande quantidade de não respostas obtidas (38%). 

 

                                                 
24 Ver anexo 15. 
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A maioria dos inquiridos (63%) afirma ser difícil arranjar a documentação necessária à 

legalização apresentando como principal motivo o excesso de burocracia (80%). Dos que 

afirmam ser fácil, a grande parte (62%) foi ajudada por terceiros. 

 

 

Relativamente aos percursos/procedimentos necessários para o processo de legalização, a 

maior parte dos respondentes à questão (46%) referem o contrato de trabalho como 

condição essencial, seguido do recurso ao SEF (32%) e à Segurança Social (27%).   

 

 

Acolhimento da Comunidade Local  

 

Quando questionados acerca do modo como os portugueses tratam os imigrantes, a maior 

parte (33%) dos respondentes refere que “mostram simpatia mas não se misturam”, 

seguido da opção “mostram respeito e consideração” (28%); sendo também de salientar 

que apenas alguns inquiridos (5%) consideram que os portugueses são racistas. 
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Relativamente a esta questão, existem diferenças significativas (sig ≤ 0,05) no que 

concerne à origem dos inquiridos. A maior parte (55%) dos brasileiros afirma que os 

portugueses mostram simpatia mas não se misturam. A maioria (40%) dos de Leste refere 

que os portugueses mostram respeito e consideração pelos imigrantes. É evidente a 

diferença percentual na opção “São racistas”, em que os brasileiros (10%) superam os de 

Leste (2%). 

A maior parte (49%) dos imigrantes inquiridos participa nas actividades do local onde vive 

com alguma frequência, seguido dos que participam com muita frequência (30%). Segundo 

as origens em evidência, a maior parte (62%) dos ucranianos e dos brasileiros (55%) 

participa nas actividades com alguma frequência, enquanto que a maioria (40%) dos 

romenos participa com muita frequência nas actividades locais.  

 

 

2.6 - Conhecer a Distribuição Geográfica da População Imigrante 

 

A localidade do Concelho que tem maior número de imigrantes é Serpa (63% - Freguesias 

de Santa Maria e Salvador), seguida da Freguesia de Pias (19%) (ver anexo 16). 

A maioria dos imigrantes reside em montes (56%), sendo a opção “Outra” também muito 

escolhida (31%) (sem que seja especificada, no entanto, a localização exacta). Neste 

aspecto, existem diferenças significativas (sig ≤ 0,05) consoante a origem dos indivíduos, 
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uma vez que são os de Leste que mais vivem em montes (62% dos inquiridos de Leste 

vivem em montes perfazendo, 87% da totalidade dos residentes no monte). 

A maioria dos inquiridos (63%) está a exercer actividade em Serpa, seguida dos que a 

exercem na freguesia de Pias (11%). 

 

 

2.7 - Perceber a Perspectiva que os Imigrantes têm da Imigração em 

Portugal e Perspectivas de Continuidade em Serpa 

 

Relativamente às expectativas dos imigrantes no que concerne à permanência em Portugal, 

a maioria (68%) dos inquiridos considera que são boas, revelando como principal motivo 

as boas condições de vida (64%). 

Dos que afirmam que não está a corresponder às expectativas (32%), alegam os baixos 

salários (42%) como o principal factor. 

Comparando os inquiridos em situação legal com os ilegais quanto às expectativas 

relativamente a Portugal, não existem diferenças significativas (sig > 0,05). Contudo, 

evidencia-se o facto da grande maioria (71%) dos legais considerar que Portugal está a 

corresponder às suas expectativas. 

A esmagadora maioria (91%) dos inquiridos pretende ficar em Serpa, apresentando como 

motivos, as características da cidade e da população (38%) e a oferta de trabalho (27%). 

 

 

 

Dos que responderam “Não” (9%), a maior parte (50%) refere como causa os baixos 

salários; enquanto que os restantes expõem o término do contrato de trabalho e a 

discriminação (ambas com 25%) como as principais razões. 
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Todavia, os inquiridos, quando questionados se aconselham outras pessoas a imigrarem 

para Portugal, respondem maioritariamente (74%) não o fazer. Referem como principal 

factor a falta de trabalho (50%). Dos que têm opinião contrária (26%), a maior parte (33%) 

menciona a oferta de trabalho como principal factor. 

 

 

2.8 - Constatar dos Procedimentos Inerentes à Entrada no País 

 

A maioria dos inquiridos (44%) teve como ponto de entrada a cidade de Lisboa, sendo 

também de realçar que uma percentagem significativa da amostra (20%) veio directamente 

do País de origem para Serpa. 

Os anos que registaram maior entrada em Portugal por parte dos inquiridos foram 2001 e 

2005, com a mesma representatividade (24%).   

No que concerne ao ano de entrada no Concelho, o mais apontado foi o ano de 2005 

(21%). 

Quando questionados acerca do tipo de visto com que entraram no País, um elevado 

número de inquiridos (62%) afirmou ter entrado na posse de um Visto Turístico, seguido 

do Visto de Trabalho mas com muito menor número de respostas (17%). 
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Quando questionados acerca do tipo de autorização actual, a maioria dos inquiridos (37%) 

escolhe a opção “Outra situação”; seguida da Autorização de Permanência e da 

Autorização de Residência (ambas com 21%) e do Visto de Trabalho (20%). 

A maioria das pessoas que actualmente possui AP entrou no País com Visto Turístico 

(87%) e uma parte das pessoas que entraram com Visto Turístico (40%) encontram-se 

agora numa situação desconhecida, ou seja, escolheram a opção “Outra situação” (sig ≤ 

0,05). 

Considerando agora os inquiridos que têm a sua situação regular em Portugal, a maioria 

possui AP ou AR (ambas com 28%), seguidos dos que têm Visto de Trabalho (25%) e dos 

que estão noutra situação (19%). 

Os indivíduos que não têm a sua situação regularizada afirmaram todos que se encontram 

“noutra situação”. 

Ainda dentro deste tema, foi perguntado aos inquiridos se houve intermediários no 

processo de legalização e chegada ao País, ao que a maioria destes respondeu 

negativamente (58% no caso da legalização e 59% na chegada ao País). Dos que 

responderam de forma positiva à questão, uma grande parte apontou como intermediário o 

patrão (69% no processo de legalização e 54% aquando da chegada ao País). 

 

 

2.9 - Averiguar das Necessidades de Apoio Jurídico e Formativo para 

Criação e Adaptação das Respostas Locais 

 

Apenas uma pequena parte da amostra (7%) já frequentou um curso de Língua Portuguesa; 

no entanto, pouco mais de metade (54%) dos que não frequentaram gostariam de o fazer. 

Destes, a grande maioria (90%) têm como origem o Leste Europeu (sig ≤ 0,05). 

Relativamente ao interesse por outros cursos, uma parte da amostra (53%) mostrou 

interesse, sendo os mais votados, o curso de Informática (35%) e o curso de Inglês (26%). 

Quanto à necessidade de apoio jurídico, a maior parte (74%) considera não necessitar deste 

apoio; sendo que os que sentem esta necessidade (26%) referem a necessidade de apoio no 

âmbito da legalização (60%) ou nas questões de trabalho (40%).  
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VI – Discussão dos Resultados 
 

No decorrer deste capítulo proceder-se-á a uma interpretação dos resultados obtidos, de 

modo a que se retirem as ilações necessárias ao alcance dos objectivos propostos pelos 

investigadores do presente Estudo. 

 

Relativamente ao objectivo designado por “Sector de actividade económica e percurso 

profissional”, verifica-se que as principais actividades profissionais exercidas pelos 

imigrantes são a agricultura e pecuária; serviço de limpeza; restauração e hotelaria e 

construção civil, observando-se nestas uma maior incidência de brasileiros, e de indivíduos 

de Leste na primeira. São também estas as actividades mais enunciadas no percurso 

profissional dos inquiridos. 

Esta tendência laboral observada no Concelho vai de encontro ao padrão nacional. Ferreira, 

E. e colaboradores (2004) referem que os imigrantes são responsáveis por uma parte 

significativa da produção na construção civil, restauração e hotelaria e, nalgumas regiões, 

verifica-se também o impacto da actividade agrícola. Por vezes denotou-se uma exploração 

laboral dos imigrantes, que pode ser inferida pelas diferenças salariais existentes entre os 

cidadãos estrangeiros e os portugueses. 

 

No âmbito das condições habitacionais do imigrante e respectivo agregado familiar, é de 

realçar as boas condições em que os imigrantes inquiridos habitam, facto também 

comprovado pelos vários Presidentes de Junta entrevistados. A maior parte das habitações 

são cedidas pelas entidades empregadoras, destacando-se a coabitação com o agregado 

familiar. 

Esta realidade do Concelho de Serpa não espelha exactamente a generalidade dos 

imigrantes em Portugal; uma vez que muitos vivem em condições de desconforto, 

nomeadamente em quartos e partes de casa (nos centros urbanos); em bairros de barracas 

ou bairros clandestinos (nas zonas suburbanas); em habitações sociais marcadas pelo 

estigma da marginalidade e, alguns, nos estaleiros das obras ou ainda em piores condições 

engrossando as fileiras dos sem-abrigo (Raposo, I., 2002).     

 

No que respeita aos aspectos potenciadores da integração social do imigrante, é evidente a 

importância do conhecimento da Língua do País de acolhimento, o que se verifica no 

Concelho de Serpa. 
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Contudo, a adesão por parte dos imigrantes a alguma associação de imigrantes é 

praticamente inexistente. Esta situação remete para uma menor facilidade no processo de 

integração social, já que as associações de imigrantes são cruciais na conservação e 

transmissão da cultura de origem e na defesa dos direitos de cidadania, promovendo a 

participação cívica das comunidades imigrantes na sociedade em que se inserem 

(Albuquerque, R., 2002).  

 

Relativamente aos Serviços Públicos Locais, nomeadamente Finanças, Segurança Social e 

Serviços de Saúde, existe uma aderência significativa por parte dos imigrantes inquiridos, 

sendo quase consensual o bom atendimento dos serviços. No âmbito da Segurança Social, 

o apoio social que mais se verifica é o abono de família, embora o número de agregados 

familiares beneficiários seja escasso.  

Contudo, a componente burocrática inerente aos serviços e consequente dificuldade no 

acesso à documentação necessária à regularização da situação, constitui um obstáculo para 

os imigrantes. De salientar que a burocracia dos Serviços Públicos é um problema geral 

que afecta também os portugueses.    

 

Outra questão que pode eventualmente dificultar a integração social dos imigrantes, tem a 

ver com o modo como os portugueses os tratam. Segundo os dados obtidos, este 

tratamento não constitui um entrave à integração da população imigrante, já que de uma 

forma geral os respondentes consideram que são respeitados. Todavia, verificam-se 

algumas diferenças em termos de origem: os Brasileiros assumem uma posição menos 

positiva do que os imigrantes de Leste.    

 

No que concerne ao lazer e participação em actividades desenvolvidas pela 

comunidade local, os inquiridos revelam uma adesão considerável, sendo que os Romenos 

demonstram uma maior afinidade nesse sentido.  

 

Quanto à distribuição geográfica da população imigrante no Concelho, as Freguesias de 

Santa Maria e Salvador reúnem de forma inequívoca a principal massa de imigrantes; 

sendo que os de Leste residem principalmente em montes e os Brasileiros na cidade de 

Serpa. Este facto comprova a tendência verificada nos últimos anos com uma distribuição 

mais descentralizada dos imigrantes pelo território nacional (Alves, F.; 2003).   
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A maioria dos imigrantes abrangidos pelo Estudo considera que Portugal está a 

corresponder às suas expectativas, revelando como principal motivo as boas condições de 

vida proporcionadas. Deste modo, pretendem ficar em Serpa, apresentando como causas as 

características da cidade e da população e a oferta de trabalho. Todavia, não aconselham 

outras pessoas a imigrarem para Portugal, talvez devido ao receio que as suas condições 

laborais piorem com a vinda de mais imigrantes. 

 

A entrada no País verifica-se sobretudo com Visto Turístico, sendo que na actualidade se 

encontram principalmente com AP e AR. Destaca-se o facto dos imigrantes, apesar de 

entrarem no País com Visto Turístico, possuírem a intenção de desempenhar uma 

actividade profissional. 

 

A população em análise depara-se com vários obstáculos no que concerne a questões de 

legalização e laborais. No entanto, em termos gerais, os imigrantes afirmam não necessitar 

de apoio jurídico, o que não deixa de ser curioso.  

 

Verifica-se também, no âmbito formativo, um interesse na frequência de um curso de 

Língua Portuguesa bem como de informática e de inglês. 

 

A pluralidade dos inquiridos encontra-se em Portugal com o agregado familiar, estando 

os seus filhos a usufruir do sistema educativo. 

Os que não se encontram nesta situação revelam enviar regularmente dinheiro para os seus 

familiares no País de origem, o que é mais evidente no caso dos indivíduos oriundos do 

Leste Europeu (embora o façam com alguma dificuldade devido aos baixos ordenados que 

auferem).  

 

De acordo com o exposto anteriormente, podem ser inferidos pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças que condicionam a integração e caracterizam a população 

imigrante estudada, diferindo segundo a sua origem.25  

Todos os aspectos anteriormente referidos complementam o primeiro objectivo específico 

delineado, que se traduz na caracterização das condições socio-económicas dos imigrantes 

e que foi, desta forma, atingido. 

Os restantes objectivos foram, igualmente, alcançados permitindo um conhecimento mais 

aprofundado das condições laborais, habitacionais, de integração social e de distribuição 

                                                 
25 Ver anexo 17. 
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geográfica, bem como a perspectiva que os imigrantes têm da imigração em Portugal e, 

especificamente, em Serpa. Para além disto, averiguaram-se também as necessidades 

formativas e de apoio jurídico dos imigrantes para criação e adaptação das respostas locais 

que se revelam, por vezes, insuficientes ou deficitárias. 
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VII – Conclusão 
 

Após uma exaustiva investigação, chegou o momento de se retirarem ilações finais sobre o 

que foi realizado; focando a utilidade, vantagens e constrangimentos bem como algumas 

sugestões para o aprofundamento do tema.    

O presente Estudo reveste-se de uma grande utilidade para o Concelho de Serpa, uma vez 

que engloba vários aspectos duma temática crucial nos tempos que correm e que carecia de 

aprofundamento no Concelho. Espera-se que o mesmo contribua para uma melhor 

compreensão da realidade vivida pelos imigrantes e, consequentemente, para uma melhor 

assimilação por parte da sociedade que os acolhe. 

O trabalho de terreno efectuado, e o consequente contacto directo com a população 

imigrante, permitiu o conhecimento mais aprofundado de aspectos inerentes à realidade do 

imigrante e que somente através da aplicação do questionário não seria possível aferir. 

De realçar que a constante mobilidade da população imigrante e o número considerável de 

imigrantes em situação irregular presentes no Concelho, poderão condicionar a fiabilidade 

dos dados. 

 

Apesar da não necessidade de apoio jurídico manifestada pela maioria dos inquiridos 

(74%), o Gabinete de Apoio ao Imigrante (Projecto Desenvolver – PROGRIDE) efectuou, 

até ao momento (Setembro de 2006) e em 9 meses, 19 atendimentos a 13 indivíduos; dos 

quais sete brasileiros, três romenos, um moldavo, uma belga e um ucraniano. 

Os principais problemas manifestados por estes imigrantes reportam-se sobretudo a 

questões relacionadas com a legalização, acesso aos serviços locais e procura de emprego; 

tendo sido encaminhados para as entidades competentes, principalmente para o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), para o Instituto da Segurança Social e para o 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 

Dois dos imigrantes requereram apoio jurídico prestado por uma Jurista disponibilizada 

pela Câmara Municipal de Serpa ao Projecto (Des)Envolver-PROGRIDE, para apoio ao 

Gabinete.        

