
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2 

 

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; 
indeed, it's the only thing that ever has” 

 
Margaret Mead 
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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. 

Palavras-chave: Cidadania, Cultura, Migrações, Integração, Diáspora, Ucrânia 
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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. 

 

Keywords: Citizenship, Culture, Migration, Integration, Diaspora, Ukraine 
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O tema e o objecto de estudo 

O meu interesse pela temática em apreço – cidadania e cultura – inscreve-se no 

domínio mais vasto das migrações, assunto amplamente tratado pelas ciências sociais 

em geral e pela antropologia em particular. Embora, de facto existam diversos estudos 

sobre migrações internacionais estes não abordam especificamente a questão da 

cidadania e da perspectiva que dela tem os migrantes. Considero esta escassez de 

material, não como um obstáculo, mas sim como um desafio para desenvolver a 

minha pesquisa. 

O tema das migrações desde sempre foi um dos mais apreciados e mais 

estudado pelos antropólogos (Bretell, 2003; Quintino, 2004). O interesse da 

antropologia pelo estudo das migrações tem-se concentrado nas estratégias e redes 

de carácter micro que os migrantes utilizam nos seus processos identitários. 

“O entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre países, regiões e 

continentes passa pelo reconhecimento de que sob a rubrica migração internacional estão 

envolvidos fenómenos distintos, com grupos sociais e implicações diversas. Se, um lado, nos 

interessa reter esse termo como forma de legitimar e garantir a visibilidade do que estamos 

tratando, nos fóruns internacionais e nacionais, de outro, carregamos o desafio de concretizar, 

em termos teórico-conceituais, as diversas e complexas interligações de instâncias sociais, 

económicas e culturais, jurídicas e institucionais, entre outras, que envolucram os movimentos de 

pessoas que cruzam fronteiras de Estados-nação.” (Petarra, 2006, p.32) 

Os antropólogos tendem a trabalhar em ambas as extremidades do processo de 

migração, começando no país de origem e acabando no processo de integração no 

país de acolhimento ou chegada. (Brettel, 2003, p.1) Interessa, assim, aos 

antropólogos, tentar perceber os motivos da imigração, como se processa a sua 

integração no país de acolhimento e de que forma se pensam os imigrantes, 

colectivamente e também individualmente, não sua relação com o Estado. 

As questões da cidadania são altamente relevantes no actual contexto da 

sociedade portuguesa. Num momento em que se discutem cada vez mais as 

desigualdades sociais e sendo estas transversais que vários segmentos da sociedade 

portuguesa penso que ainda andam muito relacionadas com populações migrantes. 

Trata-se, de facto, de um tema, que é cada vez mais actual, na medida em que 

Portugal foi-se tornando, desde os anos 90, um país cada vez mais procurado pelos 

migrantes. A questão das desigualdades foi-se tornando um domínio inevitável na 

exploração antropológica, em áreas muito diversas: 
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 “At first sight, it seems self-evident that anthropology cannot avoid engagement with ‘political’ 

issues. Many anthropologists choose to work with indigenous peoples who are demanding that 

states and transnational capitalist enterprises recognize their rights and make restitution for past 

injustices” (Gledhill, 2002, p.438) 

No caso deste trabalho, direitos e deveres, o substrato da cidadania, serão 

equacionados tendo em conta que o final do século XX e a entrada no século XXI 

trouxeram novas realidades ao Mundo. Hoje, estamos perante a era da globalização, 

onde já não existem comunidades isoladas, todas pertencem à chamada “aldeia 

global”. E isto também é verdade para os migrantes que apesar de estarem fora do 

seu país conseguem manter com ele, e com as suas referências culturais, uma 

relação de proximidade, ao contrário do que acontecia no passado, em que os 

migrantes ficavam emigrados, às vezes, por anos a fio, sem contacto directo com as 

suas origens. Assim, o migrante vive hoje muito mais entre a sua cultura e a cultura da 

sociedade de acolhimento. Até que ponto é que esta relação com as suas origens 

étnicas e culturais influi no modo como se relacionam com o Estado na sociedade de 

acolhimento foi a base inicial de questionamento. 

Impunha-se que se restringisse o tema a um objecto de estudo que o tornasse 

exequível. Quando inicialmente pensei no tema da cidadania cultural e me foi proposto 

que escolhesse uma comunidade, escolhi os ucranianos, pois, trata-se de uma 

comunidade, hoje, já com algum enraizamento e sobretudo, expressiva, em Portugal. 

Para além de ser uma das maiores comunidades de imigrantes, a comunidade 

ucraniana é bastante discreta o que parece sugerir tratar-se de uma comunidade com 

facilidade de integração em Portugal. 

 A investigação debruçar-se-á apenas sobre os imigrantes de origem ucraniana 

cuja situação se encontre legalizada. 

Os primeiros migrantes de origem ucraniana terão chegado a Portugal na década 

de 90 coincidindo com a mudança política na Ucrânia. A Ucrânia tornou-se um país 

independente em 1991, separando-se da URSS, tornando-se num Estado soberano. 

Simultaneamente viu-se numa situação de grande fragilidade económica e social, uma 

vez que este país era apoiado financeiramente pela Rússia (líder da URSS). A partir 

do momento em que a Ucrânia abandona a URSS o país entra em clima de 

instabilidade política e numa situação económica bastante fragilizada. Tais factores 

conduziram a que grande parte da população ucraniana procurasse um outro rumo e a 

imigração foi um dos caminhos. Outro factor que poderá ter contribuído para a 

imigração em massa foi o desastre nuclear ocorrido em 1986. 
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 A situação de fragilidade económica e a instabilidade política, sobretudo, como 

aliás referem alguns autores influenciaram este movimento migratório para os países 

da Europa Central e do Sul, nomeadamente Portugal. 

“No contexto das migrações internacionais a Ucrânia tornou-se nos últimos anos um importante 

país de origem de migrantes. Tal fica a dever-se, por um lado, à situação frágil do país e, por 

outro, à necessidade de forças de trabalho por parte de vários países de destino. Num curto 

espaço de tempo os imigrantes ucranianos tornam-se um grupo importante de imigração em 

alguns países da União Europeia” (Góis e Marques, 2010, p. 15) 

Tem-se notado que Portugal, país anteriormente de emigração, passou a ser um 

país “apetecível” para imigração. De acordo com dados apurados pelo SEF (Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras), estima-se que em 2009 havia cerca de 50 380 

imigrantes de origem ucraniana em Portugal, tratando-se da segunda maior 

comunidade de imigrantes, sendo a primeira comunidade, o Brasil, país cujas relações 

históricas com Portugal e a partilha da língua, o tornam um ‘emissor’ natural. (SEF 

RIFA, 2010)  

A comunidade ucraniana, sempre foi uma comunidade de imigração, desde o final 

do século XIX que os ucranianos deixaram o país de origem procurando países que os 

acolhessem. Actualmente, e no caso em apreço, já ultrapassou, os países que 

habitualmente estavam nos lugares cimeiros, os PALOP (Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa), nomeadamente: Angola, Moçambique, Cabo-Verde, Guiné-

Bissau, e S.Tomé e Príncipe (SEF RIFA 2010) 
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Problema de pesquisa 

A definição do problema de pesquisa é sem dúvida, duma das tarefas mais árduas 

na investigação científica. Esta etapa consiste na definição e clarificação de quais as 

questões que devem ser estudadas de acordo com o tema que está proposto. Poder-

se-ia chamar, em vez de problema de pesquisa, pergunta de partida, uma vez que é a 

partir da pergunta de partida (ou perguntas de partida) que se vai construir toda a 

dissertação de mestrado. O que é bem razoável, pois só pesquisamos quando há 

duvidas a respeito de alguma questão sobre a realidade. E, portanto, é expectável que 

as questões expressas no problema de pesquisa devam assim, comandar todo o 

trabalho de investigação.  

“Explicitar a problemática é precisamente descrever o quadro teórico em que se inscreve o 

percurso pessoal do investigador; é precisar os conceitos fundamentais, as ligações que existem 

entre eles, e assim, desenhar uma estrutura conceptual em que se vão fundar as proposições 

que se elaborarão em resposta à pergunta de partida. É aqui que se fabrica o plano sobre que se 

vai assentar a construção do modelo de análise (etapa seguinte) e que se desenham as grandes 

linhas de construção a que, por vezes, se chama a hipótese geral ou directriz”. (Quivy e 

Campenhoudt,1992, p,103) 

Carlos Diogo Moreira, sobre a importância do problema de pesquisa, afirma:  

“A definição dos objectivos é de importância decisiva porque permite orientar todo o processo 

de pesquisa. Praticamente toda a investigação procura encontrar resposta ou solução para um 

determinado problema. Ora, como é óbvio, antes de um problema pode ser elucidado ou 

solucionado tem de ser adequadamente formulado. Os metodólogos têm tendência, aliás, para 

redescobrir, de forma corrente, a justeza do velho adágio, segundo o qual é mais difícil 

encontrar a pergunta certa do que a sua resposta. (1994, p.20) 

O problema de pesquisa traduz a nossa questão central, que motiva a fazer a 

pesquisa. Assim, a questão que visa saber como é que a relação dos imigrantes com 

as suas origens étnicas e culturais influi no modo como se relacionam com o Estado 

na sociedade de acolhimento poder-se-á desdobrar da seguinte forma: 

1. De que modo é que os imigrantes ucranianos a residir em Portugal se sentem 

como cidadãos? Que direitos conseguiram e quais os deveres a que atendem 

regularmente?  

2. Que dificuldades apontam no seu processo de imigração? 

3. Como é que a sua cultura se constituí como um entrave à integração? 
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4. Que instituições governamentais ou não governamentais se mostraram 

relevantes no processo de integração? 

5. Que ‘qualidade’ atribuem à sua condição de cidadãos, quando se comparam 

com os cidadãos nacionais?  

Estas foram as questões para as quais procurei resposta e às quais atenderei 

mais à frente neste relatório. 
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Metodologia 

A metodologia seguida neste trabalho comporta naturalmente alguns 

pressupostos teóricos e práticos que devem ser elucidados. Desde logo, a opção pelo 

modelo de pesquisa primordialmente assente na pesquisa qualitativa.  

A primeira etapa na elaboração da minha dissertação de mestrado foi dedicada à 

pesquisa documental, ou seja, leitura de obras teóricas e metodológicas a fim de 

enquadrar devidamente o tema escolhido.  

Pesquisei orientado por conceitos - chave, designadamente, migrações, 

cidadania, imigração em Portugal e integração. Como sempre acontece, a pesquisa 

bibliográfica revelou ser fundamental para a progressão da pesquisa. Como refere 

Bernard Russell: 

“The first thing to do after you get an ideia for a piece of research is to find out what has already 

been done on it” (Russell, 2006, p.95) 

Optei por recorrer a fontes, para mim, merecedoras de maior confiança, preferindo 

o recurso às Bibliotecas do ISCSP e do ISCTE, ao fundo do Observatório de 

Imigração, no sítio online do ACIDI e também à Biblioteca Municipal da Amadora.   

Numa fase mais avançada na pesquisa, já terminada a “fase documental”, seguiu-

se a fase da observação participante e entrevistas semi-estruturadas a imigrantes 

ucranianos a residir em Portugal. A observação participante justifica-se por ser uma 

técnica de recolha de dados que, por um lado, assenta na busca do ‘realismo’ e por 

outro, assenta na reconstrução do significado, em que à versão do investigador se 

junta o ponto de vista dos sujeitos investigados (Moreira, 2007, p.177).  

Por outro lado, a observação participante justifica-se por ser uma técnica de 

recolha de informação que faz parte do “legado” da antropologia. Como Carlos Diogo 

Moreira lhe chama “a tradição malinowskiana” (2007, p.177) 

Optei pelas entrevistas semi-estruturadas, pois, penso que, padronizar as 

entrevistas para todos os imigrantes, mesmo sendo eles do mesmo país de origem, 

era estar a limitar as respostas, o que poderia, de certo modo, influenciar a 

credibilidade da investigação. Considero que é necessário haver um fio condutor da 

entrevista, mas também é necessário dar espaço aos entrevistados para que possam 

responder livremente. 
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As entrevistas semi-estrutruradas feitas aos imigrantes tiveram como objectivo 

recolher informação sobre o processo migratório, as condições de vida das famílias 

imigrantes em Portugal, projectos migratórios futuros (instalação definitiva em 

Portugal, nova migração para outro país ou retorno à origem), o potencial de 

reunificação familiar e novas migrações para Portugal induzidas pelos imigrantes já 

estabelecidos no País e formas de inserção nos territórios de acolhimento. Tratou-se 

de uma ferramenta determinante para a minha dissertação. 

 

Ao todo foram realizadas vinte entrevistas, mas apenas quinze, foram validadas. 

As entrevistas foram feitas em locais sugeridos por cada entrevistado. Decidi adoptar 

este método para que o entrevistado se sentisse mais à vontade para colaborar com a 

investigação. Normalmente decorreram na sua residência. 

 

Após a observação participante seguiu-se a análise de dados das entrevistas, no 

âmbito da qual foi feita uma nova revisão da bibliografia. 

