
Resumo 
 

A temática das migrações constitui-se hoje, mais do que nunca, num dos campos 

de maior estímulo entre os investigadores das ciências sociais. Trata-se de um campo 

de investigação que é pluridisciplinar. Os imigrantes, chegados aos estados nacionais, 

são confrontados com uma cultura nova, e confrontados com o processo de 

aculturação. Os estados receptores de imigrantes procuram oferecer boas condições 

que permitam a integração dos imigrantes. As políticas culturais de cada país são um 

factor influente para a imigração. Esta é uma das perspectivas que a Antropologia se 

se pode posicionar face à temática das migrações, designadamente no modo como os 

imigrantes gerem a sua identidade cultural e as políticas de integração. 

 
O presente trabalho pretende ser uma reflexão sobre a cidadania cultural no 

contexto da sociedade portuguesa. A cidadania cultural é um princípio que deve ser 

assegurado pelos países receptores de imigração. Com este estudo pretendemos 

aferir de que forma é que os imigrantes a residir em Portugal conseguem exprimir e 

gerir a sua cidadania cultural em contexto do país de acolhimento.  

 

Escolhi para este meu trabalho é a comunidade ucraniana em Portugal. A 

presença crescente de imigrantes ucranianos justifica um estudo mais aprofundado 

sobre esta comunidade de imigrantes em Portugal. Irei debruçar-me sobre esta 

comunidade ucraniana e com ela tentar perceber os cruzamentos entre a cultura e o 

exercício da cidadania. 

A metodologia utilizada é a da pesquisa qualitativa. Num primeiro momento foi 

feita pesquisa documental, observação participante e realização de entrevistas semi-

estruturadas. O procedimento de selecção das entrevistas foi o da amostragem teórica 

na sua forma de amostra em bola de neve. 
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Abstract 

The theme of migration is today, more than ever, one of the most stimulating fields 

of social science researchers. It is a field of research is multidisciplinary. The 

immigrants arrived in the national states are confronted with a new culture, and 

compared to the acculturation process. The states receiving immigrants seek to offer 

good conditions for the integration of immigrants. The cultural policies of each country 

are an influential factor for immigration. This is one perspective that anthropology can 

position if given the theme of migration, particularly in how immigrants manage their 

cultural identity and integration policies. 

This study is a reflection on cultural citizenship in the context of Portuguese society. 

The cultural citizenship is a principle that must be provided by host countries of 

immigration. With this study we want to assess how it is that immigrants living in 

Portugal can express and manage their cultural citizenship in the context of the host 

country. 

I chose for my work the Ukrainian community in Portugal. The growing presence of 

Ukrainian immigrants warrants further study on this immigrant community in Portugal. 

I'll look into this community with her Ukrainian and try to understand the intersections 

between culture and citizenship. 

The methodology used is qualitative research. At first it was made documentary 

research, participant observation and interviews were semi-structured. The selection 

procedure of the interviews was that of theoretical sampling in the form of snowball 

sample. 
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