 

Considera-se relevante para futuras investigações nesta área, a utilização de mediadores 

imigrantes (preferencialmente pertencentes à comunidade a estudar), uma vez que desta 

forma poderão ser quebradas barreiras linguísticas bem como desconfianças associadas a 

este tipo de investigação. 
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Outro factor a ponderar seria a realização de actividades cativantes para os imigrantes e 

com eles delineadas e executadas, o que facilitaria o contacto com os mesmos e 

consequente conhecimento da sua realidade; actividades que poderão ser realizadas no 

âmbito do Projecto Desenvolver. 

 

Relativamente a sugestões no sentido de auxiliar os imigrantes na sua integração, seria 

importante a criação de um Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI) no sul do País. 

A nível local, é importante, de entre outras, a consolidação do Gabinete de Apoio ao 

Imigrante e a sua divulgação, eventualmente através de correio electrónico; o que 

permitiria o esclarecimento de dúvidas por parte da população imigrante de forma 

anónima. 

 

A criação duma Associação de Imigrantes seria também um contributo a ser dado pelo 

Projecto, através de contactos estabelecidos com informantes-chave destas comunidades. 

 

“…todos somos responsáveis pela integração assente no respeito pela diferença, pelo 

fomento do respeito mútuo e da compreensão entre as pessoas de origens e culturas 

diferentes, de modo a evitar situações de marginalização que corroem as sociedades e 

prejudicam o seu progresso económico” (Duarte, A. et al., 2004: 178). 

 

“Devemos respeitar aquele ou aquela que fala diferente, que tem outras crenças, que 

pertence a outra cultura, a outra geração e a outra classe social” (Duarte, A. et al., 2004: 

179).   
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Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caracterização da população imigrante no Concelho de Serpa 
 

1 

Inquérito 
 
 
Nota introdutória: Estamos a realizar um estudo sobre a população imigrante no Concelho de Serpa. Gostaríamos 
de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua vida e o seu trabalho em Portugal. As suas respostas são de extrema 
importância para o conhecimento de alguns dos seus problemas. Por isso pedimos que responda com sinceridade às 
seguintes perguntas, na certeza de que as suas respostas são inteiramente confidenciais. O inquérito é anónimo e o 
que responder será utilizado apenas para fins estatísticos.     

 
Data: ___/___/___ 

1  Género____                      
 
2  Idade  
 
  16-25 anos                   26-35 anos   36-45 anos     

              46-55 anos   56-65 anos                   Mais de 65 anos 

   
3  Naturalidade___________________________________________________________________ 
 
4  Nacionalidade___________________________________________________________________ 
 
5  Anos de escolaridade____________ 

 
6  Habilitações Literárias____________________________________________________________  
 
7  Entrada no País c/ 
 

Visto de Escala   Visto de Curta Duração  Visto de Estudo  

Visto de Trânsito   Visto Turístico   Visto de Estada Temporária 

Visto de Trabalho  Visto de Residência  Nenhum visto 

 
Observações__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
8  Data de Entrada em Portugal ____/____/____ 
 
9  Ponto de Entrada (Zona País) ________________________ 
 
10  Data de Chegada ao Concelho ____/____/____ 
 
11  Se não entrou no País com contrato de trabalho, quanto tempo demorou para conseguir trabalho e em 
que condições de contratualização? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
12  Foram utilizados intermediários no processo de legalização e chegada ao País? 

Sim    Não    Ns/Nr 
 

12.1  Justifique. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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13  Profissão exercida no País de origem __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
14  Profissão que exerce actualmente _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
15  Duração do contrato de trabalho / Data de término: _____________________________________________ 
 
16  Localidade onde trabalha____________________________________________________________________ 
 
17  Tipo de Autorização Actual 
 

Autorização de Permanência   Autorização de Residência 

Visto de Trabalho    Outra Situação 

 

Observações__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
18  Percurso Profissional em Portugal (locais, funções, regimes de trabalho, motivos de cessação das funções / 

rescisão de contratos): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

19  Pode-me dizer se no seu trabalho, comparando com os seus colegas portugueses: 

19.1  Há mais atrasos no pagamento do seu salário?  

Sim    Não    

  19.2  O seu salário é menor? 

 Sim    Não    

  19.3  Tem trabalhos mais arriscados? 

Sim    Não  

Observações__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

20  Concorda com as seguintes afirmações acerca do seu trabalho actual? 

20.1  Está abaixo das suas capacidades 

Concordo              Discordo                 

20.2  É apenas um meio para conseguir um trabalho melhor 

              Concordo              Discordo                 

20.3  É apenas um meio para ganhar a vida 

              Concordo              Discordo                 

20.4  Foi o único que conseguiu arranjar 

              Concordo              Discordo                 
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21  O seu patrão deve-lhe dinheiro? 

Sim    Não     

22  Efectua descontos para a Segurança Social?  

Sim    Não     

23  Está inscrito nos Serviços de Finanças Locais? 

Sim    Não     

24  Arranjar a documentação necessária à regularização da sua situação em Portugal é fácil?  

Sim    Não     

24.1  Justifique. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
25  No seu caso, quais foram os percursos/procedimentos necessários para o processo de legalização? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
26  Sente necessidade de apoio jurídico?   

Sim    Não     

26.1  Se sim, em que circunstâncias? 

 _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

27  O que o(a) motivou a deixar o seu País de origem 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
28  Portugal foi o 1º país de destino em que pensou? 
 

Sim    Não     

28.1  Justifique. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
29  A decisão de imigrar foi tomada sozinho(a) ou com o consenso da família? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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30  Caracterização do Agregado Familiar 

 
 

31  Deixou família no País de Origem?  

Sim    Não     

31.1  Se sim, indique os laços de Parentesco. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
32  Estes familiares dependem de alguma forma dos seus rendimentos de trabalho? Qual a sua situação? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
No caso de residir em Portugal com a família: 

33  Qual a situação escolar dos menores (ano, instituição, aproveitamento)? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
34  Quais os Apoios Sociais de que o agregado familiar beneficia? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
35  Localidade onde habita______________________________________________________________________ 
 
36  Localização da habitação 
 
  Outro núcleo antigo    Centro histórico de Serpa 

  Monte      Outra______________________ 

  
37 Tipo de Habitação e Condições de Habitabilidade (apartamento; moradia isolada; existência de WC; 

existência de cozinha; existência de água canalizada e esgotos; estado geral de conservação; estrutura; paredes; 
cobertura, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Parentesco Idade Nacionalidade 
Estado 
Civil 

Habilitações 
Literárias 

Situação na 
Vida Activa 

País 
Onde 
Reside 

Conhecimento 
Língua 

Portuguesa 



Caracterização da população imigrante no Concelho de Serpa 
 

5 

38  Regime de Ocupação 

Arrendada                          Habitação Própria     Habitação cedida pela Entidade Empregadora 

Quarto cedido pela Entidade Empregadora     Outra Situação 

 
39  Qual o valor mensal de despesa com a habitação? _______________________________________________ 

 
40  As condições em que habita, comparadas com as que usufruía no seu país de origem são: 
 

Muito melhores   Melhores   As mesmas  

  Piores    Muito piores 

 

41  Quais os factores que motivaram a escolha desta habitação? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

42  Com quem coabita em Portugal? 

Vive Só          Vive com colegas de trabalho   Vive com amigos imigrantes

        Vive com o agregado familiar        Vive com o patrão    Outra Situação   

42.1  Justifique 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
43  Com quantas pessoas coabita?______________ 

 
44  Qual a situação Profissional destas pessoas e qual a respectiva situação de legalidade? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
45  Está inscrito nos Serviços locais de Saúde? 

Sim    Não     

46  Foi fácil o recurso a estes Serviços? 

Sim    Não     

Observações 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
47  Qual o Rendimento mensal do agregado familiar?  

Menos de 250€    De 250 a 500€   De 501 a 1000€                      

De 1001 a 1500€    De 1501€ a 2000€  Mais de 2000€   

48  Qual o valor das despesas mensais? (habitação, saúde, educação, outras) 

    Menos de 50€   De 50 a 100€   De 101 a 200€ 

  De 201 a 300€   De 301 a 400€   Mais de 400€ 
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49  A permanência em Portugal está a corresponder às suas expectativas?  
 

Sim    Não     

49.1  Justifique. _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
50  Conhecimento da Língua Portuguesa 
 

Sim           
Falada     Fluentemente                              C/ Dificuldade  

Escrita     Fluentemente                              C/ Dificuldade 

Não 
 

51  Já frequentou algum curso de Língua Portuguesa? 

Sim    Não     

52  Gostaria de frequentar? 

Sim    Não  

53  Gostaria de frequentar outro curso? 

Sim           Qual?__________________________________________   Não 

  

54  O que pensa estar na origem da necessidade de mão-de-obra na sua área de  trabalho? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

55  Na sua opinião como é que, em geral, os portugueses tratam os imigrantes? 

Mostram respeito e consideração        São indiferentes          De igual para igual 

            Mostram simpatia mas não se misturam            São racistas 

56  Com que frequência participa nas actividades do local onde vive (festas, feiras, espectáculos culturais e 
desportivos, etc.)? 

  Com muita frequência     Com alguma frequência  

  Muito raramente      Nunca    

57  É membro de alguma associação de Imigrantes em Portugal? 

Sim Indique qual_________________________________________________________________ 

Não 

58  A que tipo de apoio já teve de recorrer durante a sua estadia em Portugal? Qual a qualidade do 
atendimento? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

59  Pretende continuar em Serpa? 

Sim    Não     
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59.1  Justifique. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
60  Aconselharia outras pessoas a imigrarem para Portugal? 

Sim    Não     

60.1  Justifique. _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
61  Deseja acrescentar alguma coisa que o presente questionário não lhe permitiu expor? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrigado pela sua colaboração. 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cronograma 
 

 

Meses 
Actividades 

Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Pesquisa Bibliográfica e 
Redacção do Capítulo 

        

Levantamento de Dados 
        

Elab. de guiões de entrevista a 
aplicar às entidades 

        

Entrevistas às entidades 
        

Análise de Conteúdo das 
entrevistas 

        

Definição da Amostra 
        

Elaboração do Inquérito por 
Questionário 

        

Aplicação do Inquérito por 
Questionário 

        

Tratamento/Análise/Interpretação 
dos dados dos Inquéritos 

        

Análise de Resultados e 
Conclusões 

        

Redacção do Estudo 
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Dados do SEF – Imigrantes no 
Concelho de Serpa 

Origem Número % 
Leste 70 53 
Brasil 26 19,7 
Bélgica 1 0,75 
Bolívia 1 0,75 
Canadá 2 1,5 
China 3 2,3 
Cuba 1 0,75 

Espanha 7 5,3 
França 4 3 
Itália 2 1,5 
Líbano 1 0,75 

Luxemburgo 1 0,75 
Filipinas 1 0,75 
Alemanha 8 6,1 

Grã-Bretanha 1 0,75 
Suiça 3 2,3 
Total 132 100 

 
Maio de 2006 
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Junta de Freguesia 

 

- Tem noção do número de imigrantes que existe na freguesia? 

 

- Tem conhecimento da sua situação de regularidade? 

 

- Quais as condições habitacionais dos imigrantes? 

 

- Existe algum tipo de acompanhamento para a instalação de imigrantes? 

 

- As entidades empregadoras reagem de forma positiva à mão-de-obra imigrante? 

 

- Existe algum programa/actividade social de integração na comunidade? 

 

- Tem-se verificado na freguesia o reagrupamento familiar dos imigrantes? Existe algum 

apoio nesse sentido? 

 

- Existem problemas de racismo, desentendimentos, confrontos entre a comunidade 

imigrante e a comunidade natural da freguesia? 

 

- Qual a localização da comunidade imigrante na freguesia? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista à Srª Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

 (6 de Março de 2006) 

 
 

 
- Tem noção do 

número de 

imigrantes que existe 

na freguesia? 

 
 

- Existem apenas seis imigrantes: 

1- Romeno (sexo feminino) 

2- Brasileiros (sexo feminino) 

3- Azerbeijão (a trabalhar na Herdade 
das Bernardas) 

 
- De vez em quando aparecem aqui uns 
imigrantes mas estão apenas de passagem, 
passam cinco ou seis dias ou uma semana 
e depois vão-se embora. 
 

 

 

Baixo número de 

imigrantes na freguesia de 

Ficalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quais as condições 

habitacionais dos 

imigrantes? 

 
 
 

- Estão a viver em casas alugadas e os que 
trabalham nas Bernardas moram lá em 
casa cedida pela entidade empregadora. 
 

- Uma das senhoras casou com um senhor 
daqui e conseguiu a legalização através do 
casamento. 
 
- Entretanto outra senhora também 
começou a viver com um senhor daqui e 
vivem maritalmente, não sei se já 
casaram, e por isso não teve problema de 
se instalar.  
 
- Os das Bernardas vêm cá à Junta de seis 
em seis meses, buscar um atestado de 
residência, trazem os documentos todos e 
nós passamos. E eles dizem que têm 
condições habitacionais boas, portanto, se 
calhar há portugueses a morar em piores 
situações, se calhar não, há mesmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boas condições 
habitacionais 

 
- Existe algum tipo de 
acompanhamento 
para a instalação de 
imigrantes? 
 

- Aqui não, temos agora neste momento a 
decorrer o PROGRIDE, mas aqui em 
Ficalho não, esse é ao nível do concelho 
de Serpa. 
 
- Aqui em Ficalho penso que não se 
justifica, que não há qualquer necessidade. 

 
 

Não existe e por enquanto 
não se justifica. 
 



 
                                                                                                        

 

 
 

- As entidades 
empregadoras 
reagem de forma 
positiva à mão-de-
obra imigrante? 
 

 
- Eu julgo que bem. 
 
- Porque se calhar (apesar de não ter a 
certeza) eles pagam menos aos imigrantes 
do que aos portugueses. 
 
- Ou então trabalham mais horas pelo 
mesmo ordenado. Ou uma coisa ou outra. 

 
 
 

Reacção positiva das 
entidades empregadoras à 
mão-de-obra imigrante. 

 

 

 

- Partilha a ideia de 
que os imigrantes 
fazem trabalhos que 
os portugueses 
rejeitam? 

 

- Não, eu também já fui imigrante e 
trabalhava lado a lado com os ingleses, a 
diferença é que eles ganhavam mais do 
que eu. Penso que é o que se passa aqui. 
 
- E aqui em Ficalho não há trabalhos 
perigosos ou muito difíceis por isso acho 
que isso não se passa. 
 
- Por exemplo, antes havia muitas pessoas 
daqui desta zona que iam ao morango para 
Espanha e agora já não vão porque vão 
para lá imigrantes a ganhar menos 
dinheiro. 
 

 
 
 
 

Os imigrantes não fazem os 
trabalhos que os 
portugueses não querem. 
Até estão a substitui-los em 
algumas actividades que 
davam emprego aos 
portugueses. 

 
 
- Quais as 
áreas de actividade 
dos imigrantes? 

- Cá em Ficalho, só as pessoas que estão 
nas Bernardas é que trabalham no campo. 
 
- Uma imigrante trabalha nas limpezas. 
 
- As outras duas casaram com portugueses 
e não estão a trabalhar. 
 

 
 
 

Agricultura e limpezas. 

 
 

- Existem problemas 
de racismo, 
desentendimentos, 
confrontos entre a 
comunidade 
imigrante e a 
comunidade natural 
da freguesia? 
 