Terminada a fase da pesquisa empírica e de trabalho de campo, seguiu-se a fase 

de análise e tratamento de dados. Nesta fase de análise de conteúdo foi feita uma 

triangulação entre pesquisa bibliográfica, observação realizada e as entrevistas 

exploratórias. Segundo Carlos Diogo Moreira (2007): 

“Este tipo de triangulação é o mais usual na prática de investigação social. Consiste na utilização 

de várias fontes de informação sobre um mesmo objecto de conhecimento, com o propósito de 

contrastar a informação recolhida. Logicamente, quando a informação obtida a partir de 

diferentes fontes coincide, a evidência adquire uma força acrescida” (p.61) 

Finalmente o terminus da pesquisa conduziu a fase de reflexões finais, onde 

foram confrontados os dados obtidos na investigação com a hipótese do trabalho. Foi 

um momento crucial na pesquisa. 

Sobre o acesso à informação 

No que concerne ao acesso à informação, nomeadamente aos investigados, o 

tema levantou questões de ética dada à sua sensibilidade. É certo que, nenhum 

contrato, protocolo ou código de ética poderá resolver todos os problemas, mas 

considero que o código de ética, torna os investigadores conhecedores das suas 

limitações e obrigações perante aqueles que são objecto de estudo e também das 

áreas problemáticas onde há consenso em relação ao que é aceitável e inaceitável. 
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O consentimento esclarecido pareceu-me fundamental nesta investigação, e mais, 

eu diria quase obrigatório, dada a sensibilidade do tema.  

“O consentimento esclarecido consiste na opção que deve ser garantida aos sujeitos da 

investigação de nela quererem participar ou não, depois de devidamente informados sobre os 

respectivos objectivos, características e condições de realização” (Moreira, 2007,p.147)” 

O anonimato pareceu-me também outra ferramenta essencial de trabalho, mas 

impossível de garantir, por isso, decidi garantir a confidencialidade dos dados, 

propondo-me a salvaguardar a identidade dos sujeitos da investigação. Portanto, 

neste estudo, a identidade dos investigados permanecerá conhecida apenas, por mim, 

e não serão usados nomes nem quaisquer características que os identifiquem. Para 

que a investigação fosse cumpridora dos preceitos éticos, as condições e garantias 

ficaram acordadas da seguinte forma: será dada a todos os participantes a 

oportunidade de terem a sua identidade preservada: toda a informação será tratada 

com o máximo de confidencialidade. Considero que a investigação não poderia ser 

efectuada de outra maneira. 

Quanto à selecção dos sujeitos investigados, optei pelo método de amostragem 

não-probabilistica, mais concretamente pela amostra em bola-de-neve que considero a 

mais adequada ao grupo com o qual pretendo trabalhar na medida em que a 

comunidade ucraniana em Portugal é, como já referi, um pouco fechada. Este tipo de 

amostra permite com o conhecimento de uma pessoa chegar a várias.  

“É um método particularmente indicado para obter amostrar de grupos numericamente 

pequenos, como por exemplo, membros de minorias étnicas. A abordagem em questão implica 

que o seja feito um contacto com um elemento da população alvo a quem é perguntado se se 

conhece mais alguém com as características pretendidas. Tais indivíduos são entrevistados, 

sendo-lhes feita a mesma pergunta, e este processo desenvolve-se até não se encontrarem mais 

membros amostráveis. Identifica-se então outro membro da população em causa, 

preferivelmente de uma área geográfica diferente ou pertencente a outra classe social, 

recomeçando-se o processo de pesquisa de amigos e conhecidos com características desejáveis 

(Moreira, 1994, p.81). 

Foram validades quinze entrevistas semi-estruturadas. Este número ficou definido 

pela disponibilidade de tempo para elaboração da dissertação de mestrado. É de 

referir que a amostra não-probabilística em bola-de-neve, requer tempo para angariar 

entrevistados. Creio, no entanto, que este número de entrevistas me permitiu recolher 

os dados necessários para a análise. 
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Dificuldades e Limitações de Pesquisa 

A primeira limitação pesquisa foi o facto de a comunidade ucraniana ser 

particularmente discreta e fechada. No meio tanto imigrante de origem ucraniana, não 

foi fácil arranjar pessoas que se encontrassem disponíveis para serem entrevistadas e 

colaborarem neste estudo. Foi com alguma facilidade que arranjei o primeiro 

entrevistado, que recrutei entre o meu círculo de relações pessoais. Os demais já 

foram recrutados com algum “sacrifício”, pois, para além de não ser fácil encontrar 

ucranianos disponíveis para colaborar neste estudo, alguns sujeitos que se mostrarem 

disponíveis a colaborar na investigação apresentavam grandes dificuldades de 

comunicação. 

Outra dificuldade, talvez a maior dificuldade que tive, foi a minha inexperiência 

com o trabalho de campo. A formação académica das universidades prepara os 

alunos para a investigação com base na teoria, quando os alunos têm que pôr a teoria 

em prática apresentam algumas dificuldades. Foi o meu caso.  

Por último, a questão do tempo na elaboração da tese, o prazo de doze meses 

para uma investigação com observação participante torna-se reduzido. 
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1.ENQUADRAMENTO TEORICO 

1.1.Cultura 

Uma definição inicial, clássica, de cultura, poderia será que a apresenta da 

seguinte forma:  

“Cultura opõe-se a natura ou natureza, isto é, abrange todos aqueles objectivos que a natureza 

não produz e que lhe são acrescentados pelo espírito. Por ela se comunicam emoções ou 

concepções mentais tais como a religião, a arte, o desporto, o luxo, a ciência, a tecnologia são 

produtos da cultura. (Saraiva, 1993, p.3) 

Encontramos nela muito do classicismo antropológico associado a Tylor (1871). No 

entanto, o conceito de cultura, não tem, ainda hoje, uma definição consensual nas 

ciências sociais, há várias definições propostas por vários autores, cada um 

atendendo a orientações particulares: 

 “A invenção da noção de cultura é em si própria reveladora de um aspecto fundamental da cultura 

no interior da qual essa invenção foi possível, e a que chamaremos de momento, à falta de termo 

mais adequado, a cultura ocidental. Inversamente, é significativo que a palavra “cultura” não tenha 

equivalente na maior parte das línguas orais das sociedades que os etnólogos habitualmente 

estudam. O que não implica, evidentemente, que essas sociedade não tenham cultura, mas sim 

que não põem a si próprias a questão de saber se têm ou não uma cultura e, menos ainda, 

questão de saber se têm ou não uma cultura e, menos ainda, se quisermos compreender o sentido 

actual” (Cuche, 1999, p.22) 

Também Raymond Williams atestou a dificuldade que o conceito encerra: 

“Culture is one of two or three most complicated words in the English language. This is so partly 

because of its intricate historical development, in several European Languages, but mainly 

because it has now come to be used for important concepts in several distinct intellectual 

disciplines and in several distinct and incompatible systems of thought” (1990, p. 87).  

Este autor britânico foi um dos autores que se propôs a estudar a cultura britânica, 

sendo uma referência quase obrigatória, não só na cultura britânica mas também em 

geral. Esta frase ajuda-nos a ilustrar a dificuldade que sempre houve em obter uma 

definição abrangente de cultura. 

No discurso da antropologia, não faltam igualmente tentativas de sistematização de 

uma noção de cultura (Kuper, 2000). Seguirei aqui aquela que, por remeter para a 

interpretação dos sentidos que cada um lhe atribui, me parece a mais adequada:  

“O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max 

Weber, que o homem é um animal agarrado à teia de significados que ele mesmo teceu, assumo a 
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cultura como sendo estas teias e sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em 

busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, em busca de significados” (Geertz, 1978, p,15) 

A cultura é, portanto, o contexto no qual ocorrem os acontecimentos sociais, se 

transmitem comportamentos, se constroem conhecimentos e se configuram 

instituições. É dentro desse contexto que as pessoas interagem, convivem e partilham 

significados. Os significados são, portanto, públicos, assim como a cultura, dentro da 

qual os acontecimentos podem ser descritos de forma inteligível.  

A cultura, enquanto conjunto de códigos que constroem um significado, e 

pensada no contexto da imigração, sugere que a presença de dois códigos em 

simultâneo: o da cultura de origem e o da cultura da sociedade de acolhimento. No 

caso concreto, referimo-nos a duas culturas nacionais: a ucraniana e a portuguesa. A 

questão, claro, é a de se saber como é que uma e outra se impõem, quando é que o 

imigrante opta claramente pela sua condição de imigrante valorizando mais a sua 

cultura de origem e quando é que aposta na cultura do grupo que o acolheu.  

 

1.2. Cidadania 

A cidadania é um conceito essencialmente político que nasceu a partir da 

democracia. O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então 

para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade 

e ali participava activamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania, 

pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes da vida em sociedade. No 

entanto, a cidadania estaria longe de ser universal, visto que, a sociedade grega se 

reduzia à cidade-estado (polis). Só eram considerados cidadãos, aqueles que 

possuíam terras e bens materiais. Desta forma, na Grécia Antiga, as mulheres, os 

estrangeiros, comerciantes, artesãos e os escravos não seriam considerados 

cidadãos. O estatuto de cidadão dentro da polis seria altamente exclusivo (Delanty, 

2000, p.11): 

“Visto que toda a cidade é um tipo de associação e que a associação se forma tendo em vista 

algum bem (porque todos os Homens sempre agem tendo em vista algo que lhes parece ser um 

bem) resulta claramente que, se todas as associações visam um certo bem, aquela que é a mais 

alta de todas e engloba todas as demais, é precisamente a que visa ao bem mais alto de todos; 

ela é denominada de cidade (polis), ou comunidade política” (Aristóteles, Política, 1252a) 

A ideia de cidadania como estatuto jurídico baseado em direitos e deveres foi um 

desenvolvimento romano, mas que as suas raízes, remontam à Grécia Antiga. Para os 
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gregos, não havia nenhuma distinção entre a moralidade e a legalidade, a cidadania e 

a democracia. Um cidadão era “superior” a um não-cidadão, a diferença entre ambos 

estaria apenas no “estatuto”, pois, o estatuto de cidadão era um privilégio que muitas 

vezes era herdado, mas também se poderia obter este estatuto provando riqueza. 

Assim, desde início o termo cidadania envolve a inclusão e por sua vez, a exclusão. 

Sendo que a exclusão funcionava como banimento do território geopolítico ou à 

subordinação do estatuto de não-cidadão que era aplicado aos escravos, mulheres e 

crianças. (Delanty, 2000, p.11,).  

A palavra cidadão quer, originalmente, designar aquele que habita a cidade e que, 

como tal, goza de certos direitos civis e políticos dentro dela. No contexto da 

democracia ateniense antiga, o cidadão é um “homem-livre”, capaz de se auto-

governar, de participar nas decisões públicas e políticas cidade, para além de cumprir 

as suas obrigações naturais ligadas à sua subsistência e à subsistência dos seus 

familiares. 

É preciso entender que o Estado não era, na Grécia, o mesmo que é hoje. Na 

Grécia Antiga, mesmo no regime democrático, nem todas as pessoas tinham os 

mesmos direitos, nem todas tinham direito de voto e só algumas teriam direito a 

frequentar certos espaços na Polis – estes privilégios seriam reservados apenas a 

homens livres excluindo assim mulheres, escravos e estrangeiros.  

Porém, Aristóteles, reconhece que mesmo entre os chamados homens livres (os 

cidadãos, com direito na actividade política), as características de homem de bem 

(dimensão ética) e de bom cidadão (dimensão política) raramente coincidem.  

A polis grega seria um modelo muito bem pensado. Ainda hoje os regimes 

democráticos são utilizados, na sua maioria. No entanto, esta visão de democracia e 

cidadania participativa era muito redutora, ao longo dos temos foi sendo adaptada aos 

regimes democráticos que foram surgindo. 

 “Essa superioridade natural da cidade traduz-se nos bens que ela permite alcançar. Enquanto 

que a comunidade (económica) apenas se proporciona ao Homem com que viver, a comunidade 

politica dá-lhe acessão ao bem-viver. Uma vez que qualquer comunidade é formada para 

proporcionar um certo bem-estar aos seus membros, a forma mais acabada de comunidade dá 

logicamente acesso ao soberano bem, isto é, felicidade. Por detrás desta visão maximalista da 

cidade perfilha-se o verdadeiro sentido de igualdade política.” (Latour, 2005, p.62) 

Por sua vez, a visão romana de cidadania não seria tão redutora como a dos 

gregos. Para romanos a cidadania funcionava como um estatuto estritamente jurídico 

que separava a sociedade da comunidade política romana, a respublica. Esta 



 

19 

 

concepção da cidadania como uma categoria legal foi conectada com a elevação da 

distinção entre o estado e a sociedade. Consequentemente o indivíduo, nos olhos da 

lei, era ser legal, e já não envolvia uma relação à política como cara a cara um 

relacionamento com outros cidadãos. (Faulks, 2000, p10) 

 “Com a revolução francesa, a ideia de cidadania apareceu associada à da expressão acabada do 

universalismo revolucionário. A luta pela emancipação foi feita por direitos universais, em virtude de 

uma ideologia assimilacionista e, de modo algum, por respeito a uma pluralidade de culturas, cuja 

seja, decerto jamais passou pela cabeça de qualquer jacobino” (Pais, 2004, p.1) 

Para se poder bem entender o poder político, derivá-lo da sua origem, devemos 

saber qual é o estado natural do Homem, o qual é o estado natural do Homem, um 

estado de perfeita liberdade de dirigir as suas acções, e dispor dos seus bens e 

pessoas segundo lhe aprouver, observando simplesmente os limites da lei natural, 

sem pedir licença, ou depender da vontade de pessoa alguma. 

Hoje, a palavra cidadania é parte da maioria dos discursos da actualidade seja por 

motivos políticos, étnicos ou culturais. A cidadania é um conceito jurídico que podemos 

traduzir como um conjunto de direitos e deveres ao qual o indivíduo está sujeito em 

relação à sociedade onde vive. Por outras palavras, cidadania é o vínculo entre o 

indivíduo e o Estado-Nação. A cidadania também está relacionada com a 

nacionalidade, pois, a atribuição da nacionalidade é um pressuposto primordial da 

cidadania.  

Ora, acontece que as sociedades nacionais não são contentores de 

homogeneidade, muito pelo contrário, têm no interior das suas fronteiras uma 

diversidade étnica e cultural cada vez maior. É isto que nos obriga a pensar o conceito 

de cidadania e a sua relação com os cidadãos não-nacionais e a sua cultura. 

“Ninguém deixa hoje de encarar o indivíduo como actor internacional, com acesso directo à 

mesma cena, sem aquelas ficções jurídicas que apenas o admitiam em tal processo como 

simples cidadão de um determinado Estado e de acordo com os mecanismos que a ordem 

jurídica do mesmo provissem. Mas se ainda não há sinais jurídicos concretos de uma espécie de 

cidadania do género humano, importa salientar o esforço prático dos construtores jurídicos de 

uma cidadania europeia, cumulável com as anteriores e permanentes cidadanias estaduais” 

(Maltez, s/d, p.175) 

Quando se fala em cidadania, pensa-se automaticamente que a cidadania se 

prende apenas com questões eleitorais. Esta visão, é, sem dúvida, a mais redutora do 

conceito de cidadania, pois, a cidadania não se esgota apenas no exercício de 
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deveres como seja, o do voto. Há diversas formas de cidadania e participação para 

além dos “habituais” direitos e deveres.  

 

“Somos cidadãos de um determinado Estado, o conceito de cidadania reporta-se àquele Estado, 

o quadro de direitos e deveres configurado por aquele Estado só é accionado naquele Estado, o 

lógico seria que o conceito de cidadania fizesse parte intrinsecamente do utilizador, ou seja, 

independentemente do Estado, o portador seria cidadão” (Xavier, 2006, p.35) 

 

Talvez a pouca clareza do conceito resulte na apropriação e utilização do mesmo, 

por todos e cada um de nós, com sentidos possivelmente diferentes em função daquilo 

que será importante do ponto de vista de quem o utiliza. Isto é, para alguns, a 

cidadania está directamente relacionada com o direito da escolha dos governantes 

(existindo pessoas que defendem a ideia que os procedimentos eleitorais não são um 

direito e dever de todos “nós” enquanto cidadãos), para outras pessoas, o respeito 

pelas regras instituídas (nomeadamente de transito) são mais importantes. Para 

outros, os direitos relacionados com o acesso a determinados recursos será o mais 

importante. A globalização, o avanço tecnológico, se provocam para alguns o 

crescimento da riqueza, são responsáveis também por assimetrias com particular 

incidência nas condições de vida dos indivíduos. 

“Cidadania deixa de estar justificada por uma nacionalidade, mas fundamenta-se numa 

transnacionalidade. Um dos veículos desta prática são os movimentos migrantes, que levam a 

um reconfigurar das noções de cidadania” (Xavier, 2006, p.35)  

De facto, hoje, a interrelação entre cidadania e direitos humanos é quase 

inevitável. Estas duas ideias estão cada vez mais próximas, não porque originalmente 

se identificassem, mas sim pelo facto de com o passar do tempo, a sua aproximação 

se tornou cada vez mais evidente. Inicialmente a cidadania e direitos humanos seriam 

quase antagónicos, na sua fase inicial eram apenas conceitos / ideias. Hoje são 

princípios fundamentais das democracias modernas.  

 “A cidadania moderna, assim definida e ampliada secularmente mediante o reconhecimento de 

novos direitos e de novos setores da população investidos com capacidade legal de usufruí-los, 

encontra-se hoje diante de uma encruzilhada de caminhos incertos. As condições que lhe 

outorgaram viabilidade política e plausibilidade simbólica, enquanto status universal, sofreram 

transformações profundas; transformações cujas implicações suscitam controvérsia quanto ao 

futuro da própria cidadania e aos eventuais rumos de sua reconstrução para se adequar às 

exigências dos novos tempos” (Latour, 2003, p.5) 

A cidadania assenta numa lógica de direitos e deveres, em que, há muito mais 

deveres do que direitos. Os deveres das democracias modernas estão também 
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misturados com os tradicionais deveres morais e religiosos, aos quais se passou a 

acrescentar os direitos cívicos. Quanto aos direitos, estes foram alcançados de forma 

progressiva, pois, como é sabido, alguns direitos, tais como o de exercício de voto e 

da participação cívica na sociedade, foram introduzidos há relativamente pouco tempo. 

Esta relação dicotómica de direitos e deveres, é sobretudo uma conquista, visto que, 

alguns países ainda em vias de desenvolvimento têm um regime ditatorial, que é 

exactamente o oposto da democracia.  

T. H. Marshall, uma referência obrigatória no âmbito dos estudos de cidadania 

identifica a cidadania civil como sendo: 

 “Composta dos direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de 

imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à 

justiça. Este último difere dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos 

em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. Isto nos 

mostra que as instituições mais intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais 

de justiça” (1967, p.63) 

O autor define a cidadania política como o “Direito de participar no exercício do 

poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade política ou 

como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes são o 

parlamento e conselhos do Governo Local”.  

Estas afirmações de T. H. Marshall ajudam a definir a ideia de cidadania. Apesar 

de esta obra já ser muito antiga, ainda continua a ser muito actual – ao que parece a 

cidadania ainda não evoluiu como seria expectável há umas décadas atrás. 

Esta concepção essencialmente legal da cidadania como a representação pública 

do indivíduo recuperou os princípios da tradição liberal moderna inteira da cidadania; 

abriu em dois trajectos principais no século XVIII, quando a sociedade civil se tornou 

consolidada, estes que são a tensão entre a cidadania como definida em função do 

político ou do económico. A cidadania tornou-se numa das ideias políticas as mais 

importantes do nosso tempo. É uma ideia universal embora nem todos os Estados-

Nação tenham a mesma visão. 

Segundo Richard Bellamy, os estudos sobre o tema da cidadania são cada vez 

mais actuais e justificáveis. Para Bellamy, o momento crucial dos sistemas 

democráticos, é o exercício do voto. 

“Citizenship has traditionally referred to a particular set of political practices involving specific 

public rights and duties with respect to a given political community. Broadening its meaning to 
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encompass human relations generally detracts from the importance of the distinctively political 

tasks citizens perform to shape and sustain the collective life of the community. Without doubt, 

the commonest and most crucial of these tasks is involvement in the democratic process – 

primarily by voting, but also by speaking out, campaigning in various ways, and standing for 

office. Whether citizens participate or not, the fact that they can do so colours how they regard 

their other responsibilities, such as abiding by those democratically passed laws they disagree 

with paying taxes, doing military service, and so on. It also provides the most effective mechanism 

for them to promote their collective interests and encourage their political rulers to pursue the 

public’s good rather than their own” (Bellamy, 2008, p.3) 

 

1.3. Migrações e Cidadania: a cidadania cultural 

O interesse da antropologia pela cidadania manifesta-se desde início da década 

de 1990, quando antropólogos como Renato Rosaldo, Toby Miller, Nick Stevenson, 

Aihawa Ong, entre outros, se propuseram a investigar o tema. Desde então, têm 

surgido novos investigadores, tornando-se assim a cidadania cultural num 

considerável campo de investigação, nomeadamente na antropologia política.  

A abordagem que estes fazem do conceito, vai para além da sua dimensão 

estritamente jurídica, de se considerar o cidadão como politica e juridicamente 

formatado, favorecendo uma ideia de homogeneidade. Ao contrário, a antropologia 

equaciona o conceito de cidadania pensando-o por referência precisamente à 

diferença e à heterogeneidade. É assim que se permitem falar de cidadania cultural. 

O conceito de cidadania cultural surge relacionado com diversos domínios de 

pesquisa, tais como, estudos da migração, educação das artes, museologia, políticas 

culturais (Vega e Van Hensbroek, 2010, p. 245). Mas é no contexto das comunidades 

migrantes, das minorias étnicas que a antropologia o tem explorado (Rosaldo, 1994, 

1999; Ong, 1996). É também nesse domínio que me irei posicionar. 

 O conceito de cidadania cultural nasce a partir do pluralismo cultural sendo 

proposto em 1994, quando o antropólogo norte-americano Renato Rosaldo. Este 

antropólogo fez trabalho de campo nos Estados Unidos da América (EUA) onde 

trabalhou com migrantes provenientes da América do Sul. É uma referência obrigatória 

no âmbito da cidadania cultural, sendo citado ainda por vários autores, mais recentes, 

que se propõem a debater as questões da cidadania cultural. 

Renato Rosaldo definiu o conceito desta forma:  
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“The term cultural citizenship is a deliberate oxymoron, a pair of words that do not go together 

comfortably. Cultural citizenship refers to the right to be different and to belong in a participatory 

democratic sense. It claims that, in a democracy, social justice calls for equity among all 

citizens, even such differences as race, religion, class, gender, or sexual orientation potentially 

could be used to make certain people less equal and inferior to the others. The motion of 

belonging means full membership in a group and the ability to influence one´s destiny by having 

a significant voice in basic decisions” (Rosaldo, 1994, p.402) 

Renato Rosaldo defende que as minorias étnicas têm, ou, deveriam ter, direitos 

na comunidade de acolhimento e ser alvo de tolerância por parte da cultura 

dominante. Porque a experiencia passada nos EUA, evidenciava que as minorias 

étnicas eram alvo de discriminação nos países de acolhimento, Rosaldo, aplica o 

conceito de cidadania cultural precisamente para “combater” a discriminação a 

movimentos sociais tais como as pessoas de cor, imigrantes recentes, e, em alguns 

casos, mulheres, gays e lésbicas. 

A cidadania cultural traduz, assim, o direito de ser culturalmente diferente e 

pertencer democraticamente sem que isso signifique diferenças no “grau” de 

cidadania. Justifica-se esta ideia de “grau”, pelo facto de as pessoas normalmente não 

equacionarem a questão da cidadania em termos de ser ou não cidadão, mas sim em 

termos de cidadãos de primeiro e segundo tipo. 

Defende que em democracia, a justiça social exige equidade entre todos os 

cidadãos, mesmo quando as diferenças de raça, género, idade, religião ou orientação 

sexual poderiam ser usadas para tornar certas pessoas menos iguais ou inferiores aos 

outros. A noção de pertença significa, pertença total ao grupo e a consequente 

possibilidade de influenciar o seu destino tendo uma voz activa nas decisões 

importantes.  

O “projecto” de Rosaldo e a sua concepção de cidadania cultural reflectem uma 

tendência maior de abordagem antropológica para a cidadania, nomeadamente no 

âmbito da antropologia política, que é a de trabalhar com os migrantes. Não obstante, 

já se percebeu que o questionamento da desigualdade não se reduz exclusivamente 

aos migrantes (Amante, 2011)  

Para Rosaldo, a cidadania cultural é uma “consequência” da democracia, uma vez 

que exige equidade entre todos os cidadãos, mesmo que as diferenças de raça, 

género, idade, religião iguais ou inferiores aos outros. A noção de pertença para tornar 

certas pessoas menos o grupo e a consequente possibilidade de influenciar o seu 

destino tendo uma voz activa nas decisões importantes. 
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Uma parte considerável do pensamento académico sobre a cidadania, 

principalmente sociológico, centra-se na analise estrutural e institucional, deixando de 

lado a experiencia individual. As propostas incidem especificamente sobre a 

percepção que os indivíduos da sua condição como cidadãos têm aparecido de forma 

mais pontual. 

Para além de Rosaldo, outros autores se debruçaram sobre o tema da cidadania 

cultural, tornando-o num tema cada vez mais actual. Esta “ideia” só é possível, nas 

democracias modernas e livres, onde todos os cidadãos são tratados de forma igual.  

As obras da autoria de Nick Stevenson, Culture and Citizenship (2001) e Cultural 

Citizenship: Cosmopolitan Questions (2003) são igualmente basilares na 

caracterização do conceito. Este autor, é dos que mais tem contribuído para a 

caracterização do tema da cidadania cultural. Na sua obra defende que, inicialmente, a 

cidadania cultural pode ser descrita como o empowernment cultural, a saber, a 

capacidade de participar eficazmente, criativa e sucessivamente dentro de uma cultura 

nacional. Tal formulário da cidadania envolveria o acesso às instituições educativas, à 

posse de uma vida apropriada uma língua, à posse eficaz de identidade cultural com a 

sociedade nacional da cidadania e da capacidade de entregar sobre a transferência às 

futuras gerações a riqueza da herança cultural nacional (Stevenson, 2001, p.12) 

No entanto, alguns autores são da opinião que nos círculos da academia têm 

havido uma tendência para sobrevalorizar o estudo dos direitos: a literatura sociológica 

mostra prioridade dos direitos sobre as obrigações no processo político das 

democracias ocidentais. Também para os sujeitos, tomados individualmente, os 

direitos aparecem sobre suas obrigações enquanto cidadãos. A interpretação e 

avaliação que fazem sobre a sua condição de cidadãos é, em algumas situações, 

parcial e circunstancial (Amante, 2011). 