- Não existe problema nenhum, eles estão 
perfeitamente integrados. 
 
- Os que estão aqui frequentam os bares e 
os cafés e não há problema nenhum. Uma 
senhora até costuma ir às excursões 
connosco. 
 
- Eles até são pessoas com um certo nível 
de cultura e de habilitações que grande 
parte da população de Ficalho não possui. 

 
 
 
 

Boa integração dos 
imigrantes. 

 
 
- Quais as 
vantagens da 
Imigração? 
 
 

- Foi o reavivar dos montes. 
 
- As pessoas que têm montes para férias 
têm os imigrantes nos montes para lhe 
tomarem conta da casa e para os servirem 
quando eles lá vão. 
 

 
 

O reavivar dos montes. 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(Cont.) 

- Na maioria das situações é só mesmo 
para cuidar da casa, pois não cultivam 
nada. 
 
- E os imigrantes acomodam-se a isso pois 
desta forma não se têm de preocupar com 
as despesas com a habitação. 
 

 
 
 

(Cont.) 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Vargo 

(16 de Março de 2006) 
 

 

 
 
 
 
- Tem noção do número 
de imigrantes que existe 
na freguesia? 
 

- Existem muito poucos imigrantes na 
freguesia, só três ou quatro. Na altura da 
azeitona é que vêm mais, mas só levam cá 
essa temporada e depois vão embora. 
 
- Um ucraniano mora numa casa alugada 
cá na freguesia, um ucraniano e um 
brasileiro moram na Corte de Messangil e 
há outro ucraniano que mora na 
Escondidinha. 
 

 
 
 
Baixo número de 
imigrantes na freguesia. 
Maioria habita em 
montes. 

 
- Tem conhecimento da 
sua situação de 
regularidade? 
 

- Não tenho conhecimento. Só um é que 
recorreu à Junta para ser ajudado a 
preencher uns papéis. 

Desconhecimento da 
situação de 
regularidade dos 
imigrantes da freguesia. 

- Quais as condições 
habitacionais dos 
imigrantes? 
 

- Eu penso que eles têm boas condições, 
que têm tudo o que lhes faz falta para 
viver. 
 

 
Boas condições 
habitacionais. 

 
- Existe algum tipo de 
acompanhamento para a 
instalação de imigrantes? 
 

- Não, por enquanto não existe e não se 
justifica pois temos poucos imigrantes e 
muitos deles vivem em habitações cedidas 
pelos patrões. 
  

 
Não existe e, por 
enquanto, não se 
justifica. 
 

- Quais as principais 
áreas de actividade dos 
imigrantes? 
 

- As principais áreas de actividade são a 
construção civil e a agricultura. 
  

 
Construção civil e 
agricultura. 

 
- Existe algum 
programa/actividade 
social de integração na 
comunidade? 
 

- Não existe nenhum programa porque, 
como lhe disse, existem muito poucos 
imigrantes nesta freguesia. Mas os poucos 
que há e que eu vejo penso que estejam 
integrados uma vez que vão aos cafés e 
relacionam-se bem com as pessoas 
naturais da freguesia. 
 

 
 
Não existe nenhum 
programa mas os 
imigrantes estão bem 
integrados. 

- Existem problemas de 
racismo, 
desentendimentos, 
confrontos entre a 
comunidade imigrante 
e a comunidade natural 
da freguesia? 

 

 
 
- Que eu tenha conhecimento, nunca 
existiu problema nenhum com os 
imigrantes. 
 

 
 
Inexistência de 
desentendimentos entre 
os imigrantes e a 
população local. 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista à Sra. Vice-Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de S. Bento 

(6 de Março de 2006) 
 

 
- Tem noção do 
número de imigrantes 
que existe na 
freguesia? 

- Há um senhor que é ucraniano…um 
senhor da Bolívia que já está casado 
com uma pessoa aqui de Vila Nova e já 
tem filhos portugueses… e uma 
imigrante ucraniana na Laginha. 

 

 
Baixo número de 
imigrantes na 
Freguesia. 

 
 

Mobilidade dos 
imigrantes 

- Eles são quase que ambulantes, estão 
nesta obra aqui de subempreitada, 
depois abalam para outra, eles não têm 
uma residência fixa… viajam com as 
empresas. 

 
Os imigrantes 
viajam com as 
empresas. 

- Quais as condições 
habitacionais dos 
imigrantes? 

 

- São péssimas… Há vários níveis de 
pobreza, mas eles têm mesmo carência 
alimentar, e tudo o que isso acarreta. 

Más condições 
habitacionais. 

- Existe algum tipo de 
acompanhamento para 
a instalação de 
imigrantes? 

 

- Não. Inexistência de 
acompanhamento 
para instalação de 
imigrantes. 

-Quais as áreas de 
actividade económica 
exercidas pelos 
imigrantes e 
distribuição por 
nacionalidade? 

- Agricultura, construção civil. 
 
- Brasileiros – construção civil, 
ucraniano – agricultura. 

 

  Os imigrantes de 
Leste trabalham mais 
na agricultura e os 
Brasileiros na 
construção civil. 

 
- As entidades 
empregadoras reagem 
de forma positiva à 
mão-de-obra 
imigrante? 

 

- Reagem bem… mesmo os próprios 
imigrantes, do mesmo país se exploram, 
porque eu tenho conhecimento de um 
brasileiro que tem estado a trabalhar 
aqui em Vila Nova e tem empregados 
também brasileiros a quem paga pouco 
por muitas horas de trabalho. 

 

As entidades 
empregadoras 
reagem de forma 
positiva à mão-de-
obra imigrante 

- Existe algum 
programa/actividade 
social de integração 
dos imigrantes na 
comunidade? 

- Não. Inexistência de 
programas para 
integração dos 
imigrantes. 

 
 

-Quais as habilitações 
literárias dos 
imigrantes? 

- Os imigrantes vêm para cá e têm 
habilitações superiores relativamente às 
profissões que exercem e são imigrantes 
muito característicos, dominam 
rapidamente a nossa língua e adaptam-se 
muito bem, são polivalentes. 

 

 
Habilitações 
desadequadas à 
profissão que 
exercem. 



 
                                                                                                        

 

- Existem problemas de 
racismo, 
desentendimentos, 
confrontos entre a 
comunidade imigrante 
e a comunidade 
natural da freguesia? 

- Como temos uma comunidade de 
imigrantes tão pequenina, isso não se 
tem revelado. 

 

Não existem 
problemas de racismo, 
desentendimentos, 
confrontos entre a 
comunidade imigrante 
e a comunidade 
natural da freguesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria 

(24 de Março de 2006) 
 

 
 

 
- Tem noção do número 
de imigrantes que existe 
na freguesia? 

 

- Tenho notado no último ano que 
aumentou muito significativamente 
o número de imigrantes aqui na 
freguesia, ao princípio era mais 
ucranianos, mas agora é mais 
brasileiros. 
 
- Nos últimos meses aqui na 
freguesia, são famílias brasileiras a 
vir cá constantemente. 

 
 
 
O número de imigrantes 
tem sofrido um grande 
aumento na freguesia. 

- Os imigrantes recorrem 
muito aos serviços da 
Junta de Freguesia?  

- As pessoas que vêm aqui à 
freguesia são mais da área do 
comércio, cafés, restaurantes. 
 

São as pessoas do sector 
dos serviços que mais 
recorrem à JF. 

 
 
 
 
 

- Tem conhecimento da 
sua situação de 
regularidade? 

 

- Aos imigrantes que nós passamos o 
atestado de residência estão legais. 
 
- Têm vindo aqui alguns a pedir 
apoio, e não acredito que estejam 
legalizados, devem aparecer aqui 
10% que trabalham 
clandestinamente. Tenho notado que 
em algumas obras, os patrões têm 
um bocado de receio de que a 
inspecção do trabalho vá lá, por isso 
penso que alguns trabalhadores não 
estejam legais. 

 
 
 
 
 
Alguns imigrantes estão em 
situação irregular. 

- Quais as condições 
habitacionais dos 
imigrantes? 

- Sim, eles chegam aqui, alugam 
casas. 
 

Boas condições 
habitacionais. 

 
 
 
 
 

 
- Partilha a ideia de que 
os imigrantes fazem 
trabalhos que os 
portugueses rejeitam? 

 
 
 
 

 
 

- O que eu noto aqui na freguesia é 
que há um distanciamento em 
relação a esse tipo de intervenção, as 
pessoas vêem nos imigrantes, que 
chegam aqui e é como que viessem 
tirar o emprego deles. É mão-de-
obra mais barata, há aqui pessoas a 
ganhar 15€, 20€ por dia, e sabemos 
que nenhum funcionário na 
construção ganha isso, ganha 30€, 
35€. Com mão-de-obra barata 
vendem a metade do preço e é 
lógico que os orçamentos baixam 
muito. Os orçamentos desses 
imigrantes são metade do preço e as 
pessoas quando há mais barato vão 

 
 
 
 
 
 
A mão-de-obra imigrante é 
mais barata e, por isso, 
mais requisitada. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 

(Cont.) 

ao mais barato. 
 
- Em cafés, restaurantes, se calhar 
70% têm empregados imigrantes, é 
mão-de-obra mais barata, não há 
comparação. 

 
 

(Cont.) 

 
 
 
 

- Isto para eles em termos de 
vencimento é um paraíso, porque 
nos países deles ganham muito 
pouco… por exemplo uma pessoa 
que tenha aqui um ordenado de 500€ 
por mês em comparação com um 
ordenado lá de 100€, ganham cá 5 
vezes mais.  
 

 

 
 
 
 
 

- Quais as principais 
áreas de actividade 
económica exercidas 
pelos imigrantes? 

- Aqui é mais construção civil, 
muitas empregadas de limpeza, a 
maioria das senhoras ocupam-se da 
limpeza. 
 
- Na agricultura muito pouco, em 
100%, se calhar 10% estão na 
agricultura nas herdades a trabalhar.  
 
- Em cafés, restaurantes, se calhar 
70% têm empregados imigrantes. 
  

 
 
 
 
Construção civil, limpezas 
e empregadas de balcão. 

 
 
 
 
 
 
 

- Qual a sua distribuição 
em termos de origem 
pelas actividades 
económicas? 

- Os brasileiros fazem muito mais 
construção civil, os de Leste é 
aquele tipo de trabalho que 
praticamente os outros não querem. 
Algumas firmas têm trabalhadores 
de Leste, é trabalhador que vai para 
o monte e faz tudo, faz desde 
guardar os rebanhos, guardar as 
vacas. É uma pessoa que faz tudo, 
mas são poucos. A maioria do 
pessoal recenseado aqui na freguesia 
é brasileira. 
 
- Há empresas que fazem limpezas 
de moradias, casas comerciais, 
muitas dessas pessoas que trabalham 
nesse tipo de empresas e em alguns 
cafés são brasileiros. 

 
 
 
 
 
Os Brasileiros trabalham 
mais na agricultura, nas 
limpezas e nos serviços, 
enquanto que os imigrantes 
de Leste trabalham mais na 
agricultura. 

- As entidades 
empregadoras reagem de 
forma positiva à mão-de-
obra imigrante? 

- Reagem bem porque é mais barata, 
preferem essas pessoas para 
trabalhar. 
  
 

As entidades empregadoras 
reagem positivamente à 
mão-de-obra imigrante. 



 
                                                                                                        

 

 
- A comunidade 
imigrante foi bem aceite? 

- O pessoal de Leste acho que não 
teve uma grande aceitação aqui na 
região, foram tratados muito mal, 
presenciei e presencio.  
 

 
Comunidade imigrante de 
Leste não foi bem aceite na 
região. 

 
 

- Existem disparidades 
culturais entre a 
comunidade imigrante? 

 
 
 

 

- Tenho falado com algumas pessoas 
de Leste, advogados, médicos, uma 
coisa impressionante, têm uma 
cultura extraordinária, muitos deles 
no trabalho que desempenham aqui, 
com os livros debaixo do braço para 
lerem na hora da bucha ou na hora 
do almoço.  
 

 
 
 

As pessoas de Leste têm um 
elevado nível de cultura. 
 

 
 
 

 
- Existe algum 
programa/actividade 
social de integração dos 
imigrantes? 

 

- Aqui não, nós na freguesia não 
temos nada. Isso é das coisas que 
fazem falta. 
 
- Nós no Natal costumamos muito, 
em sintonia com os samaritanos, 
oferecer cabazes de Natal e algumas 
coisas pontuais. 
 

 
 
 
 
 
 
Inexistência de programas 
de integração dos 
imigrantes. 

 
 
 
 

- Conheço uma pessoa imigrante, 
que tentou exercer cá a profissão de 
médico e não conseguiu, até que 
desistiu, foi para a Alemanha, 
passados 6 meses já estava a exercer 
a profissão. Se não houver um 
bocado de abertura, os imigrantes 
não conseguem integrar-se. 
 

Existência dessa 
necessidade. 

- Tem-se verificado na 
freguesia o 
reagrupamento familiar 
dos imigrantes? 

- Depois de se estabelecerem, tentam 
trazer as famílias para cá. Tenho 
notado o reagrupamento familiar 
mais nas famílias brasileiras. 
 

 
Reagrupamento familiar, 
principalmente de famílias 
brasileiras. 

 

Têm existido alguns 
problemas de racismo, 
desentendimentos, 
confrontos entre os 
imigrantes e a 
população? 

 

- Não, aqui não se nota muito isso, 
não tenho conhecimento que tenha 
havido confrontos. Tenho verificado 
alguns distúrbios, mas 
esporadicamente. 
 

 
 
Ausência de 
desentendimentos entre os 
imigrantes e a população 
local. 

 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pias 

(28 de Março de 2006) 
 

 
 

 
 
- Tem noção do número 
de imigrantes que existe 
na freguesia? 

 
 
 

- Alguns que trabalham num café, 
num restaurante e um casal de 
brasileiros, o senhor nas obras e a 
senhora que faz limpeza a dias. 
Existem uns que habitam em 
montes, e nós não sabemos 
quantas pessoas ao certo. Aqui em 
Pias, um casal, dois casais no 
máximo. Uma senhora de Leste 
trabalha no café zorrito. 

 
 
Existência de poucos 
imigrantes dentro da 
localidade. 
Desconhecimento do 
número de imigrantes que 
habita nos montes. 

- Tem conhecimento da 
sua situação de 
regularidade? 

- Sim, os que estão na localidade, 
acho que estão legais. 

Desconhecimento de 
situações de irregularidade. 

 
- Quais as condições 
habitacionais dos 
imigrantes? 

 

- São, vivem em casas normais. 
Nos montes têm o mínimo de 
condições. Aqui em Pias têm 
condições razoáveis. 

 
Condições habitacionais 
razoáveis. 

 
 

 
- As entidades 
empregadoras reagem 
de forma positiva à 
mão-de-obra 
imigrante? 
 

- Já tenho ouvido falar alguns 
agrários que têm pessoas 
imigrantes lá nos montes e dizem 
que eles são bons trabalhadores, 
dizem que fazem bom serviço e 
recebem o mesmo que os 
portugueses, não existe distinção.    
 

 
 
As entidades empregadoras 
reagem de forma positiva à 
mão-de-obra imigrante. 
 
Incumprimento por parte 
destas. 

 

 
- Houve imigrantes que 
trabalharam numa empresa, mas 
alguns foram embora porque não 
lhes pagavam. 
 

 

 

- Têm existido alguns 
problemas de racismo, 
desentendimentos? 

 

- Aqui em Pias nunca. Nunca 
houve nenhuma zaragata.  
 

Inexistência de 
desentendimentos entre 
imigrantes e a população 
local. 