Por sua vez, Aihawa Ong na obra Cultural Citizenship: as Subject-Making: 

Immigrants Negotiate and Cultural Boundaries in the USA (1996) estuda a forma como 

os imigrantes provenientes da América Latina são recebidos. Aihawa, tem uma noção 

diferente de cidadania cultural, contrastando assim com Renato Rosaldo: 

“In contrast, I use ‘Cultural Citizenship’ to refer to the cultural practices and beliefs produced out 

to negotiating the criteria of belonging within population and territory. Cultural citizenship is a dual 

process of self-making and being-made within webs of power linked to the nation-state and civil 

society. Becoming a citizen on how is constituted as a subject who exercises or submits to the 

power relations” (Ong, 1996, p.738) 
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Outro artigo da autoria de Aihawa Ong aborda a questão da cidadania, intitulado 

Flexible Citizenship among Chinese Cosmopolitans (2002). Ong aborda a questão da 

cidadania dos chineses reiterando que a cidadania cultural trata-se de um processo de 

negociação entre o Estado-Nação e a sociedade civil. Para além deste artigo a autora 

tem outros artigos referentes ao tema da cidadania cultural, mais precisamente, o 

autor debruçou-se sobre a cidadania cultural dos chineses, chegados a Hong Kong, 

que actualmente faz parte da Republica Democrática da China, no entanto, já foi uma 

colónia britânica. Os chineses por parte de Hong Kong são chamados chineses de 

segunda linha, havendo assim os chineses orientais e os chineses ocidentais – os 

chineses ocidentais são alvo de certa discriminação por parte dos chineses orientais. 

O orientalismo é um estereótipo também aplicado aos países asiáticos, sobretudo na 

China, Japão, Índia, onde a cultura dominante é oriental. Trata-se, sem dúvida, de um 

bom exemplo bom exemplo por parte da autora. (Ong, 2002, p. 338-353) 

O tradicional conceito de estrangeiro não é já sinónimo (ou não deve ser…) de 

tratamento diferenciado. Os cidadãos estrangeiros, após algum tempo na comunidade 

de acolhimento, podem obter nacionalidade desse mesmo país sem perderem a sua e 

o que é mais importante aqui, sem perderem a sua identidade cultural.  

Apesar de a cidadania ter assumido diferentes sentidos ao longo dos tempos, 

poder-se-á afirmar que ser cidadão é auto-determinar-se, isto é, pôr em acção a sua 

liberdade e igualdade e empenhar-se na defesa dos interesses comuns. Infelizmente, 

nos dias de hoje, a participação dos cidadãos na vida política é, por vezes, muito 

reduzida, evidenciando-se um notório desinteresse da população jovem sobre 

assuntos que dizem respeito à política. Esta situação leva-nos necessariamente a 

questionar o estado das democracias actuais e o papel do cidadão da nossa “era”. A 

cidadania é de um conceito que está sempre em redefinição. A globalização, o 

aumento dos fluxos migratórios e a integração dos estados em estruturas supra 

nacionais também tem tido o impacto sobre o conceito fazendo maiores exigências. 

Por isso mesmo, as estruturas de poder supranacionais – de entre as quais se 

destaca a União Europeia (EU), têm vindo desde finais dos anos 90 a fornecer 

indicações sobre o modo como os estados membros devem promover medidas que 

garantam aos nacionais de países terceiros residentes nos seus territórios, direitos 

equiparáveis aos cidadãos nacionais e europeus. A diferença cultural, não deve ser, 

pois, sinónimo de tratamento diferencial.  
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Rainer Baudock e Thomas Feist, num artigo intitulado de How Migration 

Transforms Citizenship, utilizam o conceito de transnational citizenship (2010) A 

cidadania transnacional é uma cidadania que não tem fronteiras, está inteiramente 

relacionada com as comunidades transnacionais. O termo transborder citizenship dá-

nos uma maneira de descrever a relação das pessoas que vivem dentro dos campos 

sociais que são transnacionais com um ou mais governos. O termo transborder 

citizenship é preferível ao termo transnational para reforçar o facto que embora estes 

imigrantes atravessem fronteiras territoriais, só o fazem em nome da nação. Os 

cidadãos transnacionais podem participar nos processos culturais e políticos de um ou 

mais estados. No caso do Haiti isto levou a que muitas pessoas pobres se tornassem 

envolvidos numa cidadania política com repercussões quer nos Estados Unidos, quer 

no Haiti. Enquanto o termo “trans-border citizenship” mostra ser útil na descrição de 

comportamentos políticos de pessoas que têm as suas vidas além das fronteiras de 

dois ou mais Estados-Nação. 

 

1.4 Diásporas e comunidades transnacionais 

O conceito de diáspora, é um conceito multidisciplinar que suscita grande atenção 

por parte dos investigadores sociais. A criação em 1991 da revista de antropologia 

conhecida por Journal of Transnational Studies contribuiu bastante para o 

desenvolvimento do conceito.  

O termo diáspora tem a sua origem numa palavra grega diaspierein. Diaspierien 

designava as comunidades de judeus que se tinham instalado em vários pontos após 

o êxodo da Babilónia. Actualmente, numa concepção maximalista do conceito, ele 

expandiu-se a outros grupos e a outros contextos que não apenas o de grupos como 

os judeus ou os arménios, expulsos da sua pátria, dispersos pelo mundo, e com a 

ambição de a ela retornarem num futuro indefinido, para se alargar a comunidades de 

imigrantes, fincando assim associado a todas as formas de dispersão de povos 

espalhados pelo mundo. O conceito clássico de diáspora remonta a tempos antigos, 

quando era usado para designar povos deslocados ou dispersos pela força (como os 

judeus ou os escravos africanos levados para o Novo Mundo), mas também sem tem 

aplicado para designar também grupos de comerciantes (os gregos na Ásia Ocidental 

e em África ou os negociantes árabes que levaram o Islão ao Sudeste asiático) e 

trabalhadores imigrantes. É nesse sentido que hoje se fala dos portugueses na 
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diáspora, significando, com isso, os emigrantes portugueses, por exemplo (Serrão, 

1977, p. 45) ou na diáspora africana em Portugal (Grassi, 2008, p. 749). 

James Clifford, defende que as comunidades de diáspora são diferentes das 

comunidades de imigrantes – as comunidades de diáspora sentem nostalgia. Por outro 

lado, as comunidades de imigrantes são mais sujeites à assimilação por parte dos 

países de acolhimento.  

“The language of diaspora is increasingly invoked by displaced peoples who feel (maintain, 

revive, invent) a connection with a prior home. This sense of connection must be a strong enough 

to resist erasure throught the normalizing processes of forgetting, assimilating, and distancing. 

Many minority groups that have not previously identified in this way are now reclaiming diasporic 

origins and affiliations. What is the currency, the value and the contemporaniety, of diaspora 

discourse?” (Clifford,1999, p.255) 

Alguns autores distinguem diáspora e comunidade transnacional. Embora ambos 

os conceitos se refiram a processos transfronteiriços, o termo diáspora tem sido 

muitas vezes utilizado para designar os grupos religiosos ou nacionais que vivem fora 

de uma pátria (imaginada), enquanto transnacionalismo, ou comunidades 

transnacionais, é muitas vezes usado para se referir aos laços duráveis dos migrantes 

com os países e culturas de origem. Em termos amplos cabem aqui as comunidades e 

não só, também outros tipos de formações sociais, activos a nível transnacional como 

sejam grupos e organizações. No entanto, embora diáspora e transnacionalismo 

sejam por vezes usados como sinónimos, os dois termos reflectem diferentes 

genealogias intelectuais.  

Cohen sugere que as diásporas normalmente apresentam as seguintes 

características:  

 

- Dispersão de uma pátria de origem, muitas vezes traumática 

- Alternativamente, a expansão de uma pátria em busca de trabalho, em busca de 

comércio ou para outras ambições coloniais 

- Uma memória colectiva e mito sobre a pátria 

- Idealização do país de origem como suposto ancestral 

- Desejo de movimento de retorno 

- Uma consciência de grupo forte étnica sustentada ao longo do tempo 

- Um relacionamento conturbado com sociedades de acolhimento 

-Um sentimento de solidariedade com o co-étnicos membros de outras 

sociedades 
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- A possibilidade de uma vida diferente, criativo enriquecedor e carácter tolerante 

 (Cohen, 1997: 180)1 

Não existe uma demarcação clara entre as noções de comunidade transnacional 

e de diaspora: certos autores utilizam-nas como sinónimas, outros para se referirem a 

diferentes tipos de grupos. Alguns autores reservam o termo diáspora exclusivamente 

para grupos dispersos pela força ou para “nações sem Estado”, e utilizam o termo de 

comunidade transnacional para se referirem a imigrantes económicos, que mantêm 

fortes laços com os respectivos países de origem. Por razões históricas, o termo 

diáspora invoca fortes conotações emocionais, ao passo que a comunidade 

transnacional é um conceito mais neutro – sendo por essa razão preferível nas 

ciências sociais 

Edward Said, também teorizou sobre o conceito de diáspora: 

“On the twentieth-century scale, exile is neither aesthetically nor humanistically comprehensible: 

at most the literature about exile objectifies an anguish and a predicament most people rarely 

experience at first hand; but to think of the exile informing this literature as beneficially humanistic 

is to banalize its mutilations, the losses  it inflicts upon those who suffer them ... Is it not true that 

the views  of exile in literature ... obscure what is truly horrendous ... that it  has torn millions of 

people from the nourishment of tradition, family and geography?” (Said,1990, 357-8) 

Um critério que poderá ser usado nesta distinção - comunidade de diáspora e 

comunidade transnacional - é a questão temporal. A diáspora implica um certo tempo 

de residência longe da sua comunidade de origem, e algumas gerações que se 

perpetuaram na comunidade de acolhimento. As comunidades transnacionais nem 

sempre têm raízes históricas profundas, mas tem vindo a proliferar em face das 

alterações sociais e tecnológicas associadas à globalização. 

 

1.4.1. O caso dos ucranianos  

A Ucrânia sempre foi um país de imigração. As origens deste movimento 

migratório remontam ao século XIX aproximadamente na década 1890. Os ucranianos 

imigraram para países situados na América do Norte e Sul, nomeadamente Canadá, 

EUA e Brasil. Ainda hoje, o Brasil tem a maior comunidade de ucranianos na América 

Latina, muitos destes imigrantes tornaram-se pequenos agricultores e mantiveram-se 

no país de acolhimento (Szatewich, 2003, p.7) 

                                                           
1
 citado por Vic Szatewich na obra The Ukranian Diaspora (2003) 
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Apesar do fluxo migratório e dispersão ser extenso, o conceito de diáspora aplicado 

aos ucranianos só se começou a utilizar no pós-guerra (não obstante, este movimento 

migratório levar já várias décadas) o que deriva do facto de no tempo do Império 

Soviético diáspora ser um conceito pejorativo para os soviéticos (Vic Satzwerz, 2003, 

p.8). Só na década de 80, é que os ucranianos começaram a ser referidos como uma 

comunidade diáspora. A ideia foi progredindo, e em Outubro de 1998, a Ukrainian 

American Professionals and Businesspersons Association of New York and New 

Jersey organizou uma conferência que ficou conhecida como Year 2020. Esta marca o 

início do debate académico sobre se a Ucrânia é uma comunidade diáspora ou não. 

 

O autor do livro The Ukranian Diaspora (2003), Vic Szatewich defende que a 

diáspora ucraniana é uma diáspora que se distingue das outras, pois, trata-se de um 

movimento de emigração em massa, disperso por vários países. Em segundo lugar, os 

ucranianos fora do seu país, na sua maioria, são uma combinação de pessoas que 

saíram da sua Terra Natal e chegados aos países de acolhimento são tratados como 

minorias étnicas. Em terceiro lugar, a diáspora ucraniana, é difícil de ser generalizada, 

uma vez que se trata dum movimento migratório que leva mais de um século e que se 

encontra espalhada por vários países.  

 

Satzwich dividiu em 5 fases a dispersão ucraniana, falando de 5 waves of migration: 

A primeira fase foi de 1880 a 1914 

A segunda fase de 1920 a 1930 

A terceira fase de 1940 a 1954 

A quarta fase de 1955 a 1980 

E a ultima fase, de 1990 até ao momento 

 

Sigo esta concepção de maximalista e refiro-me aos ucranianos em Portugal 

como parte dessa diáspora. O que digo é que, embora a comunidade ucraniana em 

Portugal seja uma comunidade de imigração relativamente recente - não podemos 

falar de gerações com presença continuada por longos períodos de tempo - os 

imigrantes ucranianos em Portugal serão parte desta diáspora cuja formação, há muito 

se iniciou. É nesse sentido que me permito utilizar aqui o conceito. 

“Ukrainians in the diaspora also display a strong ethnic group consciousness, and that 

consciousness has been maintained over time. The issue of how group boundaries are formed, 

maintained and renegotiated has been central to much of organized Ukrainian diaspora life. 