 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 

(3 de Abril de 2006) 
 

 
 
 

- Tem noção do número de 
imigrantes que existe na 
freguesia? 

 

- A nossa freguesia tem poucos 
imigrantes, neste momento 
apareceu uma família de 
brasileiros que tem duas filhas à 
escola. Há também uma brasileira 
que está em Brinches enquanto 
que as filhas estão a trabalhar em 
Serpa. 
 

 
 
 
Baixo número de 
imigrantes na Freguesia 
de Brinches. 

- Tem conhecimento da sua 
situação de regularidade? 

 

- Estão legais. Imigrantes em situação 
regular. 

 
 

- Quais as condições 
habitacionais dos 
imigrantes? 

 

- Eles todos têm casa, eles têm 
conseguido arranjar uma casa 
alugada, eles não têm vivido em 
barracas, nada disso. E cada 
agregado familiar vive na sua 
casa, não existe um aglomerado de 
pessoas em cada casa. 
 

 
 
 
Boas condições 
habitacionais. 

 
- Existe algum tipo de 
acompanhamento para a 
instalação de imigrantes? 

 

- Eles vêm com um padrão 
definido, quando vêm para 
Brinches já têm sítio onde ficar, já 
têm tudo definido. 

Não existe 
acompanhamento para 
a instalação de 
imigrantes 

- Quais as principais áreas 
de actividade económica 
exercidas pelos imigrantes? 

- Construção civil e época da 
azeitona. Principalmente mão-de-
obra brasileira. 
  

 
Construção civil e 
agricultura. 

- As entidades 
empregadoras reagem de 
forma positiva à mão-de-
obra imigrante? 

- As entidades empregadoras 
reagem bem e as pessoas que as 
contratam também, porque os 
orçamentos são mais baixos e as 
pessoas aderem. 

As entidades 
empregadoras reagem 
de forma positiva à 
mão-de-obra imigrante 

- Existe algum 
programa/actividade de 
integração dos imigrantes 
na freguesia? 

- Não. A Câmara é que está a 
trabalhar nesse sentido. 
 

Inexistência de 
programas de 
integração dos 
imigrantes. 

 
- Tem-se verificado na 
freguesia o reagrupamento 
familiar? Existe algum 
apoio nesse sentido? 

 
 

- Sim, sim. 
 
- O marido esteve cá dois anos e 
depois o ano passado no Verão 
chegou a esposa mais as filhas.  
 
- Só pediram os atestados e estão 

 
 
Reagrupamento 
familiar de uma família 
brasileira. 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
(Cont.) 

integrados perfeitamente, eles não 
pedem mais nada é porque estão 
bem. 
 

 
(Cont.) 

-Existem problemas de 
racismo, 
desentendimentos? 

- Nada, não, não. Não houve 

problemas.  

Inexistência de 
desentendimentos. 

 
 
 
 

- As pessoas reagem de 
forma positiva à mão-de-
obra imigrante? 

 
 
 
 

 

- As pessoas vêm durante os 
períodos dos trabalhos sazonais e 
depois vão embora porque não há 
mais trabalho, é muito escasso. 
 
- Os pedreiros portugueses não 
gostam de mão-de-obra imigrante, 
porque são obrigados a sujeitar-se 
a trabalhos menores devido à falta 
de trabalho e queixam-se de a 
mão-de-obra brasileira ser mais 
barata. 

 
 
 
 
População queixa-se de 
concorrência desleal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Salvador 

(27 de Abril de 2006) 
 

- Tem noção do número de 
imigrantes que existe na 
freguesia? 

- 36 Imigrantes do Brasil e apenas 7 
de Leste. 
 

 
Maior incidência de 
cidadãos brasileiros. 

 
 
- Tem conhecimento da sua 
situação de regularidade? 

 

- Eles trazem os passaportes e nós 
vemos os vistos. Nós temos de 
seguir uma norma que nos impõe 
que temos que passar atestados de 
residência mesmo que os imigrantes 
sejam ilegais. 

Concessão de 
Atestados de 
Residência mesmo 
quando os imigrantes 
estão irregulares. 

- Quais as condições 
habitacionais dos 
imigrantes? 

 

- Penso que as condições são boas, 
apesar de alguns viverem 
aglomerados, aflitos. 
 

 
Habitações boas mas 
sobrelotadas.  

- Existe algum tipo de 
acompanhamento para a 
instalação dos imigrantes? 

- Não. Inexistência de 
acompanhamento 
para instalação.  

- Quais as principais áreas 
de actividade económica 
exercidas pelos imigrantes e 
sua distribuição? 

- Construção civil e serviço 
doméstico (mulheres). Brasileiros e 
de Leste trabalham na construção 
civil e há brasileiros que já são 
empreiteiros. 

 
Construção civil e 
limpezas. 

- As entidades 
empregadoras reagem de 
forma positiva à mão-de-
obra imigrante? 

- Julgo que reagem bem porque 
acho que os imigrantes são 
explorados, fazem mais horas que os 
outros e provavelmente ganham 
menos e por isso as pessoas 
preferem imigrantes. 

As entidades 
empregadoras 
reagem de forma 
positiva à mão-de-
obra imigrante. 

- Na freguesia, existe algum 
programa/actividade social 
de integração dos 
imigrantes na comunidade 
local? 

 

- Não. 

Inexistência de 
programa de 
integração dos 
imigrantes. 

- Tem-se verificado na 
freguesia o reagrupamento 
familiar dos imigrantes? 
Existe algum apoio nesse 
sentido? 

- Sim, há alguns que já têm cá a 
família. Em termos de apoio não 
temos nada sobre isso. 
 

 
Existência de alguns 
reagrupamentos 
familiares. 

- Existem problemas de 
racismo, desentendimentos, 
confrontos entre a 
comunidade imigrante e a 
comunidade natural da 
freguesia? 

 
- Não, acho que não, ainda não ouvi 
ninguém queixar-se. Não tenho 
conhecimento de nada. 
 

Inexistência de 
desentendimentos 
entre a comunidade 
imigrante e a 
população local. 

 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Delegado de Saúde 

1. Existe uma incidência significativa de determinados tipos de doenças na comunidade 

imigrante? 

 

2. Quais são os principais problemas de saúde que os imigrantes têm quando recém-

chegados a Portugal? 

 

3. Quais são os principais problemas de saúde que os imigrantes têm quando fixados há 

mais tempo? 

 

4. Quais os principais problemas com que os imigrantes se deparam aquando do acesso ao 

Serviço Nacional de Saúde? 

 

5. Qual a intervenção da Autoridade de Saúde Pública junto da população imigrante?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Delegado de Saúde 

(4 de Abril de 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Existe uma incidência 
significativa de 
determinados tipos de 
doenças na comunidade 
imigrante? 

- Os imigrantes de Leste 
normalmente estão muito bem 
protegidos porque têm um grande 
rigor no cumprimento das vacinas. 
Em relação aos brasileiros existem 
ainda muitas doenças sociais 
facilmente transmissíveis como é o 
caso das doenças sexualmente 
transmissíveis mas que têm um longo 
período de incubação e pode levar 
anos até se manifestar mas isso 
também difere consoante a origem do 
brasileiro. 
 
- Se compararmos as populações de 
Leste e Brasileira, elas podem ser 
portadoras de problemas diferentes, 
enquanto que no Leste há mais 
doenças crónicas e que não são 
transmissíveis, no Brasil são mais 
doenças que se curam mas que são 
facilmente transmissíveis. 
 
- Por acaso até hoje ainda não tive 
nenhum com uma doença 
transmissível sem cura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A comunidade de Leste 
tem mais doenças 
crónicas enquanto que 
os brasileiros têm mais 
doenças curáveis mas 
transmissíveis. 

 
 
 

 
- Quais os 
procedimentos aquando 
da chegada de uma 
pessoa proveniente de 
uma zona infectada? 

- Quando uma pessoa chega de uma 
zona infectada, ela é vigiada para 
que, se sentir algum sintoma da 
doença, ir logo para observação e 
assim evita-se que a doença se 
espalhe e ponha em causa a saúde 
pública. Mesmo que a pessoa na 
chegada a Portugal não tenha essa 
doença, ela pode ser transportadora 
do vírus e por isso, tem de ficar sob 
vigilância num determinado período 
de tempo. 

 
 
 
 
 
Vigilância de recém-
chegados de zonas 
infectadas. 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 

- Qual a problemática 
dos imigrantes ilegais 
no âmbito da saúde 
pública? 

 
 
 

 

- O problema aqui são as pessoas que 
não têm a sua situação regular pois 
estas não recorrem aos serviços de 
saúde pois têm medo de ser 
denunciadas e assim não é possível 
saber se elas são portadoras de 
algumas doenças. Por isso é que a 
clandestinidade prejudica muito a 
saúde pública, porque as pessoas não 
são identificadas e podem andar a 
espalhar a doença entre a 
comunidade. É por isso importante 
que todas as pessoas sejam atendidas 
e protegidas. 

 
 
 
 
Imigrantes irregulares 
ao recearem recorrer ao 
Centro de Saúde podem 
transmitir alguma 
doença, caso a possuam. 

- Quais são os principais 
problemas de saúde que 
os imigrantes têm 
quando recém-chegados 
a Portugal? 

- O principal problema é mais no 
âmbito de conseguir um emprego. 
 
- Doenças agudas que trazem do seu 
país devido às condições de vida que 
lá têm.  

 
Doenças agudas devido 
ao baixo nível de vida 
no país de origem. 

 
 
 

-Quais os 
procedimentos 
relativamente a pessoas 
portadoras de doenças 
contagiosas? 

- Se forem portadores, primeiro que 
fiquem com o trabalho têm de se 
curar (se for uma doença com cura). 
O principal cuidado é tido com 
actividades relacionadas com a 
hotelaria. 
E mesmo já depois de a pessoa estar 
a trabalhar, se ela tiver uma doença 
contagiosa, ela é suspensa até que a 
doença lhe passe, até que não tenha 
dois resultados de análises negativas. 
  

 
 
 
 
É proibido de trabalhar 
até ter dois resultados 
de análises negativos. 

 
 

 
 
- Qual a intervenção da 
Autoridade de Saúde 
Pública junto da 
população imigrante?  

 

- A nossa função não é policial, a 
nossa missão é ver se as pessoas têm 
alguma doença contagiosa e se 
tiverem, tem de se evitar que esta 
doença seja transmitida, é só essa a 
nossa função, não vamos denunciar 
ninguém. 
 
- Os imigrantes têm de se dirigir cá 
para eu lhe passar um atestado a dizer 
que eles não são portadores de 
nenhuma doença contagiosa.  
 

 
 
 
 
Analisar se o imigrante 
é portador de alguma 
doença transmissível. 
 

- Quais são os principais 
problemas de saúde que 
os imigrantes têm 
quando fixados há mais 
tempo? 

- Eu penso que não porque eles 
chegam aqui e têm um nível sanitário 
mais elevado e é provável que 
deixem de ter aquelas doenças 
agudas que trazem do seu país devido 

Passam a ter problemas 
das sociedades 
desenvolvidas, 
normalmente crónicas e 
difíceis de tratar. 



 
                                                                                                        

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Cont.) 

às condições de vida que lá têm, uma 
vez que essas doenças não são 
crónicas. As doenças dos países 
evoluídos é que são geralmente 
crónicas, ou porque a pessoa come 
demasiado, ou porque a pessoa tem 
estilos de vida que não são saudáveis. 
As doenças da pobreza têm tendência 
a desaparecer podem é adquirir as 
doenças que aqui existem, que são 
doenças das chamadas sociedades 
evoluídas, que são normalmente 
doenças crónicas devido ao excesso. 
 
- Eles adquirem o estilo de vida do 
país que os acolhe e das doenças 
chamadas da pobreza passam a ter 
doenças de sociedades evoluídas. 
Normalmente são doenças crónicas, 
muito mais difíceis de tratar, muito 
mais difíceis de prevenir. Os vários 
problemas degenerativos, como a 
diabetes, a hipertensão ou a 
obesidade são doenças que vão 
piorando à medida que a idade vai 
avançando devido a maus hábitos e a 
um mau estilo de vida. São esses 
problemas que eles podem adquirir 
com o contacto com a sociedade 
evoluída. Assim, deixam de ter 
doenças facilmente tratáveis no nosso 
país e passam a ter as “doenças dos 
ricos”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cont.) 

 
 
 
 
 

- Quais os principais 
problemas com que os 
imigrantes se deparam 
aquando do acesso ao 
Serviço Nacional de 
Saúde? 

 
 
 
 
 

- São as administrativas que são a 
porta de entrada para o Centro de 
Saúde e eu penso que não existe essa 
dificuldade, porque existe 
informação para que não se 
dificultem as coisas aos imigrantes. 
Até porque é muito importante para 
nós que os imigrantes em termos de 
saúde estejam sob vigilância, até para 
proteger a população que os acolhe. 
 
- Aqui a selecção é feita consoante a 
disponibilidade de cada médico e este 
também tem de concordar, mas 
normalmente não há problema 
nenhum, ninguém é rejeitado nem 

 
 
 
 
 
Existe informação para 
que não se dificulte o 
acesso dos imigrantes ao 
Centro de Saúde. 
Os imigrantes são 
seguidos e orientados, 
mesmo estando ilegais. 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
(Cont.) 

mandado para trás.  
 
- Quando eles chegam aqui, se 
acabaram de chegar e ainda não 
tiverem qualquer tipo de registo, têm 
de lhe ser feitas algumas perguntas 
relativas ao seu passado de saúde 
mas esses dados nunca serão cedidos 
a ninguém. Esse indivíduo é aceite e 
é logo feito uma triagem para ver se 
ele é portador de alguma doença. A 
partir daí ele passa a ser seguido por 
um médico de família. A lei manda a 
que uma pessoa seja seguida e 
orientada, mesmo sendo ilegal. 
Portanto, eu penso que isto funciona. 
Eu trato todos por igual. O que me 
interessa é apenas que o imigrante 
não ponha em risco a comunidade 
onde está inserido. 
 
- Se vier aqui um individuo com uma 
carta de condução estrangeira e que 
pretende autorização para ter carta de 
condução portuguesa, eu tenho uma 
lista de questões que coloco para 
saber o seu passado de saúde. Se por 
exemplo, ele não tiver certas vacinas, 
é imediatamente vacinado e essas 
vacinas são gratuitas. Se tiver alguma 
doença, ele tem de ser encaminhado e 
curado para não contaminar a 
comunidade toda. Só depois é que 
passo um atestado a dizer que ele não 
tem nenhum problema. Mas nunca se 
envolve de nenhuma forma a polícia, 
há sigilo profissional, portanto eles 
podem vir cá sem medo. A pessoa 
deve ser seguida e vigiada sem nunca 
entrar a questão da legalidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 
 
 

 
- Em termos de 
autorizações de 
residência, o Sr. 
Delegado de saúde tem 
alguma intervenção? 

 

- Só participo em termos de passar 
atestados a dizer se os imigrantes têm 
ou não alguma doença contagiosa. 
Mas normalmente essa situação não 
se põe em termos de residência, é 
mais na questão do emprego. 
 

 
 
Intervenção apenas em 
termos de diagnóstico 
de alguma doença. 
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Centro de Saúde 

 

1. Relativamente ao total da população inscrita no centro de saúde, qual a percentagem de 

imigrantes? 

 

2. Existe uma incidência significativa de determinados tipos de doenças na comunidade 

imigrante? 

 

3. Quais são os principais problemas de saúde que os imigrantes têm enquanto recém-

chegados? E depois de fixados há mais tempo? 

 

4. Qual o envolvimento do centro de Saúde em campanhas de informação e intervenção 

dirigidas à população imigrante relativas a problemas como a SIDA, planeamento 

familiar, droga ou vacinação? 

(Qual a reacção da população imigrante a estas campanhas?) 

 

5. Na sua opinião, quais as principais barreiras que os imigrantes enfrentam quando tentam 

aceder ao Sistema Nacional de Saúde? 

 

6. Os imigrantes recorrem mais ao SAP ou ao Centro de Saúde? 

 

7. A que tipo de consulta os imigrantes mais recorrem? 

 

8. Os imigrantes que não têm a sua situação regular têm direito a médico de família? 

 

9. Como é que as barreiras linguísticas entre os utentes que não falam (bem) português e os 

médicos/enfermeiros são ultrapassadas? 

 

10. Em geral, as taxas moderadoras, medicamentos, tratamentos cobrados aos imigrantes 

coincidem com os cobrados aos cidadãos nacionais? 

 

 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista – Centro de Saúde 

(21 de Abril de 2006) 
 

- Existe uma incidência 
significativa de 
determinados tipos de 
doenças na comunidade 
imigrante? 

- Os imigrantes vêm cá com pouca 
frequência, porque são jovens e têm 
poucos problemas de saúde, não 
tenho notado problemas. 
 

Não existe uma 
incidência significativa 
de doenças na 
comunidade imigrante 

 
- Quais são os principais 
problemas de saúde que os 
imigrantes têm enquanto 
recém-chegados? E depois 
de fixados há mais tempo? 

 

- As situações que temos tido são 
por exemplo, várias brasileiras que 
estão grávidas e que agora estão a 
fazer o planeamento familiar, as 
vindas dos imigrantes ao Centro de 
Saúde resumem-se basicamente a 
este tipo de situações ou situações 
parecidas. 

 
 
Não existem problemas 
de saúde que se 
evidenciem na 
comunidade imigrante 

 
- Qual o envolvimento do 
centro de Saúde em 
campanhas de informação e 
intervenção dirigidas à 
população imigrante? 

- O Centro de Saúde não está 
envolvido em nenhuma campanha 
específica para imigrantes. O Centro 
de saúde quando faz campanhas é 
para a população em geral. 
 
- Os imigrantes não costumam 
participar nas campanhas. 

 
Não existem 
campanhas de 
informação e 
intervenção específicas 
para imigrantes 

 
 
 
 
 
 

 
- Quais as principais 
barreiras que os imigrantes 
enfrentam quando tentam 
aceder ao Sistema Nacional 
de Saúde? 

- A principal barreira é não estarem 
legais, no entanto basta um atestado 
de residência para que possam ser 
inscritos. Portanto ou está a 
trabalhar no país e tem descontos na 
segurança social e está abrangido 
pelo SNS como qualquer português, 
ou vem em período temporário e é 
portador do cartão europeu e assim 
não tem quaisquer despesas. São os 
serviços de saúde que à posteriori 
junto das caixas deles dos países de 
origem é que irão depois custear 
essas despesas, e os que não estão 
nestas situações, existem aqueles em 
que é assegurada a assistência 
médica desde que permaneçam na 
freguesia com comprovativo, 
atestado de residência na freguesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A situação de 
irregularidade é uma 
barreira no recurso ao 
SNS mas todos os que 
lá vão são atendidos. 

- As taxas moderadoras, 
medicamentos, tratamentos 
cobrados aos imigrantes 
coincidem com os cobrados 
aos cidadãos nacionais? 

- O SNS é igual para todos, desde 
que estejam inscritos, entram no 
mesmo âmbito dos portugueses no 
SNS, ou seja comparticipação de 
medicamentos, diagnósticos e 

Desde que se esteja 
inscrito no SNS, os 
preços cobrados são 
idênticos. 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 

(Cont.) 

terapeuta e taxas moderadoras. No 
entanto quando não estão inscritos 
suportam o total da despesa. Por 
exemplo um imigrante que venha 
como turista e não é portador do 
cartão europeu, aí ele suporta a 
despesa, mas pode ser reembolsado 
na caixa no país de origem. 

 
 
 

 
(Cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Os imigrantes recorrem 
mais ao SAP ou ao Centro 
de Saúde? 

 

- Um imigrante que não se possa 
considerar residente tem sempre que 
recorrer ao SAP, porque o Centro de 
Saúde tem o SAP (Serviço de 
Atendimento Permanente) e tem o 
serviço de ambulatório. Se eles são 
considerados residentes vêm ao 
ambulatório do Centro de Saúde ao 
médico de família, se eles por 
exemplo estão de passagem como 
turistas, aí eles vão ao SAP e têm o 
médico de serviço. Se precisarem de 
cuidados de enfermagem podem vir 
aqui ao Centro de Saúde mesmo que 
não estejam inscritos. Só em termos 
de consulta médica no caso de não 
estarem inscritos é que têm de 
recorrer ao SAP, mas isso é para 
eles e para qualquer pessoa que não 
esteja cá inscrito. 
 
- Quando se dirigem cá, vêm 
principalmente porque querem um 
médico de família, assistência 
médica e medicamentosa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando não estão 
inscritos no Centro de 
Saúde têm de recorrer 
ao SAP, os imigrantes e 
qualquer outra pessoa. 

 

 
- Os imigrantes em situação 
irregular têm direito a 
médico de família? 

 

- Só têm direito a médico de família, 
os que estão residentes e descontam 
para a segurança social. 
 
- Já temos tido algumas situações 
em que não estão legalizados. 

 
Só têm direito a médico 
de família quem é 
residente e efectua 
descontos. 

- Como é que as barreiras 
linguísticas entre os 
utentes que não falam 
(bem) português e os 
médicos/enfermeiros são 
ultrapassadas? 

- Os imigrantes que vêm cá falam 
bem português e alguns que não 
falam bem ou não percebem, eles 
comunicam uns com os outros e 
todos ficam informados, eles vêm 
muito informados. 

 
Barreiras linguísticas 
ultrapassadas através 
de comunicações entre 
imigrantes. 

 

- A que tipo de consulta os 
imigrantes mais recorrem? 

- Está relacionado com o grupo 
etário. Não existe uma evidência 
relativamente ao tipo de consulta. 

Não existe um padrão 
no recurso às consultas. 
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Creche 
 
 

1- Qual o número de alunos imigrantes? 
 
 
2- Os alunos imigrantes têm dificuldade em se integrar? 

 
 

3- Os alunos imigrantes recebem apoio dos pais, participação dos pais na escola ou na 
associação de pais? 

 
 

4- Como são as realidades socioeconómicas dos alunos imigrantes e suas famílias? 
 
 

5- Qual o procedimento utilizado pela escola quando se deparam com um aluno cujos 
pais não têm a sua situação regular? 

 
 

6-  Os pais costumam trazer as crianças à escola? A que horários? 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Creche – Entrevista à Srª Presidente e ao Director Técnico 

(19 de Abril de 2006) 
- Qual o número de alunos 
imigrantes? 

 

- São 5 alunos, 2 de Leste e 3 
brasileiros, constituem 4% do 
total de alunos. 

4% do total dos 
alunos. 

 
- Os alunos imigrantes têm 
dificuldade em se 
integrar? 

 

- Pessoalmente não tenho essa 
experiência, tenho observado, 
não se notam grandes 
discrepâncias entre os 
portugueses e os imigrantes. 

 
Boa integração dos 
alunos imigrantes. 

 
- Os alunos imigrantes 
recebem apoio dos pais, 
participação dos pais na 
escola ou na associação de 
pais? 

 

- Neste momento não temos 
associação de pais. Não se nota 
uma discrepância em relação aos 
outros pais. Não participam 
muito nas actividades, o que não 
os distingue muito dos outros 
pais. 

 
Não existe 
diferenças entre os 
pais imigrantes e os 
portugueses. 

- Como são as realidades 
socioeconómicas dos 
alunos imigrantes e suas 
famílias? 

- Verificamos que as famílias 
têm muitas dificuldades 
económicas, devido a essa 
situação pagam o mínimo. 

 
Dificuldades 
económicas. 

- Qual o procedimento 
utilizado pela escola 
quando se deparam com 
um aluno cujos pais não 
têm a sua situação 
regular? 

-Ainda não tivemos nenhum. E 
os documentos que pedimos não 
permitem ver se são legais ou 
não. 
 

 
Inexistência de 
alunos em situação 
irregular. 

 
- Os pais costumam trazer 
as crianças à escola? A que 
horários? 

- Sim. Por norma são pessoas 
que vêm muito cedo, são dos 
primeiros a trazer e dos últimos a 
levar. Á tarde costumam vir 
buscar as crianças entre as 17h30 
e as 18h. 

 
 
Acompanhamento 
dos filhos à creche. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anexo 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Entrevista ao Exmo. Sr. Comandante da GNR - Destacamento Territorial de Beja 

 

- Tem conhecimento do número de imigrantes que existe no concelho de Serpa? 

 

- Qual a sua distribuição por freguesia/actividade económica? 

 

- Existem problemas de racismo, desentendimentos ou confrontos entre a comunidade 

imigrante e a restante população? 

 

- Existem problemas de racismo e desentendimento entre a comunidade imigrante e a 

restante população?  

 

- Tem conhecimento das condições em que os imigrantes vivem, em termos habitacionais, 

de saúde, familiares ou de trabalho? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Comandante do Destacamento Territorial do Distrito de Beja 

8 de Março de 2006 
- Tem conhecimento do 
número de imigrantes 
que existe no concelho de 
Serpa? 

 

 
- Eu tenho listado cerca de 300 
imigrantes em Beja e Serpa. 
 
 

 
300 imigrantes em Beja 
e Serpa. 

 

- Quais as principais 
áreas de actividade 
económica dos 
imigrantes? 

- Principalmente agricultura, no 
entanto os PALOP nunca os vi 
trabalhar na agricultura, trabalham 
principalmente na construção civil. 
Temos também grupos de Leste na 
construção civil. 

 
 
Agricultura e 
construção civil. 

- Existem problemas de 
racismo, 
desentendimentos ou 
confrontos entre a 
comunidade imigrante e 
a restante população? 
 

- Não tenho notado nada… aliás é uma 
coisa que me espanta, estava à espera 
mais da parte dos brasileiros, mas eles 
têm-se integrado na sociedade, nem 
temos grandes crimes praticados por 
estes indivíduos que supostamente 
estão ilegais no país. Estão a trabalhar. 

 
Não existem 
desentendimentos entre 
a comunidade 
imigrante e a restante 
população. 

- Não há uma relação 
entre a taxa de 
criminalidade e o 
acréscimo da população 
imigrante no Concelho? 

 
 
- Não. 

Inexistência de relação 
entre a taxa de 
criminalidade e o 
crescimento da 
população imigrante. 

 - Não, Não. De vez em quando umas 
queixas entre eles de agressões físicas. 
 

 

 

- Relativamente à 
população imigrante de 
Leste não existem 
relações com a máfia? 

- Aqui não temos nada, tentei receber 
algumas informações sobre esse 
assunto, mas aqui não noto nada. 
 

Inexistência de relações 
com a máfia por parte 
dos imigrantes de leste. 

 
 
 
 
 
- Quais as consequências 
que um patrão sofre 
quando emprega um 
imigrante em situação 
irregular? 
 
 
 
 
 
 

- Nós identificamos o patrão por 
completo. Mandamos tudo para o 
SEF, nós no fax fazemos assim: o 
indivíduo encontrava-se a laborar em 
tal sítio em que o proprietário do local 
era… e mandamos para o SEF, do 
SEF é que depois eles fazem a ligação 
connosco e o IGT. Temos várias 
operações tanto com o SEF como com 
o IGT, ou os dois ao mesmo tempo. 
Nós identificamos o proprietário, só 
que depois existem outras coisas que a 
IGT tem que ver.  
 
- O patrão não paga multa. O patrão 
nunca é detido, há-de depois ser 

 
 
 
 

 
O patrão é identificado 
e será posteriormente 
chamado a tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
(Cont.) 

chamado. 
 
- A lei protege os patrões. 

 
(Cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
- Quando se constata um 
imigrante em situação de 
ilegalidade, qual o modo 
de actuação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
- Isto é conforme os inspectores do 
SEF, actualmente detectamos alguém 
ilegal, nós enviamos o fax na mesma 
para saber qual é a situação do 
indivíduo, se ele estiver legal não 
podemos fazer nada, normalmente 
vem a resposta “ele encontra-se ilegal, 
efectue a detenção do indivíduo e 
apresente-o ao tribunal”, … neste 
momento eu é que faço o trabalho que 
o SEF devia fazer. 
 
 - O imigrante em situação de 
ilegalidade é encaminhado para o SEF 
antes do tribunal, mas o SEF é que 
encaminha para o tribunal. 
 
 - Conforme o que o SEF nos disser, 
ou seja nós enviamos o fax e eles 
respondem-nos no mesmo fax que o 
indivíduo está ilegal no país pelo que 
devem notificá-lo para abandonar o 
país, se voltar a encontrá-lo ele é 
detido, é presente a tribunal, no 
entanto se no fax estiver assim: “ele 
está ilegal no país mas já deve ter sido 
notificado ou já excedeu por completo 
o prazo”, eles dizem “ele está ilegal no 
território nacional, detenham-no e 
apresentem-no a tribunal no espaço de 
24 horas.” 
  
 - No SEF podem-lhe dizer assim, 
“você tem 90 dias para estar cá”, 
porque há indivíduos que chegam mas 
não têm o carimbo. Entram em 
França, eles sabem que vêm para 
Portugal, então o que é que eles (de 
França) fazem, não põem o carimbo… 
nós cá olhamos para o visto de 
entrada, não existe data no visto de 
entrada, nós nunca sabemos quando é 
que ele entrou para o Espaço 
Schengen, porque a partir do momento 
em que ele entra no Espaço Schengen, 
ele tem 90 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notificação para o 
imigrante irregular 
abandonar o país nos 20 
dias seguintes à 
identificação, se não o 
fizer é detido e 
apresentado em 
tribunal. 
Nos cinco anos 
seguintes não pode 
entrar no Espaço 
Shengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 

(Cont.) 

 
- O indivíduo que é encaminhado para 
o país de origem não pode voltar a 
entrar durante 5 anos, a pena é 
somente esta. 

 
 

(Cont.) 

- Existe alguma 
campanha de 
sensibilização para a 
situação de 
irregularidade dos 
imigrantes? 

- Eu tento antes de uma repressão 
fazer uma prevenção e informar, 
sensibilizar a população, mas por 
vezes é difícil quando nós já sabemos 
que a população está mais que 
avisada. 

 
Trabalhos ao nível da 
prevenção antes de uma 
repressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tem conhecimento das 
condições em que os 
imigrantes vivem, em 
termos habitacionais, de 
saúde, familiares ou de 
trabalho? 

 

- As condições foram do pior que 
encontrei… já encontrei pior, mas 
foram muito más. Nesta última 
encontrei uma criancinha de tenra 
idade que está com os avós e aquilo 
não tinha o mínimo de condições 
(Avós, neta e um homem que não 
pertence à família). 
 
- Algumas casas sem luz, sem casa de 
banho, sem fossa céptica. 
 
- São casas arrendadas, são casas 
divididas. 
 
- Nos montes quase todos eles vivem 
com o patrão. 
 
- As condições de habitabilidade dos 
imigrantes são mais precárias nas 
freguesias e nas zonas rurais. Na 
cidade as condições são melhores, 
apesar de viverem em situações de 
lotação. 
 
- Nós verificamos as condições, é o 
que nos compete fazer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condições habitacionais 
precárias, 
principalmente ao nível 
das freguesias e zonas 
rurais. 
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Entrevista ao Sr. Delegado da Inspecção-Geral do Trabalho 

 

- Quais são as principais acções desenvolvidas pela IGT, junto da população imigrante? 