During the early years of the twentieth century, part of the challenge faced by nationalizing elites 
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within the emergent Ukrainian diaspora was how to instill in labor migrants a sense of Ukrainian 

ethnic identity. Like other immigrants to North America at the time, the labor migrants arrived in 

their new lands with little understanding of themselves as members of a larger Ukrainian imagined 

community. Depending on the circumstances, identities tended to be based on village or regional 

origins, religious affiliation or the country that issued their travel documents. However, part of the 

process of diaspora formation for Ukrainians involved coming to understand themselves as 

members of a particular Ukrainian ethnic group. Thanks to the work of nationalizing elites, 

Ukrainians came to understand what it meant to be ‘Ukrainian’. This aspect of the process of 

diaspora formation also involved the drawing of boundaries to exclude those who were 

considered the ‘other’. In the case of Ukrainians in North America, this involved the creation of a 

Ukrainian identity that was distinct from Russian, Rusyn and other ethnic designations”. 

(Satzewich, 2003 p.216) 

 

Face ao movimento migratório em massa por parte de ucranianos, poder-se-á 

falar utilizar o conceito de diáspora. Os estudos contemporâneos sobre globalização e 

cultura que enfatizam o carácter híbrido, fluido, viajante, das novas formas de 

identidade procuraram no conceito de diáspora um referencial com perfil mais definido 

e eventualmente mais estável, em torno do qual poderiam se organizar e explicar as 

identidades de grupos marginais nos países avançados do mundo contemporâneo. 

Em Portugal, os ucranianos são ainda um fenómeno recente. Acontece que estes 

mesmos imigrantes são cada vez mais – estamos perante o aparecimento de uma 

segunda geração de imigrantes ucranianos em Portugal, os que nascem em território 

nacional são portugueses pelo critério de nascimento, logo, integram a comunidade 

dispersa. Quando na minha dissertação de mestrado uso o termo diáspora, é para me 

referir à diáspora ucraniana no geral da qual fazem também parte os imigrantes que se 

encontram em Portugal.  
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II. MIGRAÇÕES  

O fenómeno das migrações internacionais tem vindo a aumentar fruto da 

globalização e de condicionalismos, vários, tanto dos países de origem como nos de 

chegada de imigrantes. Os novos desenvolvimentos da tecnologia, informática, 

comunicação e transportes permitiram o aumento do número de migrantes em massa. 

É cada vez maior o número de migrantes que organizam a sua vida, tendo em conta 

dois ou mais países desenvolvendo comunidades e consciências que são 

transnacionais. A transnacionalização das migrações é assim, uma realidade 

incontornável nos dias de hoje. Já não existem comunidades isoladas, pelo contrário, 

as comunidades de hoje em dia estão ligadas umas às outras. Segundo Anderson, “as 

comunidades deverão ser distinguidas não pelo seu carácter falso/genuíno, mas pelo 

modo como são imaginadas”. (2005, p.26) 

“O sistema migratório internacional une países emissores, receptores e de trânsito através 

de um conjunto de ligações cada vez mais complexas. No seu conjunto, mais de metade dos 

países do mundo intervêm neste sistema de forma significativa e é cada vez maior o número dos 

países que desempenham vários papéis em simultâneo – enquanto áreas de origem e trânsito 

dos imigrantes e enquanto áreas nas quais esses imigrantes se instalam ou, o que é cada vez 

mais frequente, para as quais se deslocam temporariamente para trabalhar. É também visível no 

seio deste sistema a existência de uma relação quase simbiótica entre as várias partes 

interessadas nas migrações. Para além dos próprios migrantes, estas incluem os empregadores, 

os consumidores de todo o género de bens e serviços, as famílias, redes transnacionais de todos 

os tipos (incluindo organizações criminosas) e um vasto conjunto de instituições da sociedade 

civil e do estado, aos níveis local, regional e nacional” (Papademetriou, 2008,p.7). 

O modelo migratório evoluiu bastante, hoje as migrações são cada vez mais 

rápidas. As migrações conheceram um momento de aceleração nunca antes visto. As 

pessoas para além de se deslocarem mais, deslocam-se também de forma mais 

acelerada para locais mais distantes. A aceleração das migrações está inteiramente 

relacionada com o progresso dos meios de transporte – o avanço dos meios de 

transporte permitiram o encurtamento do período das migrações, tornando-as cada 

vez mais acessíveis. 

João Peixoto defende que os processos migratórios são dinâmicos. Justifica o 

interesse do estudo pelas migrações como sendo: 

O interesse de uma perspectiva deste tipo subsiste ainda que substituamos a noção mais rígida 

de «regimes» por uma mais flexível de «dinâmicas migratórias». Mesmo que não se pretenda 

verificar um modelo universal de evolução, poderão ser procuradas regularidades e factores 

explicativos recorrentes. O objectivo será sempre evitar transformar a análise das migrações num 
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conjunto de relatos de situações únicas e irrepetíveis, num contexto nacional ou local, uma 

situação que não é abundante na análise das dinâmicas naturais, mas que é habitual nos 

estudos migratórios. (Peixoto, 2007, p. 447) 

 

Hoje, as migrações internacionais estão ao alcance de cada um. Longe estão os 

tempos em que o único meio de transporte que permitia migrações de um continente 

para o outro era o barco, agravando os riscos e a perigosidade normalmente 

associadas a viagens longas. 

 “Por razões que se prendem não só com a evolução económica dos países além-mar, mas 

ainda com as necessidades de mão-de-obra sentidas na Europa, os novos destinos da 

emigração portuguesa, traçados desde os finais do século XIX, alteraram-se no  decurso  do  

século  XX, conduzindo  à redução  drástica da emigração  transoceânica, em detrimento  da 

emigração  intra-europeia. Para tanto terão contribuído a proximidade e as facilidades de 

transporte, os melhores salários e o nível de vida fomentado por estas saídas em direcção aos 

países do ocidente europeu. E, tendo em conta as características desta mão-de-obra, 

fracamente especializada, este movimento alastrou a todas as regiões do país, contribuindo para 

engrossar os contingentes de emigrantes portugueses que se espalharam pelos mais diversos 

países da Europa e do resto do mundo” (Arrôtea, 2007,p.3). 

 Outro aspecto que mudou nas migrações foi o perfil do migrante: mudou o 

estatuto de migrantes, há migrantes altamente qualificados, muitos assumem-se como 

intelectuais, inclusivamente. Estes imigrantes com qualificações acima da média estão 

distantes da imagem clássica do imigrante desqualificado, pobre. 

Outro fenómeno é a feminização das migrações. Só os homens é que imigravam 

para outros países, o modelo one single man migration, entenda-se, migração de um 

homem só foi dominante. Hoje há cada vez mais mulheres a imigrar, sozinhas, por sua 

iniciativa. 

Simultaneamente e directamente relacionável com as migrações internacionais, a 

cidadania é um dos temas mais debatidos da actualidade. É inevitável falar-se de 

cidadania nas comunidades imigrantes sem nos remetermos às questões culturais, 

visto que imigração sugere, inevitavelmente, um confronto entre a cultura de país de 

origem e a cultura do país de acolhimento (ou chegada).  

“A história disciplinar das teorias sobre as migrações é, em vários aspectos, atribulada. O tema 

das migrações foi largamente ignorado pelos autores clássicos das principais ciências sociais, no 

período histórico em que estas se constituíram e consolidaram. Apesar da importância dos fluxos 

migratórios então assumiram – no contexto europeu do final do século XIX e no início do século 

XX -, quer sob a forma de intensos movimentos internos, dirigidos dos campos para as cidades, 

quer de migrações transoceânicas, quer permitiram libertar parte do êxodo rural e povoar os 
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novos continentes, o tema não surge senão de forma marginal na maioria dos autores. Ao longo 

do século XX, as ligações disciplinares das teorias sobre migrações não são também evidentes. 

Apesar de um interesse crescente pelo fenómeno, referências mais ou menos desenvolvidas 

dispersam-se por várias ciências”. (Peixoto, 2007, p.3) 

As migrações são um tema que é inter e multidisciplinar mas com referência de 

autores clássicos.  

Em Portugal destacam-se alguns autores com publicação importantes no âmbito 

do estudo das Migrações Internacionais tais como João Peixoto, Maria Ioannis 

Baganha, Maria Isabel Tomás, Pedro Góis, Maria Abranches.  

“A produção científica que se tem realizado nos últimos anos sobre Portugal sobre a população 

de nacionalidade estrangeira atesta o dinamismo de investigação portuguesa sobre as 

comunidades imigrantes e demonstra a preocupação dos investigadores portugueses em 

acompanharem quer as evoluções que se vão registando na paisagem migratória portuguesa, 

quer os temas de investigação dominantes na agenda internacional de investigação nas 

migrações” (Baganha & Gois & Marques, 2006, p.2) 

A quantidade e qualidade da informação estatística sobre a imigração de um país 

deve estar ajustada ao seu estado de desenvolvimento económico e social. Assim, 

torna-se crítico para a formulação de políticas públicas eficazes que as entidades 

investigadoras e as fontes de informação administrativas melhorem a sua capacidade 

de cooperação e de trabalho em rede. (Almeida, 2004, p.5) 

 

2.1. O processo migratório 

O processo de imigração é bastante complexo, apresentando três fases distintas: 

A primeira etapa prende-se com os propósitos da imigração. A decisão de partir 

tem motivações distintas. Esta decisão é fundamental no percurso migratório, uma vez 

que trata-se de uma decisão de grande responsabilidade, que precisa de ser muito 

bem pensada e estudada. Nesta primeira etapa, colocam-se questões bastante 

pertinentes: 

- O indivíduo que deseja imigrar, num primeiro momento, tem de recolher 

informação sobre o país de acolhimento, a sua nova morada 

- O indivíduo tem que ter recursos que lhe permitam viajar 
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- O indivíduo tem de recolher toda a documentação necessária (passaporte e 

visto). Normalmente, estes processos estão sujeitos a uma parte de regras de 

natureza informal. 

Muitas vezes, nesta fase de preparação da imigração, o indivíduo perpetua-se a si 

próprio, uma vez que ele tem que pensar a sua vida e partir para outro país. O 

indivíduo tem que tomar decisões sobre a sua família. A imigração em alguns casos, 

amputa as famílias, pois, numa fase inicial, não é possível imigrar toda a família. Neste 

caso o primeiro objectivo é envio de remessas para a parte da família que é deixada 

no país de origem.  

 

“Com efeito, embora a decisão de imigrar tenha na sua origem, a maior parte das vezes, uma 

procura de melhores condições de vida – seja no plano económico, social, político, ecológico, 

etc. ou até mesmo no seu conjunto –, essa decisão acarreta custos, quer sociais – como a 

discriminação, abandono da família e do país de origem, recomeço de vida num ambiente 

estranho, adaptações culturais e linguísticas, entre outros – quer económicos – como os 

investimentos feitos à partida do país de origem, por exemplo no que envolve a viagem, o passa 

porte, os vistos, etc., e à chegada ao país de acolhimento, de que são exemplo os trâmites 

necessários para entrar e permanecer num país diferente. (Rosário & Santos, 2008,p.17) 

 

A segunda etapa do processo imigratório é a chegada ao destino. Esta fase é 

crucial na vida do imigrante. Num primeiro momento é preciso de arranjar sítio onde 

morar e arranjar emprego. Para aqueles indivíduos que vêem com contactos 

estabelecidos no país de acolhimento, tem essas duas tarefas facilitadas. 

 

A terceira etapa é a do retorno. Trata-se da chegada dos imigrantes ao seu país 

de origem. Note-se que muitas vezes, esta etapa não chega a acontecer. O regresso é 

muitas vezes, uma questão simbólica – as pessoas quando imigram desejam sempre 

voltar ao seu país, a ideia de homeland, fica sempre presente na memória do 

imigrante.  

Com alguns dos meus entrevistados foi possível abordar o processo de imigração 

em todas as fases: desde a saída, à chegada e à perspectiva de retorno à Ucrânia. 

Estas três fases do processo relevam da identidade e cidadania na medida em que em 

cada uma delas se questionam quem são afinal e quais os seus direitos, como se vêm 

e como são vistos pelos outros. A cidadania é um direito, que deve ser transversal a 

todos os cidadãos, sendo nacionais, ou cidadãos estrangeiros. 
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Hoje a diferença e a diversidade étnicas e culturais já se banalizaram. A questão 

da integração, ou não, é necessariamente equacionada pelos Estados dos países de 

acolhimento. 

 

2.2. A União Europeia e Imigração  

A Imigração é uma questão prioritária na agenda da União Europeia. As migrações 

dentro da união trazem vantagens importantes. A imigração contribui para o 

crescimento económico dos países da União, e faz com que o fluxo de pessoas seja 

maior no continente europeu do que nos outros.  

A UE assumiu inicialmente uma postura bastante liberal face à imigração. A primeira 

abordagem ao fenómeno da imigração dentro da UE foi assinalada no Tratado de 

Maastricht. Primeiramente, esta abordagem estaria relacionada com a segurança dos 

Estados Membros e o combate à imigração ilegal. Pensou-se que se as fronteiras 

entre países da União fossem abertas, já não haveria justificação para a imigração 

ilegal. 