 

- Qual o número oficial de trabalhadores imigrantes no Concelho de Serpa? E o não oficial, 

qual a sua estimativa? 

 

- Quais são as principais áreas de actividade económica exercidas pelos imigrantes no 

Concelho de Serpa? E qual a sua distribuição por nacionalidade? 

 

- As habilitações literárias dos imigrantes adequam-se ao trabalho que exercem? 

 

- Qual o vinculo contratual e situação de legalidade (AP, AR, vistos)? 

 

- Qual o procedimento aquando da identificação de um indivíduo em situação de 

ilegalidade? 

 

- Qual o procedimento aquando da identificação do não respeito da lei do trabalho por 

parte do patrão? 

 

- Quais as problemáticas inerentes a esta população? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Delegado (IGT – Inspecção Geral de Trabalho) 

(3 de Março de 2006) 
 
 
 
 

- Quais são as 
principais acções 
desenvolvidas pela 
IGT, junto da 
população imigrante? 

 
 
 

 

- Desenvolve acções no sentido do 
aconselhamento, da pedagogia e da 
informação. A inspecção de trabalho 
acaba por ter um papel extremamente 
importante na fase de legalização das 
pessoas, na validação dos contratos de 
trabalho, emitindo um parecer sobre os 
mesmos. 
 
- As entidades empregadoras recorrem 
aos imigrantes, mas estes auferem do 
mesmo modo que os portugueses, quando 
isso não acontece, a Inspecção-geral de 
Trabalho actua. 
 

 
 

 
 
Validação dos 
contratos de trabalho e 
actuação quando a 
entidade empregadora 
infringe a lei. 

 
 
 
 
 
 
 

- Qual o número 
oficial de 
trabalhadores 
imigrantes no 
concelho de Serpa? 

- A grande maioria da população 
imigrante está restrita ao sector da 
construção civil, principalmente esses têm 
uma mobilidade muito grande porque 
normalmente andam com as empresas em 
função das obras, em função do 
desenvolvimento das obras. Os que estão 
adstritos à parte agrícola, esses 
normalmente tornam-se mais sedentários 
até porque acabam por trabalhar e viver 
nos próprios montes. 
 
- Há uma mobilidade acentuada entre 
eles, e principalmente no Concelho de 
Serpa, por exemplo, há muitos imigrantes 
brasileiros principalmente, que chegaram 
a Beja e estão a trabalhar em Beja, mas 
mudaram-se para residência em Serpa 
dado ali haver uma comunidade já com 
alguma expressão em termos de 
brasileiros. 

 
 
 
 
 
 
 

Dificuldade em saber o 
número de imigrantes 
em Serpa pois existe 
uma grande 
mobilidade por parte 
dos mesmos. 

 
 

 

- Quais as principais 
áreas de actividade 
económica exercidas 
pelos imigrantes e sua 
distribuição por 
nacionalidade? 

 
 
 

- Predominantemente construção civil e 
agricultura. Há empresas de média grande 
dimensão em que mais de 70%, 80% dos 
operários são imigrantes.  
 
- A maior comunidade que nós temos em 
Portugal é a Brasileira seguida logo de 
muito perto, por uma diferença de 4000 
imigrantes, pelos Ucranianos. 
 
- O brasileiro não trabalha muito na 
agricultura, mesmo na construção civil, o 

Os imigrantes 
brasileiros trabalham 
principalmente no 
sector dos serviços 
enquanto que os de 
Leste desempenham 
funções, 
essencialmente na 
construção civil e 
agricultura. 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 

 
(Cont.) 

brasileiro se puder ir para os serviços, tem 
uma tendência muito grande para ir para 
os serviços na parte da restauração. 
Aquele brasileiro do Nordeste e do 
interior do Brasil, Minas Gerais, esse já 
vai mais à agricultura e à construção civil. 
 
- Os de Leste basicamente começam 
quase sempre pela construção civil ou 
pela a agricultura.  
 
- Os imigrantes fazem o trabalho que os 
portugueses não querem. 

 
 
 
 
 
 

(Cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- As habilitações 
literárias dos 
imigrantes adequam-
se ao trabalho que 
exercem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O que nós passamos a verificar 
actualmente é que com o passar dos anos 
as pessoas… começam a procurar obter 
equivalências de conseguir aproximar-se 
daquilo que são as suas especialidades… 
por exemplo aqui de Beja no Hospital, se 
não estou em erro, são 3 ou 4 médicos 
que temos aqui, pessoas de Leste que já 
foram reconhecidas e estão a trabalhar. 
 
- A grande maioria dos imigrantes de 
Leste são pessoas com formação 
académica média superior e é 
relativamente fácil encontrar pessoas com 
mais do que uma licenciatura. 
 
- O brasileiro que vem para o país não é o 
brasileiro da cidade, normalmente é o do 
interior, do Nordeste, normalmente são 
das regiões mais degradadas do país, são 
pessoas que muitos deles têm pouca 
escolaridade, casos mesmo de quase 
analfabetismo, são pessoas que em termos 
médios têm uma escolaridade mais baixa 
que os imigrantes de Leste, sem dúvida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desadequação das 
habilitações literárias 
dos imigrantes ao 
trabalho que exercem. 

 
 
- Qual o vinculo 
contratual e situação 
de legalidade (AP, 
AR, vistos)? 

 
 
 
 
 

- A regra sistemática é que esses 
contratos… tomam os primeiros contratos 
e/ou contratos a termo. Hoje já há 
trabalhadores que se fixaram, já estão 
como efectivos nas empresas. 
 
- A grande maioria está numa situação de 
legalidade, Portugal ao longo dos últimos 
anos já vai com o 3º processo de 
legalização extraordinário, em resultado 
desses processos muitos milhares de 

 
 
 
Em 2006/07 a maioria 
das pessoas vai ficar 
com AR. 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

pessoas foram legalizadas, actualmente 
está a decorrer ainda um processo de 
legalização, aliás foi conhecido pelo uso 
do pré-registo, e neste momento ainda há 
um número significativo de processos que 
não chegaram ao fim, no entanto a grande 
maioria já terá resolvido a situação. 
 
- Exceptuando esses, as admissões no país 
são feitas através de propostas de 
contratos que são apresentadas em 
Portugal pelos empregadores, o processo 
é desencadeado, depois de obter os 
respectivos pareceres, as propostas são 
remetidas para o país de origem, a pessoa 
dirige-se à embaixada à representação 
consular portuguesa e aí se reúnem todas 
as condições obtendo o visto de trabalho. 
 
- A maior parte dos trabalhadores neste 
momento ainda têm a autorização de 
permanência. 
 
- Estamos a atingir a fase em que a grande 
maioria dessas pessoas vão passar para a 
autorização de residência, são pessoas que 
já estão a atingir os 5 anos de autorização 
de permanência e estão a transitar. Em 
2006/2007 será o ano em que estas 
pessoas, a grande maioria delas vai ficar 
com autorização de residência e enquanto 
que a autorização de permanência foram 5 
anos para obter a autorização de 
residência, vão juntar-se com os que 
foram obtendo visto de trabalho porque 
esses o período é de 3 anos, por 
conseguinte, em 2006/2007 até 2008, 
todo este grande afluxo de imigrantes que 
estão em Portugal vão obter as 
autorizações de residência.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 

 
 

 

- Tem-se verificado o 
Reagrupamento 
Familiar? 

 
 
 
 
 
 

- Vão criando raízes e muitos deles 
começaram a trazer a mulher, trouxeram 
os filhos, o que se verifica agora muito é 
isso, primeiro trouxeram a mulher e se 
não trouxeram já os filhos estão a trazer, 
quer dizer estas pessoas que têm cá a 
família, dificilmente vão voltar nos 
próximos anos para os países de origem. 
Na comunidade brasileira ultimamente 
tem acontecido isso porque eles têm uma 

Existência de dois tipos 
de imigrantes: os que 
não se conseguem 
organizar e os que se 
organizam e trazem a 
família. 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 

 (Cont.) 

facilidade maior de entrar no país, não são 
tão condicionados pela obtenção de visto 
como as pessoas oriundas de países de 
Leste, à excepção dos novos países agora 
da comunidade que a partir de Maio 
passam a ter livre circulação. 
 
- Há outros que vêm sozinhos, estão cá 3, 
4 anos e normalmente vão embora porque 
não têm cá a família, esses não tendem a 
fixar-se como os que já trouxeram a 
família e os que estão a trazer. 
 
- Os grupos imigrantes dividem-se em 
duas grandes partes, aqueles que não se 
chegam a organizar e os que criam raízes. 
 
- Se não fossem os imigrantes, a 
desertificação teria um aceleramento 
muito mais evidente. 
 

 
 
 
 
 
 

 
(Cont.) 

 
 
 
 
 

- As pessoas acolhem 
bem os imigrantes? 

- Há bons exemplos e maus exemplos de 
tudo, há pessoas que já passaram 
seguramente por experiências muito 
amargas, mas em grande medida as 
pessoas gostam de estar em Portugal, 
acabam por reconhecer que em Portugal e 
aqui no Alentejo são bem acolhidos, 
evidentemente não se pode dizer que isto 
é em absoluto, infelizmente nós temos 
que intervir em situações que são 
desagradáveis. 

 

 
 
 
 
A maioria dos 
imigrantes gosta de 
Portugal. 

 
 

 

- Qual o procedimento 
aquando da 
identificação de um 
indivíduo em situação 
de ilegalidade? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se não está regular, no país não pode 
continuar, como é óbvio, agora pode é 
ainda estar irregular mas ter condições 
para se regularizar, isso é diferente, até 
porque a Inspecção de Trabalho funciona 
muito em articulação com o SEF e muitas 
vezes até em conjunto com o SEF. 
 
- Mesmo que o indivíduo esteja irregular 
e mesmo que o contrato seja nulo por esse 
motivo, durante a vigência do contrato, 
mesmo ele sendo nulo para todos os 
efeitos ele é tratado como qualquer outro 
que esteja legal. Um indivíduo tem 
obrigações, agora se ele estiver irregular 
no país e não tiver condições de se 
regularizar, o SEF desencadeia o processo 
de extradição. Aliás, o SEF primeiro 

 
 
Se tiver em condições 
de se regularizar, é-lhe 
dado um tempo para o 
fazer. Se não tiver 
essas condições é 
notificado para 
abandonar o país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 

 
(Cont.) 

convida-os a sair. 
 
- O que o SEF faz é notificar a pessoa 
para abandonar o país… e isso não 
impede que a pessoa se legalize 
posteriormente. Situações mais drásticas, 
aí o SEF desencadeia um processo de 
extradição. È esse o procedimento. Em 
qualquer das circunstâncias, o tempo que 
a pessoa esteve a trabalhar e se conseguiu 
provar isso, a Inspecção do Trabalho 
actua como se ele tivesse legal porque ele, 
mesmo o contrato sendo nulo, ele produz 
efeitos, até porque o contrário era um 
incentivo para que as entidades 
empregadoras contratassem mão-de-obra 
dessa. Só há trabalhadores clandestinos 
enquanto houver patrões que contratem 
esse tipo de mão-de-obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 

 
 
 
 
 
 

 
- Qual o procedimento 
aquando da 
identificação do não 
respeito da lei do 
trabalho por parte do 
patrão? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Cont.) 

- Apesar de os trabalhadores não saírem 
ilibados, nas situações do trabalho 
clandestino o principal alvo não é o 
trabalhador, é a entidade patronal que dá 
trabalho. As entidades empregadoras são 
sancionadas. 
 
- As autoridades não podem ser de 
maneira nenhuma complacentes com uma 
entidade empregadora que tira proveito de 
uma mão-de-obra que está clandestina, 
essa mão-de-obra fica substancialmente 
mais barata, por exemplo eles não 
assumem encargos, não assumem regalias 
sociais que são devidas aos trabalhadores 
que são legais, logo são uma mão-de-obra 
mais barata, é evidente que a Inspecção 
de Trabalho e até o SEF actuam com toda 
a capacidade que a lei confere de 
actuação nessa medida e são severamente 
punidos como é óbvio. 
 
- Na nova lei a entidade empregadora fica 
encarregue de pagar as despesas de 
repatriamento do trabalhador. Isso é um 
processo que depois decorre pelo SEF 
mas as despesas que decorrem de todo o 
processo de extradição são da 
responsabilidade da entidade 
empregadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A entidade 
empregadora é 
sancionada e 
encarregue de todas as 
despesas de extradição 
dos trabalhadores 
ilegais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Cont.) 



 
                                                                                                        

 

 
 

 
 

(Cont.) 
 
 

- Se o trabalhador é ilegal o contrato é 
nulo… no entanto a lei portuguesa diz é 
que mesmo o contrato sendo nulo, 
enquanto ele dura produz efeitos e nessa 
altura a Inspecção de Trabalho faz os 
descontos para a Segurança Social, de 
forma a evitar que a entidade 
empregadora tire mais valias dessa 
situação. 
 

 
 
 
 

(Cont.) 

 
 
 
 
- É possível um 
trabalhador ilegal 
efectuar descontos 
para a Segurança 
Social? 

 
 
 

 

- Quando um trabalhador está ilegal, em 
princípio, as instituições nem lhe aceitam 
os descontos. Quando eu estou a dizer que 
a Inspecção do Trabalho os faz, fá-los 
pela via proactiva, porque a própria 
Segurança Social quando inscreve um 
trabalhador como beneficiário, exige a 
prova de que esse trabalhador está regular 
no país. A actuação da Inspecção do 
Trabalho vai no sentido de repor uma 
situação ilícita, não permitir que a 
entidade empregadora tire mais valias 
disso. 

 
 
 
Não é possível um 
trabalhador ilegal 
fazer descontos para a 
Segurança Social. A 
IGT fá-lo pela via 
proactiva. 

 
 

 
 

 
 

- Quais as 
problemáticas 
inerentes à população 
imigrante? 

- As problemáticas passam sempre pela 
sua integração… essa integração tem as 
suas fases: a legalização, a integração 
social e a integração cultural. A partir do 
momento que se consegue isso tem-se a 
batalha ganha. Através da sua integração 
Portugal tem muito a ganhar com isso. 
 

 
 
Legalização, 
integração cultural e 
integração social. 

- Existe alguma 
problemática 
exclusiva à 
comunidade 
imigrante? 

- As questões que nos chegam aqui são 
iguais às dos portugueses, são problemas 
que tiveram com a entidade empregadora. 
 

 
Recurso à IGT por 
motivos similares aos 
dos portugueses. 
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Entrevista ao Sr. Presidente da SOLIM (Solidariedade Imigrante) 

 

- Quais os serviços de que a instituição dispõe no intuito de ajudar os imigrantes? 

 

- Quais os principais problemas/constrangimentos que a população imigrante enfrenta? 

Estes problemas/constrangimentos diferem consoante a origem dos indivíduos? 

 

- Quantos brasileiros existem no concelho? 

 

- Quantos imigrantes de Leste existem no concelho? 

 

- Qual o número de imigrantes que apoiam no concelho e divisão por nacionalidade? 

 

- Identificação de dois imigrantes de Leste (um masculino e um feminino) do concelho que 

nos possam fornecer informações privilegiadas e nos ajudem no contacto com outros 

imigrantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Presidente da SOLIM 

(24 de Fevereiro de 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quais os serviços de que a 
instituição dispõe no intuito 
de ajudar os imigrantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-As pessoas para além de serem apoiadas, 
não são simples utentes, são sócios com 
deveres e direitos, pagam uma cota de 20€ 
por seis meses. 
 
-A principal actividade é basicamente o 
atendimento. 
 
-A partir de necessidades imediatas que 
começaram a haver, os imigrantes 
precisavam de vistos e não tinham os 
pagamentos de Segurança Social em dia, 
não por culpa deles mas por culpa da 
entidade patronal. 
 
-A seguir às questões da Segurança 
Social, há muitas questões de trabalho, 
quer de pessoas que ainda estão a 
trabalhar e não há cumprimento por parte 
dos patrões ou salários em atraso ou 
algum tipo de problemas, de conflito 
laboral e então aí recorremos à Inspecção-
Geral do Trabalho. 
 
-Quando já estão despedidos e se trata já 
de acertar contas, pois o patrão não pagou 
o que devia pagar, ou então despediu-o “à 
balda”, sem papéis, então aí vamos para o 
Tribunal do Trabalho. 
 
-Então temos aqui um “quadrilátero”, 
chamemos-lhe assim, de instituições: 
SEF, Segurança Social, Tribunal de 
Trabalho e Inspecção do Trabalho. 
 
-A partir dos atendimentos que fazemos 
na sede partimos para outras valências, 
nós encaminhamos, levamos as pessoas às 
instituições, à polícia, ou à Segurança 
Social ou ao Tribunal de Trabalho, 
consoante a necessidade. 
 
-Começámos também a preocupar-nos 
com outras coisas, como o ensino da 
língua portuguesa 
 
-Há o projecto de abrir um curso de língua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realização de 
atendimentos e 
articulação com a 
Segurança social, 
SEF, Tribunal do 
Trabalho e 
Inspecção do 
Trabalho. 
Ensino da língua 
portuguesa e da 
língua materna 
para filhos de 
imigrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 

(Cont.) 

materna dirigido aos filhos dos 
imigrantes. 
 
-Nós também apoiamos questões mais 
informais, como actividades da igreja 
ortodoxa. Com a divulgação dos eventos, 
etc. 

 
 
 

(Cont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quais as dificuldades 
existentes no processo de 
legalização? 

-Da legalização, há uma série de situações 
diferentes mas eles começam por obter 
um visto que depois não é fácil manter 
actualizado, situação que leva muito os 
sócios a recorrerem à instituição, a 
renovação dos vistos de trabalho ou da 
autorização de permanência. 
 
-É difícil não só adquirir esta autorização 
mas também mantê-la, precisamente 
porque têm patrões que não lhe fazem 
contrato e sem contrato não podem 
renovar o visto. Criou-se uma indústria 
dos contratos falsos, dos contratos 
fictícios. 
 
-São os patrões a que eu posso chamar 
“máfia patronal” que querem cá a mão-
de-obra ilegal.  
 
-Eles são trazidos por máfias lá de fora. A 
máfia dos transportes só funciona porque 
há no país de chegada a máfia patronal, 
isso é que é de facto grave. 
 
-O Governo ao dificultar a legalização 
está a permitir esta situação, está a 
entregar, num certo sentido, mão-de-obra 
escrava a esses empresários corruptos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A principal 
dificuldade é a 
renovação do 
documento que lhe 
permite a estadia 
em Portugal 
devido à 
inexistência de 
contrato de 
trabalho. 

 
 
 
 
 

- Quais as 
áreas de actividade dos 
imigrantes? 

 

-A agricultura é a segunda actividade dos 
imigrantes, a primeira é a construção civil 
o que é muito curioso porque há muito a 
ideia de que os agricultores no Alentejo já 
não existem, são uma espécie extinta 
 
-Os brasileiros vêm para a construção ou 
hotelaria. Não se entra num café sem se 
ouvir falar brasileiro. 
 
-O número em Serpa deve rondar os 200 
brasileiros mas eles aumentam todos os 
dias. 
 

 
 
 
 
 
Construção civil, 
agricultura e 
hotelaria. 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
- Os 
problemas/constrangimentos 
que os imigrantes enfrentam 
diferem consoante a origem 
dos indivíduos? 

 
 
 
 

-No princípio os problemas são muito 
parecidos, depois também tem a ver com 
a cultura de cada comunidade. 
 
-O pessoal de Leste é muito mais 
organizado e muito mais consciente dos 
seus direitos, isto é, quando vê que está a 
ser abusado e principalmente desde que 
existe a Associação, que tem aumentado a 
auto-estima dos imigrantes, vêm queixar-
se. 
 
-Primeiro vêm aqui à associação e depois 
vão onde têm de ir, ao contrário de muitos 
portugueses que têm medo de se queixar. 

 
 
 
 
 
Inicialmente os 
problemas são 
comuns a todos os 
imigrantes. 
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Cáritas Paroquial de Beja 

Entrevista à Directora Técnica do Centro Local de Apoio ao Imigrante 

 

- Quais os serviços de que a instituição dispõe no intuito de ajudar os imigrantes? 

 

- Quais os principais problemas/constrangimentos que a população imigrante enfrenta? 

Estes problemas/constrangimentos diferem consoante a origem dos indivíduos? 

 

- Qual o número de imigrantes que apoiam no concelho e divisão por nacionalidade? 

 

- Dados sobre questionário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista à Directora Técnica do CLAI 

7 de Março de 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estudo realizado 
pelo CLAI 
 
 
 

- Questionários a várias instituições no Distrito 
de Beja, no sentido de saber quais as instituições 
que tinham algum tipo de intervenção junto a 
imigrantes, mesmo que não fosse directamente, 
fosse no apoio à alimentação, ao vestuário, ao 
processo de legalização ou se faziam algum tipo 
de encaminhamento. 
 
- Fizemos a aplicação de questionários 
directamente com imigrantes, baseados nos dados 
do SEF. Como havia muitas nacionalidades que 
não eram representativas aqui no distrito, 
seleccionei aquelas que são mais notáveis e fiz 
uma amostra dessa quantidade. 
 
- Aplicação de 237 questionários, o ideal eram 
300 mas não consegui porque é uma população 
muito difícil de se chegar e eu tive alguma 
facilidade porque dentro deste projecto nós 
tivemos uma formação que foi de Mediação junto 
de imigrantes. 
 
Alguns resultados: 
- Um dado curioso é que durante o questionário 
perguntamos se gostam de estar em Portugal, se a 
relação com os portugueses é positiva entre 
outras e a maior parte deles responde 
positivamente mas quando questionados acerca 
de se aconselharia um amigo a vir para Portugal, 
muitos deles responderam que não. 
 
 - Quando lhes era perguntado se Portugal foi o 
primeiro destino escolhido, eles dizem que sim 
porque é mais fácil entrar no país. Só que, neste 
momento, nós estamos a atravessar uma crise, a 
nível do mercado de trabalho e isso também os 
está a afectar a eles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicação de 
questionários a 
instituições que 
contactam com a 
população 
imigrante, no 
Distrito de Beja. 
 
 
Aplicação de 
questionários a 237 
imigrantes: 
imigrantes não 
aconselhariam 
outras pessoas a 
virem para 
Portugal; 
escolheram Portugal 
pela facilidade de 
entrada. 

 
 
- Quais os serviços de 
que a instituição 
dispõe no intuito de 
ajudar os imigrantes? 

 
 

- CLAI aqui em Beja existe desde Março de 2003 
 
- Nós trabalhamos muito proximamente com 
algumas instituições como é o caso do IDICT e 
do SEF 
 
- A SOLIM trabalha mais a nível da legalização e 
eu aqui consigo trabalhar a parte da legalização, 

 
Articulação com a 
IGT, o SEF, a 
SOLIM, Segurança 
Social, autarquias e 
auxilio no recurso a 
estas instituições. 
Inexistência de 



 
                                                                                                        

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se calhar em menor quantidade e, devido à 
formação que tenho, consigo trabalhar mais a 
parte do social. 
 
- Com o SEF não colaboro no sentido da 
denúncia mas no sentido de levar lá a pessoa e 
ajudar a resolver a situação. Em termos de 
articulação com as outras instituições aqui no 
distrito é boa. 
 
- Nós estamos aqui para ajudar, eu tiro fotocópia 
dos documentos que as pessoas têm mas só para 
ter esse conhecimento e para ter um processo da 
pessoa porque não faço denúncia de qualquer 
situação que esteja ilegal.  
 
- Em situações que a pessoa está ilegal nós 
tentamos dar-lhe algum apoio através da Cáritas 
porque nessas situações de ilegalidade a 
Segurança Social não dá apoio nenhum. 
Quando a pessoa está legal nós conseguimos 
articular com tudo o que for instituição do estado 
como a Segurança Social, as Câmaras. 
 
- Como muitos que vêm à procura de trabalho e 
nós conseguimos articular com a Associação de 
Agricultores do Baixo Alentejo pois eles por 
vezes, têm necessidades de pessoas em montes, 
ou de um caseiro e para os imigrantes é mais fácil 
porque ficam lá a viver na casa, fazem o trabalho 
do campo e não pagam renda. 
 
- Em termos de habilitações literárias, já se 
conseguiu no Distrito de Beja que alguns estejam 
a exercer a profissão que tinham lá. 
 
- Funcionando o CLAI numa Cáritas, dá-nos a 
possibilidade de dar outro tipo de resposta porque 
nós temos uma boutique de vestuário, digamos 
assim, e fornecemos a toda a população 
carenciada. Temos também o refeitório social que 
abrange a parte da alimentação, da higiene diária 
e a parte do tratamento de roupa se for 
necessário. 
 
- A nível de subsídios, se estiverem legais e 
estiverem a passar por uma situação económica 
mais ou menos grave como a falta de pagamento 
de um quarto ou de uma casa ou uma ida ao 
médico, situações de gravidez de risco e outras, 

actuação ao nível da 
denuncia. 
Boutique de 
vestuário, refeitório 
social e tratamento 
de roupa. 
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nós conseguimos acompanhar isso tudo através 
de subsídios com a Segurança Social. A 
Segurança Social não pode dar o dinheiro 
directamente à pessoa, somos nós que lhes damos 
o dinheiro e depois a Segurança Social devolve-
nos. 
 
- A nível da educação, conseguimos um grau de 
articulação com as autarquias, em situações como 
quando as pessoas moram em montes e precisam 
de transporte para levarem os filhos à escola, 
tenho um caso em Serpa, que é uma Belga. 
 
- Depois há a parte do retorno voluntário, que é 
só para ilegais. Por exemplo, chega aqui uma 
pessoa que está numa situação desastrosa e quer 
abandonar o país por sua livre vontade mas não 
dispõe de meios para tal, aí eu contacto com os 
técnicos da OIM (Organização Mundial das 
Imigrações), explico a situação e faço um 
relatório. Marca-se uma entrevista, a pessoa vai 
lá, faz uma entrevista com os técnicos que fazem 
uma avaliação da situação. Se tiver parecer 
positivo, a viagem é paga pela OIM e a pessoa 
ainda tem um subsídio (aproximadamente 500€) 
para quando chegar ao país de origem ter algum 
meio de subsistência. Nos cinco anos seguintes 
não pode regressar a Portugal nem a nenhum país 
do espaço Shengen. 
 
- Depois há contactos informais, onde se 
conseguem obter muitas informações que, muitas 
vezes, nos atendimentos não se consegue e 
mesmo o passar na rua e virem cumprimentar, 
portanto há uma relação diferente.  
 
- A nível de atendimentos feitos pelo CLAI, 
durante o ano de 2005 fiz à volta de 230 
atendimentos a 165 imigrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 

 
 
 
- Tem conhecimento 
da actuação do SEF 
aquando da 
verificação de um 
imigrante em situação 
irregular? 
 
 

- Não é intuito do SEF apanhar pessoas ilegais, o 
intuito deles é sensibilizar a entidade 
empregadora para a dignidade da pessoa humana. 
Porque há muitos que se aproveitam e têm lá as 
pessoas a trabalhar e não lhes fazem contratos de 
trabalho, nem descontos, que não os deixam sair 
do sítio onde estão a trabalhar, desempenhando 
funções, 12 ou 14 horas por dia sem terem direito 
a nada. 
 
- A forma como isso vai acontecer são as ditas 

 
Operações 
efectuadas pelo SEF 
e a IGT. Se a pessoa 
não tiver em 
condição para se 
regularizar tem uma 
expulsão 
administrativa e o  
Estado financia a 
extradição. 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 
 
 
 
 

 

operações que eles vão fazer aos montes, 
juntamente com o IDICT, em que muitas vezes 
apanham pessoas que estão ilegais mas que ainda 
lhes conseguem resolver a situação e eles 
conseguem ficar em Portugal e claro que aí a 
entidade patronal tem que pagar uma multa 
elevada por ter os trabalhadores a trabalhar lá em 
situação de ilegalidade.  
 
- Outros imigrantes que têm uma situação que 
não se consegue de forma alguma resolver, têm 
uma expulsão administrativa. 
 
- Quando são expulsões administrativas, o SEF 
agarra nas pessoas, leva-as ao Juiz, a Tribunal e a 
partir daí quem paga somos todos nós que 
estamos a fazer descontos para a Segurança 
Social. O SEF marca a passagem e leva-os 
mesmo ao próprio avião para ter a certeza que 
eles abandonam o país e quem paga tudo isso é o 
Estado. 
 
- Depois têm é um determinado tempo em que 
não podem entrar em Portugal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Quais os principais 
problemas/constrangi
mentos que a 
população imigrante 
enfrenta? 
 

 
 
 

- O maior problema que eles têm é o da 
legalização, nós a nível da alimentação não temos 
tido nada de especial. 
 
- A nível da alimentação, nós fazemos a 
distribuição de géneros alimentares e temos 
algumas situações em que as pessoas estão legais 
e fazem descontos para a Segurança Social e se 
forem diagnosticadas como famílias carenciadas 
têm direito a receber esses géneros alimentares. 
 
- A nível do vestuário já temos muitos, as pessoas 
só podem trazer determinada carga no avião e 
chega a ponto que essa roupa já está gasta e o 
dinheiro que ganham é pouco e não dá para 
andarem a comprar roupa sistematicamente, 
então recorrem aqui, principalmente no Inverno 
para levarem mantas e cobertores. 
 
- Muitos imigrantes não têm conhecimento que 
mesmo estando ilegais têm direito a ter um 
médico de família e para isso basta um atestado 
de residência de onde a pessoa está a viver, seja 
casa alugada ou quarto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O grande problema 
é a legalização. Em 
menor grau a 
alimentação, o 
vestuário e a falta de 
informação 
nalgumas áreas. 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Estes 
problemas/constrangi
mentos diferem 
consoante a origem 
dos indivíduos? 

 
 

 

 
- Os imigrantes brasileiros vêm para estar cá só 
uns tempos. Vêm com visto de turismo que tem 
uma duração de três meses e pode ser renovado 
até nove meses e apesar de com este visto não se 
poder trabalhar, eles fazem-no e mesmo quando 
acabam os nove meses eles vão ficando, o que faz 
com que haja uma grande quantidade de 
imigrantes ilegais. 
 
- Os brasileiros, penso que têm outros problemas 
porque como muitos estão ilegais não podem ter 
certo tipo de apoios. 
 
- Ao nível da comunidade de Leste, eu acho que 
eles vêm com outra perspectiva de vida, com a 
perspectiva de vir trabalhar e estabilizar cá a sua 
vida, eles têm o objectivo de trazer a família, de 
comprar casa. Têm outra perspectiva de vida, não 
quer dizer que eles não queiram voltar ao país de 
origem, podem voltar mas numa fase da vida 
menos activa. 
 
- Os problemas como a alimentação ou o 
vestuário penso que são idênticos apesar de os 
imigrantes de Leste recorrerem menos aos nossos 
serviços para virem buscar roupa e bens 
alimentares. 
 