 “O estatuto legal dos imigrantes determina também em parte o carácter permanente ou 

temporário (por alguns meses ou anos) da sua permanência na UE. Caso possam entrar e sair 

dos países de destino, poderão manter fortes laços transnacionais com os seus países de origem 

e remeter parte das suas poupanças para os seus familiares que aí se encontram. No entanto, 

poderão optar não por regressar e instalar-se antes noutro país, dentro ou fora da Europa. No 

passado, os estados-membros incorreram frequentemente no erro de assumir que todos os 

imigrantes haveriam de regressar aos seus países de origem; porém,é igualmente errado 

assumir que todos quererão permanecer nos países de destino. Ainda assim, os residentes 

temporários necessitam de um certo grau de integração, a nível tanto económico como social. 

Qualquer estratégia de integração terá de ter em conta esta diversidade de intenções 

migratórias.” (Spenser, 2008, p 5) 

Desde a década de 80, que se instaurou o debate sobre o significado da livre 

circulação de pessoas. Para alguns Estados-Membros, o conceito aplicar-se-ia 

exclusivamente aos cidadãos da União Europeia (UE), o que implicaria a manutenção 

dos controlos nas fronteiras para distinguir cidadãos europeus e nacionais de países 

terceiros. Outros Estados-Membros, em contrapartida, desejavam estabelecer a livre 

circulação para todos e, por conseguinte, abolir estes controlos fronteiriços. Dado que 

os Estados-Membros não conseguiram chegar a um acordo consensual a todos os 

países, a França, a Alemanha, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos decidiram, 
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em 1985, criar entre si um território sem fronteiras, que ficou conhecido como o 

“espaço Schengen”. (Europa.eu)  

Os estados-membros reconhecem que a imigração continuará a ser uma característica permanente 

e em constante evolução do futuro da Europa e que a integração dos imigrantes é uma questão que 

requer a intervenção das autoridades públicas. A necessidade de assegurar a coesão social faz-se 

acompanhar pela necessidade de garantir a integração dos imigrantes nos mercados de trabalho 

europeus, uma vez que o seu trabalho e as suas competências continuarão a ser essenciais para a 

prosperidade da Europa. Mesmo nos estados com uma longa experiência de imigração, as medidas 

destinadas à promoção da integração são ainda limitadas e não têm assentado numa visão 

abrangente dos obstáculos à integração. Os vários estados-membros têm apresentado numerosas 

diferenças entre si no que diz respeito à ênfase respectiva que colocam nos estrangeiros ou nas 

minorias étnicas, nos imigrantes recém-chegados ou nas segundas gerações e na integração 

económica ou na assimilação cultural. Para além disso, os vários estados-membros têm divergido 

entre si no que concerne à expectativa de que seja o estado, por oposição à sociedade civil, a 

assumir a responsabilidade pelas iniciativas de promoção da integração. Existem alguns sinais de 

convergência, mas subsistem ainda enormes diferenças em termos de ênfase e abordagem. 

(Spenser, 2008, p.25) 

Este acordo terá sido um marco na história da União Europeia, foi sem dúvida, o 

acordo Schengen de 1985. Com este acordo os países membros aboliram as suas 

fronteiras, criando assim, um espaço de livre circulação de pessoas. A partir da 

assinatura deste acordo o panorama europeu mudou – a UE passou a ser um bloco 

ainda mais forte e mais unido. A construção do Espaço Schengen foi um passo que a 

União Europeia deu bastante importante. Anteriormente, o fluxo de pessoas entre 

países membros da união seria possível mediante autorização, o controle de fronteiras 

entre países vizinhos era muito mais acentuado do que hoje em dia. Isto é, o Tratado 

Schengen, tem como principio, a livre circulação de pessoas no interior da União 

Europeia decorrendo das disposições sobre cidadania europeia que prevêem que 

qualquer cidadão da União usufrua do direito de circular e permanecer livremente no 

território dos países do Estados da União, sem quaisquer prejuízo e limitações.  

“Foram adoptados procedimentos e regras comuns no espaço Schengen em matéria de vistos 

para estadas de curta duração, pedidos de asilos e controlos nas fronteiras externas. Em 

simultâneo, e por forma a garantir a segurança no espaço Schengen, foi estabelecida a 

cooperação e a coordenação entre os serviços policiais e as autoridades judiciais. A cooperação 

Schengen foi integrada no direito da União Europeia pelo Tratado de Amesterdão em 1997. No 

entanto, nem todos os países que cooperam no âmbito do acordo Schengen são membros do 

espaço Schengen, quer porque não desejam a supressão dos controlos nas fronteiras quer 

porque ainda não preenchem as condições necessárias para a aplicação do acervo de 

Schengen” Europa.eu (consultado em 03.12.2011) 
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No entanto, pode-se considerar que a União Europeia, estabelece um princípio que 

é o de soberania partilhada. A soberania partilhada é um princípio que está presente 

entre os países da UE, os Estados-Nação da União governam sabendo que não estão 

sozinhos.  

 

2.3. A imigração em Portugal 

Portugal é um estado da União Europeia, signatário dos acordos de Schengen e, 

como tal, faz parte desse espaço que se define por ser um espaço de liberdade de 

movimento de pessoas: o espaço Schengen. Os cidadãos europeus têm hoje, ainda 

maior facilidade em viajar entre países da UE. No entanto, a abordagem da UE à 

imigração, que começou por ser tolerante - os países membros foram forçados a abrir 

as suas fronteiras - tem vindo a tornar-se cada vez mais rigorosa e hoje, é possível 

afirmar que a UE tem uma política de imigração cada vez mais restritiva. Schengen 

não é ‘só’ um espaço de inclusão, é também de exclusão. 

A imigração em Portugal tem evoluído, desde a década de 90, de forma sistemática 

devido a diversos factores, entre os quais se destacam o crescimento económico das 

últimas décadas do século XX em que os fundos estruturais vindos da União Europeia 

foram decisivos para a expansão e crescimento económicos, e à baixa capacidade do 

mercado de trabalho nacional em dar resposta ao crescimento da actividade produtiva. 

Esta é a década de mudança na imigração em Portugal:  

“A origem dos fluxos manteve-se relativamente estável até finais da década de 90, para também 

depois conhecer uma viragem brusca. Entre os finais da década de 70 e de 90, predominaram os 

fluxos provenientes do mundo lusófono: africanos oriundos dos PALOP, sobretudo, e um 

contingente estável de brasileiros. Estes fluxos configuram o que podemos designar por um 

“sistema migratório lusófono”. A partir de finais da década de 90, a inserção do país no sistema 

internacional tornou-se mais complexa, com o rápido aumento da imigração proveniente da 

Europa de Leste – a principal responsável pelos números abundantes das “autorizações de 

permanência” – e de outros países exteriores às áreas de influência portuguesa. Quanto às 

características demográficas dos migrantes, estas têm variado muito com a nacionalidade e, 

sobretudo, a fase do ciclo migratório. Se, no caso da imigração africana, muitos dos fluxos já 

atingiram o patamar da reunião familiar, os recentes fluxos de Leste são sobretudo compostos 

por homens em idade adulta – o mesmo sintoma da migração de trabalho que já descrevemos 

para a emigração portuguesa” (Peixoto, pp.11-12, 2004) 
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Portugal era, aos anos 90 uma boa opção para os imigrantes: apresentava-se 

com emprego na construção civil, condições de trabalho razoáveis e salários acima da 

média nacional de alguns dos países que enviavam imigrantes, caso da Ucrânia. É de 

realçar que este sector da construção civil, é, claramente dominado pelo género 

masculino. É então nesse período que a comunidade ucraniana vem para Portugal em 

massa.  

À semelhança de outros países, a imigração é um fenómeno cada vez mais 

premente na sociedade portuguesa na medida em que os valores relativos à entrada 

de imigrantes no território nacional têm registado um aumento desde a década de 90 

do século XX. Se recuarmos a 1980, verifica-se que o total de população estrangeira 

em Portugal rondava as 50. 750 pessoas. Em 2009, (visto que ainda, não se 

encontram dados de 2010 disponíveis) verifica-se um total de população estrangeira 

de 454 742 pessoas. Trata-se, sem dúvida, de um enorme crescimento em apenas 

três décadas. (Fonte SEF, RIFA 2009).  

Portugal tem vindo a ser considerado, cada vez mais, como um país de 

acolhimento para um número crescente de imigrantes. Para tal contribuíram factores 

muito diversos: 

 “A imigração em Portugal tem evoluído de uma forma sistemática, devido a diversos 

factores, dos quais se destaca o crescimento económico dos últimos anos e a baixa capacidade 

do mercado de trabalho nacional em dar resposta ao crescimento da actividade produtiva. De 

facto, a taxa de desemprego nacional aproxima-se ou coincide pontualmente com a taxa de 

desemprego natural, não podendo as ofertas de emprego ser facilmente satisfeitas. Por sua vez, 

uma parte do desemprego tem características estruturais, com forte componente de desemprego 

de longa duração que afecta, sobretudo, cidadãos de idades relativamente avançadas” (Falcão, 

2004, p.7) 

Portugal é um país que faz parte da União Europeia (UE) desde 1986, como tal, o 

país deve abrir as fronteiras a países membros da UE e a países que pertençam ao 

espaço Schengen. É preciso ter em conta que Portugal é dos países menos ‘expostos’ 

ao tratado Schengen, uma vez que a sua geografia, permite que o país seja um 

destino que a partida não seja preferencial, trata-se de um país que só tem fronteiras 

externas áreas e marítimas. O controlo de fronteiras, resume-se apenas ao controlo da 

fronteira interna com a Espanha, das fronteiras marítimas e controlo de entradas no 

país  por via aérea. 

“Decorrente da livre circulação de pessoas nos países que integram a UE e o espaço Schengen, 

este diploma estabelece os meios de controlo dos fluxos migratórios, adequando a legislação 
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que vigorava à data, às normas e medidas tomadas no âmbito das convenções internacionais de 

que Portugal é Estado signatário. O objectivo visado era adoptar uma política que promova a 

integração dos imigrantes em defesa dos seus direitos fundamentais e que permita regular a 

admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de exercício de actividade profissional” 

(Falcão, 2004, p. 10) 

A abertura de fronteiras entre países membros da EU trouxe consequências para 

as quais a Europa ainda não estava preparada.  

“O Tratado de Amesterdão, assinado em 1997 e em vigor a partir de 1 de Maio de 1999, marcou 

uma etapa importante ao integrar o acervo da convenção de Schengen no quadro institucional da 

União Europeia prevendo a criação de um "espaço de liberdade, de segurança e de justiça" sem 

controlo das pessoas nas fronteiras internas independentemente da sua nacionalidade. Em 

sentido lato, a livre circulação de pessoas no interior da União Europeia decorre das disposições 

sobre a cidadania europeia que prevêem que qualquer cidadão da União goze do direito de 

circular e permanecer livremente no território dos Estados-Membros, sem prejuízo das limitações 

e condições previstas no Tratado CE e nas disposições adoptadas na sua aplicação. O Reino 

Unido e a Irlanda optaram por não participar nestas novas iniciativas relativas à livre circulação 

de pessoas” (Relatório Movimento de Migrações INE). 

 

As políticas adoptadas no início do novo milénio foram-se afastando gradualmente 

dos países de língua portuguesa, adoptando neste caso, uma perspectiva mais 

universal aos grupos imigrantes presentes no território português. Esta nova política 

seria o desenvolvimento do fluxo migratório massivo com a sua origem em países sem 

ligações históricas, culturais ou económicas a Portugal. (Marques & Goís, 2007, p.3) 

 

A política tolerante face à imigração é um dos factores que pode explicar este 

crescimento a nível da imigração em Portugal. Outro factor não menos importante foi o 

investimento de Portugal em obras públicas e construção civil, criando assim um nicho 

de mercado que permitiu aos imigrantes arranjarem emprego, ainda que esse 

emprego seja pouco qualificado. Uma migração implica mudança, e, espera-se que 

essa mudança seja sempre para melhor. Portugal no início da década de 90 oferecia 

bastante emprego na construção civil – grandes obras tais como Expo 98, Ponte 

Vasco da Gama, Auto-Estradas, Metro do Porto, Metro de Lisboa, entre outras. A 

construção civil foi um factor impulsionador para a chegada de imigrantes por parte da 

Europa de Leste, que procuravam emprego não-especializado.  

Até a década de 90, grande parte do percurso migrante em Portugal veio dos 

PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e Brasil. Estes países estão 

historicamente relacionados com Portugal, pois, como é sabido, fizeram parte do 
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Império ultramarino. Houve um período em que muitos cidadãos oriundos destes 

países decidiram imigrar para Portugal. Este período foi claramente, nas décadas de 

80 e 90.  

No entanto, estes países têm sido ultrapassados no que concerne a imigração em 

Portugal, tem chegado “novos migrantes” oriundos do Brasil e de países da Europa do 

Leste, tais como Ucrânia, Polónia, Moldávia e Roménia, países que não têm relações 

históricas com Portugal. 

“A maior perplexidade que nos surge quando analisamos as migrações da Europa de Leste em 

Portugal tem a ver com o facto de estes terem sido extraordinariamente intensas e concentradas 

num espaço temporal muito curto (2-3 anos, entre o ano de 2000 e 2002) não tendo, por isso, 

existido o espaço temporal necessário ao desenvolvimento e consolidação de redes migratórias. 

Também não se verificou um recrutamento directo por parte de Portugal, nem tendo, por isso, 

existido o espaço temporal necessário ao desenvolvimento e consolidação das redes 

migratórias” (Baganha, 2010, p.17). 

Destaque para este factor que considero bastante importante – estes novos 

movimentos de imigração para Portugal, nomeadamente a imigração ucraniana para 

ultrapassou as comunidades de imigração que, tradicionalmente seriam maiores 

comunidades de imigração em território nacional.  

De acordo com a tendência europeia, o aumento dos migrantes, apresenta novos 

desafios para o país. A integração destas novas comunidades de imigrantes é, sem 

dúvida, o grande desafio para o nosso país – acolher estes migrantes garantindo-lhes 

o bem-estar. Face aos actuais fenómenos de globalização e de imigração, promotores 

de um crescente intercâmbio de produtos, ideias e contacto de diferentes culturas e 

religiões, as sociedades democráticas são obrigadas a repensar a situação do cidadão 

enquanto ser humano, por outras palavras, enquanto cidadão do mundo. Mais do que 

reflectir como governar, urge repensar o quadro das condições de vida do ser humano 

de forma a garantir os seus direitos fundamentais. É neste sentido que se torna 

pertinente a reflexão acerca de alguns problemas actuais. 
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III.INTEGRAÇÃO 

Os fluxos de imigração colocam questões sérias, relativamente a integração social 

destes grupos amplamente diferenciados em termos culturais, de língua, religião, 

valores e estilo de vida.  

Nas ciências sociais, o termo "integração" tem sido usado como contrario a 

"desintegração" e o conceito a que se refere é "o grau de coesão ou desorganização 

de ambas as relações sociais e os valores culturais e práticas no contexto de 

aculturação ou mudança social. (Crespo et. al, 2005, p.8). 

 As políticas de integração do nosso tempo implicam repensar a tolerância no seio 

do pluralismo de convicções (religiosas, filosóficas, politicas e culturais) que 

preenchem o espaço social e cultural pensando à escala planetária. Podemos 

constatar que a tolerância é hoje concebida positivamente, como aceitação e respeito 

pelas diferenças. Contudo, apesar do reconhecimento da tolerância como princípio 

regulador do pluralismo cultural, é um facto que o problema da coexistência de 

convicções distintas não deixa de se colocar nas sociedades ditas democráticas. Na 

realidade, é porque as genuínas convicções tendem a esquecer a tolerância.  

A integração indica, desta forma, a capacidade de confrontar e de tocar – numa 

posição de igualdade e de participação – valores, normas e modelos de 

comportamento, tanto da parte do imigrante como da sociedade de acolhimento, na 

medida em que a integração é um processo gradual através do qual os imigrantes 

tomam parte da vida económica, cívica, social e cultural do país de acolhimento. 

 

3.1 Dimensões da Integração 

 

A integração dos imigrantes aspira a que estes tenham os mesmos direitos e 

deveres dos cidadãos nacionais. Habitualmente pensa-se no acesso à saúde, à 

educação, ao emprego e à habitação como sendo decisivos, mas para alá destes, 

outros há que devem ser igualmente mantidos em perspectiva:  

 Todos e cada um deles [os direitos de cidadania] são ou podem ser decisivos para a integração 

dos indivíduos na comunidade em que vivem. Assim é, desde logo, com os direitos políticos, 

porque ninguém sente pertencer a uma comunidade se não puder participar activamente na 

definição do seu rumo. Assim é, igualmente, por razões simbólicas, uma vez que à qualidade de 

estrangeiro-imigrante andam associados outros factores de exclusão social. Além disso, como se 

viu também, nem sempre o legislador ordinário interpreta e aplica adequadamente o princípio 
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constitucional da equiparação de direitos, estando ele próprio na origem de várias e graves 

situações de discriminação de estrangeiros (Silva, 2004, p.57). 

 

- Acesso à saúde; Se um imigrante tem necessidade de ir ao hospital, deve ser 

atendido da mesma maneira que um cidadão nacional. O cartão de utente, pode ser 

requerido em qualquer centro de saúde na área de residência do imigrante. Este 

documento, é necessário e obrigatório para o imigrantes ter acesso à saúde. O cartão 

de utente não tem quaisquer custos. Os imigrantes recém-chegados deparam-se 

frequentemente com alguns obstáculos quando necessitam de cuidados de saúde. Os 

principais obstáculos consistem na falta de dinheiro para pagar as taxas moderadoras 

e nas barreiras linguísticas. As barreiras linguísticas e a dificuldade na comunicação 

tem consequências que são prejudiciais para o imigrante.  

- Acesso à educação; este aspecto é possivelmente o instrumento estratégico 

mais importante para a integração dos imigrantes. A colocação de crianças e jovens 

imigrantes no momento em que acedem ao sistema de ensino do país de acolhimento 

depende do nível de escolaridade atingido no seu país de origem e do seu domínio da 

língua. Os filhos de imigrantes devem ser recebidos na escola, deve haver escolas 

multiculturais, pelo menos em todos os conselhos onde se justifique e o ensino nestas 

escolas deve ser mais flexível para os alunos filhos de imigrantes. O ideal para estes 

alunos seria um ensino bilingue, mas como não é possível haver um professor bilingue 

para todas as nacionalidades, tem que haver uma certa flexibilização do ensino.  

- Habitação; quanto ao acesso à habitação, trata-se de uma das grandes 

dificuldades que os imigrantes encontram num primeiro momento. O acesso a uma 

habitação em condições e a preços acessíveis é uma condição necessária para o 

funcionamento básico da sociedade e traduz-se como o primeiro passo na integração 

do imigrante. O imigrante quando chega ao país de acolhimento tem de ter um local 

onde morar, nem que seja um local temporário. O arrendamento é, sem dúvida, a 

solução que os imigrantes recorrem para resolver o problema da habitação, pois, é 

impensável para um imigrante pedir um empréstimo ao banco – até porque não 

interessa ao imigrante comprar casa, uma vez que o imigrante nunca sabe quando vai 

voltar ao seu país de origem. No entanto, até mesmo no arrendamento de casas, há 

um certo preconceito por parte de alguns senhorios, o que em alguns casos, dificulta 

ainda mais a tarefa de arranjar habitação.  
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Os imigrantes que se juntam aos seus familiares, já instalados no país de destino 

constituem uma fonte valiosa e fiel para o agregado familiar, frequentemente à 

imagem do que sucedia no país de origem. Quem tem contactos ou familiares no país 

de acolhimento, tem essa tarefa facilitada, mesmo que se trate de uma residência que 

não seja prolongada, num primeiro momento poderá ficar a morar com esse contacto 

até arranjar outro local para morar. 

- Empregabilidade; Este é um elemento chave. Se por um lado há empregadores 

que não olham para o critério da nacionalidade, há já outros, que se aproveitam desse 

factor para pagar salários mais baixos do que o pagariam a um cidadão nacional. O 

exemplo mais flagrante, é, sem dúvida no sector da construção civil. É talvez neste 

aspecto da empregabilidade que se encontram as maiores falhas – também é sabido 

que a situação do país em termos de empregabilidade é preocupante. Actualmente a 

taxa de desemprego em Portugal ronda os 10%, e estima-se que em 2012 rondará os 

14%.   

Se no início dos anos 90 havia facilidade para os imigrantes em conseguir 

trabalho em Portugal actualmente a situação inverte-se, na medida em que a taxa de 

desemprego sobe consideravelmente, o que leva ao imigrante ser entendido como 

“um rival indesejável”, com a agravante dos imigrantes em Portugal sujeitam-se a 

salários inferiores aos mínimos nacionais, pelo que a ocorrência, alem de tida como 

desleal, enfraquece a reivindicação salarial dos cidadãos nacionais. O facto de os 

imigrantes aceitarem trabalho não-qualifIcado e mal remunerado tem consequências 

nocivas no mercado de trabalho nacional.  

Ao falar sobre a integração da população imigrante, numa perspectiva 

independentemente com base na  referência social, económica, política ou cultural é 

sempre, em última análise, os indivíduos. Por um lado, os grupos identificam-se de 

acordo com as nacionalidades, por outro, é o conjunto desses grupos que forma a 

população em geral imigrante em geral (Crespo et. al, 2005, p.8) 

Um país que oferece estes quatro direitos sociais é um país tolerante à imigração. 

Portugal, teoricamente, oferece estes quatro direitos sociais. De acordo com o artigo 

13º da Constituição da República Portuguesa2 (CRP), os imigrantes e cidadãos 

estrangeiros. 

                                                           
2
 Artigo 13º - (Princípio da Igualdade) 

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.  
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3.2. Modelo de Integração em Portugal 

O papel das instituições (governamentais ou não-governamentais) nacionais é 

bastante importante no desencadear ou acompanhamento dos fluxos imigratórios, 

tanto que, podemos pensar no papel dessas instituições como principais agentes na 

promoção de fluxos, como podemos referir o seu papel no enquadramento e suporte 

de percursos migratórios desencadeados, sobretudo por indivíduos. O tipo de 

instituições a considerar é bastante diversificado: poder-se-á incluir neste grupo as 

organizações empregadoras (privadas ou publicas, Estado, etc.), agências de 

emprego, associações de apoio a migrantes, entidades financeiras que emprestam 

dinheiro para o imigrante conseguir pagar a sua viagem e se conseguir sustentar nos 

primeiros meses no país de chegada. Aquilo que se pode considerar como ponto de 

inserção destas acepções é a centralidade atribuída (embora de forma diversa) a 

agentes colectivos. Em lugar de termos um conjunto de indivíduos a decidir e 

responsabilizar-se pelo destino dos fluxos, atribuímos a entidades colectivas 

competências nessas áreas. O tipo de imigrantes que é apoiado por estas instituições, 

não é igualmente, uniforme.  

Na actualidade as instituições reguladoras de fluxos migratórios tem tipo um papel 

fundamental na modelação dos padrões migratórios e na forma como se comportam 

os imigrantes – ao longo do processo da sua experiência migratória.  

Em Portugal a entidade que faz o controlo de fronteiras é o SEF (Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras). Este organismo nacional, faz parte do Ministério da 

Administração Interna (MAI), anteriormente fez parte do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. O SEF assume um papel fundamental no controlo e estudo da imigração 

em Portugal, pois, cabe a este organismo funções como 

“Assegurar o controlo das pessoas nas fronteiras, dos estrangeiros em território nacional, a 

prevenção e o combate à criminalidade relacionada com a imigração ilegal e tráfico de seres 

humanos, gerir os documentos de viagem e de identificação de estrangeiros e instruir os 

processos de pedido de asilo, na salvaguarda da segurança interna e dos direitos e liberdades 

individuais no contexto global da realidade migratória”. 

“O SEF tem contribuído de forma decisiva na implementação das políticas nacionais de 

integração de imigrantes, em especial no que se refere à gestão da imigração legal e na área 

                                                                                                                                                                          
2.  Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento 

de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem ou religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou 
orientação sexual. 
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documental, bem assim como no combate à criminalidade direccionada aos imigrantes e na 

salvaguarda dos direitos que lhes estão legalmente conferidos” (RIFA 2010) 

Outra entidade que também merece ressalva é Alto Comissariado para a Imigração 

e Diálogo Intercultural (ACIDI), entidade que tem a seu cargo a integração dos 

imigrantes em Portugal. É através deste organismo que se acede ao grosso da 

informação sobre as dimensões legais e sociais da integração. Integra-se aí o 

Observatório da Imigração (OI), organismo de investigação sobre as migrações com 

uma actividade que é fundamental não só para o conhecimento da situação dos 

migrantes em Portugal mas também como ponto de partida para o legislador poder 

actuar já que é função primordial do ACIDI, colaborar na concepção, avaliação e 

regulamentação das políticas públicas de imigração. 

Ao contrário do SEF, que assume um papel fundamental no controlo de entradas e 

saídas de emigrantes em território nacional, o ACIDI estuda os movimentos 

migratórios em Portugal. Também o Instituto Nacional de Estatística (INE) como o seu 

nome indica, também tem feito alguns estudos estatísticos sobre a população 

imigrante em território nacional.  

Não há dúvida, no entanto, que a integração em Portugal é, primeiro que tudo, 

matéria que respeita ao Estado, já que, como alguma investigação tem mostrado,  

As associações em Portugal ainda têm um papel muito ténue e apagado, fruto da inexistência 

tanto de um movimento associativo intenso, como do facto de só há poucas décadas sermos 

considerados como «país de imigração». De qualquer forma, o facto de tal fenómeno se 

processar desta forma, poderá também indicar que o processo de integração dos imigrantes se 

está a realizar de forma profícua e positiva… ou que estes apresentam uma incapacidade 

(relacionado com o baixo nível de instrução, por exemplo) de por si só se associarem? Uma 

visão ambivalente, mas onde ambos os casos parecem coexistir, porém com prevalência do 

primeiro (Castro, 2008, p.82) 

Outra instituição, ainda que com menor relevância mas que também merece 

referência, é o SOS Racismo. Esta instituição tem-se debatido a favor das minorias 

étnicas e a seu papel na sociedade é lutar contra o racismo, xenofobia e 

discriminação.  

Estas instituições têm feito o trabalho possível, atendendo à vocação centralizadora 

do Estado Português nesta matéria, no que diz respeito à integração de novos 

imigrantes, sendo um elo de ligação entre comunidade de acolhimento e país de 

origem (a par das embaixadas de cada país instaladas em Portugal). 