- As mulheres trabalham geralmente nas 
limpezas, mas tenho conhecimento de alguns 
imigrantes de Leste que trabalham em lojas de 
informática e na agricultura mas não como 
caseiros, estão mesmo a gerir completamente as 
herdades. 
 
- Agora há situações de Leste, como os de 
nacionalidade Romena que têm ali uma ligeira 
diferença dos restantes, a nível por exemplo de 
cultura e habilitações, estas são muito mais 
baixas e a nível do trabalho penso que vêm para 
trabalhar em épocas de apanha de azeitona, por 
exemplo. Estão cá três ou quatro meses e vão-se 
embora. 
 
- Os brasileiros são aqueles que atendemos em 
maior número aqui no CLAI, aproximadamente 
uns 80 atendimentos foram realizados a 
brasileiros, a seguir Ucrânia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
São os imigrantes do 
Brasil que mais 
recorrem aos 
serviços do CLAI o 
que pode ser 
explicado pelo 
elevado número de 
brasileiros em 
situação irregular. 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 

- Há um grande 
número de imigrantes 
em situação ilegal? 
 

- Existem muitos imigrantes em situação de 
ilegalidade. 
 
- Isto acontece porque para se legalizarem têm de 
fazer um contrato de trabalho e muitas vezes os 
patrões não querem estar a fazer esses contratos 
para não terem de descontar, nem fazer seguros 
de saúde. 
 
- Outra forma de se legalizarem é o casamento 
com portuguesas ou de brasileiras com 
portugueses, que é o que acontece mais. 
 
- Depois, a partir do momento que tem um filho 
português, consegue a legalização através da 
criança. 
 

 
 
 
 
 
 
Grande número de 
irregulares devido a 
ausência do contrato 
de trabalho. 

 
 
 
 
 

 
 

 
- Como se processa o 
Reagrupamento 
Familiar? 

 

- Agora é mais fácil porque o ACIME está um 
bocado virado para isso, este ano. 
 
- Porque se se analisar ao nível do social, se a 
pessoa estiver legalizada e tiver a família à sua 
volta, tudo se torna mais fácil e têm uma 
estabilidade diferente. Até porque não têm de 
mandar para lá o dinheiro que por vezes mal dá 
para eles viverem cá. 
 
- Não é difícil eles conseguirem trazer a família. 
Se estiver cá o marido, que é o mais frequente, 
ele legaliza-se através do contrato de trabalho e 
passado uns tempos, a mulher vem para cá e faz 
um visto de estada temporária para 
acompanhamento do marido, a partir daí, desde 
que os filhos sejam menores, a legalização dos 
filhos é feita em conjunto com a dos pais. Se 
tiverem um filho que nasça em Portugal, depois 
até podem pedir a legalização e a estada em 
Portugal através do miúdo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
O marido legaliza-se 
através do contrato 
de trabalho, a sua 
família vem para 
acompanhamento 
deste e legalizam-se 
em simultâneo.  

 
 
 
 

 
Opinião 

 
 
 
 
 

- Se as instituições souberem que nós existimos 
podem-nos encaminhar processos a que nós 
podemos dar andamento mais rapidamente pois 
trabalhamos junto às instituições responsáveis 
pelos processos de legalização. 
 
- Há uma coisa que se costuma dizer que é que os 
imigrantes vêm para cá tirar o trabalho aos 
portugueses mas eu não partilho dessa opinião 
porque, eu tenho conhecimento de muitos 
portugueses que não estão a trabalhar porque não 

 
 
 
 
Os imigrantes não 
retiram trabalho aos  
Portugueses. 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 

(Cont.) 
 
 

querem, porque sabe muito melhor estar a receber 
o subsídio e estar descansado em casa do que 
estar a trabalhar num monte ou a fazer limpezas 
numa casa. 
 

 
 

(Cont.) 
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SEF 

(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) 

 

- Quais são as principais acções desenvolvidas pelo SEF? 

 

- Qual o número oficial de imigrantes no concelho de Serpa? 

 

- Qual a sua distribuição por localidade? 

 

- Qual a sua distribuição por nacionalidade? 

 

- A legalização processa-se de que forma? 

 

- O que pensa sobre a problemática inerente ao processo de legalização? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista ao Sr. Inspector do SEF 

(2 de Maio de 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quais são as 
principais acções 
desenvolvidas pelo 
SEF? 

 

- O SEF em Beja efectua acções de 
fiscalização de pequena e média dimensão, 
sendo que aquando das de média dimensão 
procede-se a uma articulação com várias 
entidades nomeadamente IGT, Segurança 
Social, PSP, GNR, consoante o tipo de 
situação assim serão as entidades a 
colaborar, sendo por vezes necessário pedir 
efectivos a Lisboa ou a Évora para fazer as 
inspecções. 
 
- A principal acção resume-se ao combate à 
imigração ilegal. Neste sentido o principal 
alvo é a entidade patronal que acolhe os 
imigrantes ilegais…As entidades patronais 
são severamente castigadas com contra-
ordenações. 
 
-Nas casas privadas é complicado proceder a 
uma inspecção, devido à necessidade de um 
mandato de busca ou captura.    
 
- O SEF procede no sentido de identificar 
redes de imigração ilegal. Em Serpa, por 
exemplo, efectuam-se controles móveis com 
a Brigada para ver se existem imigrantes 
ilegais.  
 
- Se detectarmos uma pessoa que ajuda 
imigração ilegal, é apresentada em tribunal e 
sofre uma grande coima. Se fiscalizarmos 
uma obra e estiverem lá imigrantes ilegais, o 
responsável pela obra é “multado” pelo SEF, 
IGT e pela SS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combate à imigração 
ilegal através de 
fiscalizações. 

 
 
 
 

- O que pensa sobre 
a problemática 
inerente ao processo 
de legalização? 

 

- Um imigrante ilegal não se pode legalizar, 
ou seja há duas saídas para o imigrante ilegal 
ou é notificado para abandonar o país ou é 
apresentado em tribunal e acaba por ser 
repatriado. 
 

- A alteração à lei de imigração vai causar no 
fim do ano, “quase” um processo de 
legalização extraordinário.  

 

- O principal problema dos imigrantes é 
estarem ilegais e as consequências que daí 
advêm.  

 
 
 
Os imigrantes ilegais 
ou são notificados 
para abandonar o 
país ou apresentados 
em tribunal e 
repatriados.  



 
                                                                                                        

 

 

 
 
- Existem muitos 
imigrantes em 
situação irregular? 

 
 
 

- Existem muitos ilegais na construção civil e 
na diversão nocturna, existe uma grande 
mobilidade, vêm imigrantes de outros 
distritos trabalhar um fim-de-semana no 
alterne e depois regressam.  
Na imigração ilegal há muita circulação, pois 
as pessoas (imigrantes e patrões) têm receio 
das inspecções, devido às consequências que 
podem sofrer. 
 

 
 
Elevado número de 
imigrantes 
irregulares. 
Grande mobilidade de 
pessoas na imigração 
ilegal. 
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Guião para Focus Grupo 

(21 de Fevereiro de 2006) 

 

• Gabinete de Apoio ao Imigrante; 

 

• Serviços a que recorreram; 

 

• Qualidade do atendimento; 

 

• Pertinência do estudo; 

 

• Disponibilidade para participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

 

Análise do Focus Grupo 

Participantes: 12 pessoas de nacionalidade brasileira, seis do sexo feminino e seis do sexo 

masculino  

 

• Gabinete de Apoio ao Imigrante: 

Aquando da divulgação da existência do Gabinete de Apoio ao Imigrante verificou-se o 

ar surpreso dos presentes que desconheciam totalmente a existência do mesmo. Apenas 

um dos participantes revelou já ter este conhecimento mas relatou as dificuldades com 

que se deparou quando tentou localizá-lo. 

Após distribuição dos panfletos foram vários os presentes que mostraram intenção de 

se deslocar ao gabinete em questão. 

 

• Serviços a que recorreram; 

Centro de Saúde, Hospital, Segurança Social, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

Finanças. 

 

• Qualidade do atendimento; 

Relativamente à qualidade do atendimento as opiniões divergiram muito, gerando-se 

uma discussão saudável, onde cada participante relatou as suas experiências, umas 

positivas, outras nem tanto. 

 

• Pertinência do estudo; 

Quando questionados acerca da pertinência do estudo, as opiniões foram unânimes, ou 

seja, os participantes reafirmaram a importância de um estudo como este e 

reconheceram as suas vantagens. 

 

• Disponibilidade para participar. 

Quando confrontados com a ideia de que o sucesso do estudo dependia inteiramente da 

sua participação, todos se mostraram muito disponíveis e com grande motivação, não 

só para responder como também para servir de intermediários à aplicação dos 

questionários a outros imigrantes da sua rede social. Infelizmente, esta disponibilidade 

não tem vindo, na prática, a ser confirmada. 
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Segurança Social 

 

1. Existe uma afluência significativa dos imigrantes aos serviços da Segurança Social? 

 

2. Qual o número de imigrantes inscrito nos serviços locais? 

 

3. Quais os apoios/programas da Segurança Social a que os imigrantes podem aceder? E 

quais os critérios de atribuição? 

 

4. Os imigrantes em situação irregular podem estar inscritos na Segurança Social, efectuar 

descontos e beneficiar das respectivas regalias? 

 

5. Existe algum programa/apoio específico para os imigrantes? E algum acompanhamento 

posterior nesse sentido? 

 

6. Existe alguma diferença entre os beneficiários portugueses e os beneficiários imigrantes 

relativamente aos descontos que efectuam e respectivas regalias? 

 

7. Existem imigrantes abrangidos pelo Rendimento Social de Inserção ou requerimentos 

para o mesmo? Quais são as condições para obter este apoio? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

Leitura do Corpus 
Entrevista – Segurança Social (serviço local de Serpa) 

(23 de Maio de 2006) 
 
 
 
 
 
- Existe uma afluência 
significativa dos 
imigrantes aos serviços 
da Segurança Social? 

 - Neste momento está a 
existir uma afluência 
basicamente de brasileiros, 
estão a inscrever-se muitos 
brasileiros, tem-se 
verificado um acréscimo 
nos últimos tempos. 
 
- Ucranianos, imigrantes de 
Leste também, mas 
sobretudo neste momento 
são brasileiros que estão a 
inscrever-se na Segurança 
Social. 
 

 
 
 
 
Existência de uma 
afluência significativa, 
principalmente de 
imigrantes brasileiros, 
aos serviços da Segurança 
Social. 

 

 
 
- Quais os 
apoios/programas da 
Segurança Social a que os 
imigrantes podem 
aceder? E quais os 
critérios de atribuição? 

- Podem aceder ao 
Rendimento Social de 
Inserção, subsídios 
familiares, podem aceder a 
todos os apoios da 
Segurança Social desde 
que estejam legalizados.  
 
- Têm que ter tudo igual 
aos portugueses mais as 
condições específicas 
referentes aos imigrantes. 
 

 
 
 
Desde que estejam 
legalizados, os imigrantes 
podem aceder a todos os 
apoios da Segurança 
Social. 

 
 
 
 
 
 
 
- Como é que comprovam 
a regularidade dos 
imigrantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Não se efectua nenhuma 
inscrição sem estarem 
devidamente 
documentados, têm que ter 
o visto válido, o bilhete de 
contribuinte, o bilhete de 
identidade, etc. 
 
- Os nossos serviços estão 
a ser muito exigentes na 
apresentação de toda a 
documentação.  
 
- Mesmo que falte qualquer 
documento, para 
determinado processo, 
podem inscrever-se / 
requerer apoio, mas nós 
temos que assinar um 

 
 
 
 
A regularidade dos 
imigrantes é comprovada 
através de diversos 
documentos, 
nomeadamente 
visto/autorização válida 
de permanência no país, 
bilhete de contribuinte, 
bilhete de identidade.  
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                        

 

 
 
 
 

(Cont.) 

documento e eles também 
em que se comprometem 
no prazo de x dias trazer o 
documento que é 
necessário senão será 
arquivado todo o processo. 
 

 
 
 
 

(Cont.) 
   

- É possível que quem 
esteja irregular possa 
efectuar descontos? 

- Penso que acontece, mas 
não deveria. 

Teoricamente é 
impossível. 

 
 

- Existe algum 
programa/apoio 
específico para os 
imigrantes? 

- Não.  
 
- Existe a prestação da 
segurança social a que 
podem aceder mediante o 
cumprimento dos critérios 
mencionados.  
 

 
 

Não existe nenhum 
programa/apoio 
específico para os 
imigrantes. 

- Existe alguma diferença 
entre os beneficiários 
portugueses e os 
beneficiários imigrantes 
relativamente aos 
descontos que efectuam e 
respectivas regalias? 

- Não.  
 
- Os direitos são universais, 
desde que esteja legal os 
direitos são iguais, não há 
qualquer tipo de 
discriminação. 
 

 
 
Inexistência de 
diferenças.  
Direitos universais. 

 
 
 
 
 
- Existem imigrantes 
abrangidos pelo 
Rendimento Social de 
Inserção ou 
requerimentos para o 
mesmo? Quais são as 
condições para obter este 
apoio? 

- Nós neste momento não 
temos ninguém nesta 
situação. 
 
- Para que os imigrantes 
possam requerer o 
Rendimento Social de 
Inserção, além de todas as 
condições gerais a que os 
portugueses estão sujeitos, 
têm que ter residência legal 
em Portugal e que tenham 
permanecido cá nos 
últimos três anos (com 
excepção dos menores de 
três anos) e sejam 
detentores de autorização 
de residência, autorização 
de permanência que 
implica visto de trabalho, 
estada temporária e 
prorrogação de 
permanência válida.   
 

 
 
 
 
 
Não existem imigrantes 
abrangidos pelo 
Rendimento Social de 
Inserção nem 
requerimentos, sendo que 
para obtê-lo é necessário 
cumprir um conjunto de 
condições  



 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

 

 
  Bom Razoável Mau Total 

          

Hospital 7 2 0 9 

  77,7% 22,3%   100% 

Centro de 
Saúde 14 0 2 16 

  87,5%   12,5% 100% 

S.E.F. 2 0 3 5 

  40%   60% 100% 

Jesuítas 1 0 0 1 

  100%     100% 

Finanças 6 0 0 6 

  100%     100% 

Apoio sindical 1 0 0 1 

  100%     100% 

Segurança 
Social 1 0 0 1 

  100%     100% 

Total 32 2 5 39 

  100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

 



 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                        

 

S.W.O.T. Brasil 

 
 
 

S.W.O.T. Leste 

 

 
Pontos Fortes: 
 
- Elevadas qualificações 
- Elevado nível de organização 
- Capacidade de adaptação laboral 
- Idade activa 

 
Pontos Fracos: 
 
- Desconhecimento da língua 
- Isolamento social 

 
Oportunidades: 
 
- Oferta de emprego 
- Melhores salários do que no País 
de origem 

 

 
Ameaças: 
 
- Exploração laboral 
- Máfias (disfarçadas de agências 
de viagens) 

- Rendas elevadas 
- Dificuldade na legalização 

 
Pontos Fortes: 
 
- Linguagem 
- Idade activa 
- Facilidade de adaptação 
 

 
Pontos Fracos: 
 
- Baixa escolaridade 
- Falta de organização burocrática 
 

 
Oportunidades: 
 
- Oferta de emprego 
- Ligações políticas/históricas 
- Clima e cultura semelhantes 
- Melhores salários do que no  
  País de origem 

 
Ameaças: 
 
- Exploração laboral 
- Desadequada formação dos 
técnicos 

- Rendas elevadas 
- Morosidade no processo de 
legalização 

 