 

46 

 

As embaixadas instaladas em território nacional, são igualmente um ponto de apoio 

bastante importante para os imigrantes. Para além de tratar de questões diplomáticas, 

também é possível tratar de assuntos relacionados com a imigração, nomeadamente 

obtenção de vistos. Algumas associações, como as ONG’s e as associações de 

imigrantes, podem desempenhar um papel muito importante no apoio e integração dos 

imigrantes. Contribuem para que os imigrantes se sintam mais à vontade e melhor 

representados, não só na participação da vida activa em Portugal, mas num quadro 

mais lato. Infelizmente, o financiamento para estas organizações/ instituições nem 

sempre é estável, o que tem por consequência o curto horizonte temporal de algumas 

iniciativas interessantes para os imigrantes. 

Portugal é um país que se encontra na vanguarda no que diz respeito a políticas e 

modelos de integração de imigrantes. A avaliação das políticas públicas de integração 

feita pelo MIPEX (Migration, Integration, Policy Index) colocou em 2011, Portugal em 

2º lugar, antecedido apenas pela Suécia. Para tal têm contribuído: 

Os mecanismos de integração têm vindo a multiplicar-se em diferentes frentes, nos últimos anos, em 

toda a Europa, salientando-se os aspectos relativos à obtenção da nacionalidade, as políticas de 

promoção da igualdade de oportunidades e a vigilância e punição dos empregadores e angariadores 

de mão-de-obra clandestina. No que toca ao direito à nacionalidade, assinala-se a transição do 

direito de sangue para o direito de solo, assim como a vinculação da atribuição da nacionalidade em 

função dos anos de residência nos países de acolhimento. As políticas de promoção de iguais 

oportunidades visam, em primeiro lugar, a promoção da cidadania participativa e do direito à partilha 

da vida urbana, através de políticas de realojamento, integração nas escolas, acesso ao emprego, 

promoção do associativismo e animação cultural. É ainda de referir, dentro destas políticas, as 

campanhas contra a discriminação social, com recurso aos meios de comunicação, e as sondagens 

periódicas sobre percepção de factores de discriminação e atitudes face aos migrantes 

(Eurobarómetro, 2006; 2007) 

O modelo de integração em Portugal assenta no pluralismo sendo a 

interculturalidade o princípio que sustenta as políticas culturais nacionais.  

 

“As normas, de carácter mais ou menos formal, que vigoram nos países receptores podem 

dificultar o acesso em condições de igualdade ou mesmo excluir os imigrantes de um conjunto de 

direitos fundamentais, tais como o emprego, a habitação, a saúde ou a educação, entre outros. 

Em Portugal, a Constituição da República Portuguesa (CRP) estabelece que todos os cidadãos 

têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Para mais, todos os estrangeiros e 

apátridas residentes no país gozam de direitos iguais aos do cidadão português (CRP, art. 13.º e 

15.º), ou seja, os direitos cívicos, sociais e económicos são universais e concedidos em 

condições de igualdade a nacionais e imigrantes. Ainda assim, não há como ignorar o hiato 
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existente entre o conteúdo normativo das constituições e as sociedades tal como são vividas por 

aqueles que nelas participam” (Rosário e Santos, 2008, p. 34) 

 

Um país tolerante à imigração é aquele que para além de facilitar a entrada de 

imigrantes também oferece boas condições de integração. Não basta deixar entrar 

imigrantes novos no país de acolhimento, como não basta reconhecer os imigrantes 

fazem parte das minorias étnicas. 

“Hoje em dia, existe um reconhecimento por parte de todos os estados-membros de que a 

integração é um processo de duplo sentido: é necessário ter em atenção tanto os obstáculos 

com que os imigrantes se confrontam como a adaptação por parte dos próprios imigrantes. 

Esta abordagem decorre da conclusão, por parte da comunidade científica, de que o resultado 

do processo de integração depende da interacção entre os factores relevantes da sociedade de 

acolhimento e as características dos imigrantes.” (Spenser, 2008, p.6) 

Sintetizando, podemos dizer que a partir do relatório do Migrant Integration Policy 

Index (MIPEX), são destacados como boas práticas nacionais de integração as 

seguintes medidas:  

- Portugal ocupa a primeira posição no grupo de novos países de migração laboral 

com melhores condições de acesso ao mercado de trabalho e reagrupamento familiar; 

- Progressos recentes e significativos na resposta à situação laboral específica 

dos migrantes 

- Melhor Lei da Nacionalidade de todos os países do MIPEX, 31 países. 

- Melhores políticas educativas para migrantes, oportunidades de participação 

política e leis anti-discriminação 

- Todos os alunos têm acesso facilitado à escola e a uma educação intercultural 

- Direitos de voto menos eficazes, organismos de consulta menos proactivos 

- Leis anti-discriminação e organismos para a igualdade mais difíceis de aproveitar 

do que nos países líderes do MIPEX 

. 
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3.3. Lei da Nacionalidade de 2006 

A nova lei de Nacionalidade – Lei Orgânica nº2/2006, 17 de Abril – foi aprovada 

na Assembleia da Republica sem quaisquer votos contra, tendo entrado em vigor com 

o Decreto-Lei nº237 – A/2006 de 14 de Dezembro. O novo Regulamento da 

Nacionalidade Portuguesa foi aprovado por quatro quintos dos deputados da 

Assembleia da Republica. Com a aprovação o governo pretende criar uma lei mais 

justa, mais humana e que contribua para uma sociedade mais coesa. Esta lei foi 

apresentada ao grande público no Diário da República do dia 17/02/2006 (Healy, 2006 

p. 63). 

Como é sabido, o critério que atribui a nacionalidade a uma pessoa, é o critério de 

nascimento – a pessoa adquire a nacionalidade de acordo com o país onde nasce. Em 

Portugal há duas formas distintas de aquisição de nacionalidade portuguesa: 

                                                           
3
 Fonte MIPEX 
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Jus Solis, palavra latina que significa “direito de solo”  

Jus Sanguiinis, palavra latina que significa “direito de sangue”  

Portugal, é, certamente, um país de Jus Solis. A obtenção da dupla nacionalidade 

é um direito que não deve ser negado, caso o migrante esteja em condições para 

obter na nacionalidade portuguesa. Em Portugal, a legislação atribui a dupla cidadania 

por efeito de vontade a pessoas que: 

a) Sejam maiores ou emancipados face à lei portuguesa; 

b) Residirem legalmente no território português há pelo menos seis anos; 

c) Conhecerem suficientemente a língua portuguesa; 

d) Não terem sido condenados, com trânsito em julgado de sentença, pela 

prática de crime punível por lei com pena de prisão de máximo igual ou 

superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa; 

Estas são as condições que Portugal impõe para que se atribua a nacionalidade 

portuguesa, como é possível verificar, trata-se de condições que são muito acessíveis 

(para por em Anexo). Portugal com esta lei de migração pretende ser um dos países 

mais tolerantes neste aspecto, o que torna um país interessante como destino, na 

perspectiva dos imigrantes. 

O acesso à nacionalidade foi facilitado, para além de serem exigidos menos 

requisitos do que na lei anterior, foi estabelecido o prazo de seis anos a morar em 

Portugal quando na lei anterior o prazo seria de no mínimo dez anos. O migrante pode 

obter a nacionalidade portuguesa sem perder a sua nacionalidade do país de origem. 

Este processo de naturalização apresenta algumas vantagens aos imigrantes a residir 

em território nacional, as vantagens estão divididas em três parâmetros distintos:  

a) Considerações práticas – evitar burocracia, acesso facilitado ao emprego, 

bancos e serviços 

b) Considerações sentimentais – identidade, sentir-se português, melhor 

integração 

c) Participação – voto, desporto, viajar 
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A dupla nacionalidade é vista como uma vantagem, como refere Healy 

“Considerando que a cidadania se baseia numa ligação efetiva com o país, é obvio que esta 

ligação pode existir com mais de um país. Por outro lado, fazendo referência ao reconhecimento 

nos últimos anos de nexo de migração e desenvolvimento, parece-nos claro que um migrante 

naturalizado só pode promover o desenvolvimento no país de origem se for permitido manter a 

nacionalidade de origem” (Haely, 2011, p.33 

Estas vantagens tornam-se preponderantes no momento da decisão de adquirir a 

cidadania portuguesa. São vantagens que: 

“Se pelo princípio da universalidade todos (os cidadãos) têm todos os direitos, pelo princípio da 

igualdade todos têm idênticos direitos. Sem prejuízo de a prática conduzir, muitas vezes, à 

diluição das fronteiras entre os dois princípios em apreço, em rigor, o primeiro princípio trata 

directa e exclusivamente da atribuição da titularidade dos direitos, enquanto o segundo se 

refere ao conteúdo com que os próprios direitos são atribuídos aos respectivos titulares. A 

universalidade apresenta-se, assim, como uma questão prévia da igualdade. Além disso, o 

princípio da igualdade caracteriza-se por ser, ao contrário do primeiro, um princípio 

comparativo, que envolve uma relação (triática) entre dois objectos em confronto e um termo 

de comparação, devendo este último ser escolhido valorativamente, por forma a obter-se um 

critério razoável e adequado ao fim que o operador jurídico pretenda alcançar, seja ele um 

órgão legislativo, administrativo ou jurisdicional” (Silva, 2004, p.30) 

Portugal ao aprovar esta nova lei da nacionalidade passa a ser um dos países 

mais liberais no que toca a atribuição de nacionalidade. A cidadania portuguesa está 

ao alcance de qualquer pessoa, desde que cumpra os requisitos.  

“A lei da Nacionalidade de 2006 introduziu disposições na sua grande maioria mais igualitár ias 

nos processos de atribuição e aquisição da cidadania nacional portuguesa, tendo sido por isso 

reconhecida como a melhor e mais eficaz política de cidadania no Migrant Integration Policy 

Index III de 2011, em comparação com 31 países da Europa e América do Norte. Por isso, 

embora com uma das execuções fundamentais, a avaliação do novo regime, tendo em conta a 

história, as estatísticas, a consulta e o enquadramento teórico para o futuro, é muito positiva. 

Para as décadas vindouras, o desafio será contrariar as tendências actuais e futuras na Europa 

de confundir a política de nacionalidade com a política de imigração e de questões de 

segurança. Assim, Portugal conseguirá oferecer, reforçar e defender uma política aposta nos 

direitos dos cidadãos de várias origens, e que corresponde a um elemento fundamental de o 

que quer dizer “ser português” dentro e fora do país (Healy, 2011, p. 18) 

Segundo os dados do RIFA SEF 2010, Em termos de atribuição da nacionalidade 

portuguesa, e no quadro das competências do SEF neste domínio, foram solicitados 

32.415 pedidos de parecer ao Serviço, tendo sido emitidos 17.376 pareces (17.095 

positivos e 281 negativos 32). Neste âmbito foram ainda emitidas 14.319 certidões. 

Dos pedidos de parecer formulados, relevam por nacionalidade, os relativos ao Brasil 



 

51 

 

(8.076), Cabo Verde (4.873), Angola (3.259), Ucrânia (3.060) e Guiné-Bissau (2.283). 

Tal facto, significa que já há imigrantes ucranianos a requerer a nacionalidade 

portuguesa, ainda que seja uma pequena franja desta população imigrante. 

Apesar do carácter bastante liberal da lei, tem sido objecto de algumas críticas. 

Entre elas está o facto de não haver qualquer género de discriminação positiva que 

beneficie os imigrantes oriundos dos PALOP e antigas colónias de Portugal. Para os 

países historicamente ligados a Portugal, o prazo de seis anos, poderia ser menor, por 

exemplo, poderia ser reduzido para metade. Tal facto, não acontece, o que se torna 

um factor de descontentamento entre cidadãos de países que já fizeram parte do 

Império Nacional. 

Outra crítica à lei da nacionalidade de 2006 é que em alguns casos é cega e 

injusta. Vejamos, para um brasileiro adquirir nacionalidade portuguesa são 

necessários seis anos a residir em Portugal. Os portugueses podem adquirir 

nacionalidade portuguesa com apenas um ano de residência no Brasil. 

Importa ainda, assim, salientar que a legalidade não se confunde com a 

nacionalidade. Muitos dos imigrantes a viver em Portugal não tem, nem desejam 

adquirir nacionalidade portuguesa – é permitido estar por vários anos em território 

nacional legalmente através de autorizações de residência/permanência. As 

autorizações de residência e, ou permanência são tratadas no SEF.  
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IV. Os ucranianos: cultura e cidadania em Portugal 

A década de 1990 marca o início do movimento migratório dos ucranianos para 

países da Europa do Sul, nomeadamente para Portugal. Recentemente comemorou-

se o 20º aniversário das relações luso-ucranianas. No dia 27 de Janeiro de 1992, os 

Ministros de Negócios Estrangeiros dos dois estados assinaram em Kiev o respectivo 

protocolo de cooperação. Esta data tornou-se, desde logo, um acontecimento 

marcante na relação entre estes dois países. (mfa.gov.ua) 

Portugal nos anos 90 apresentava-se com um destino possível para os que 

engrossavam os fluxos migratórios na Europa. Tal como referido antes, a conjuntura 

económica e social oferecia possibilidades de emprego em vários sectores e 

condições legais e económicas favoreciam a entrada de pessoas. A flexibilidade deste 

mercado é uma parte essencial na explicação de imigração ucraniana para o nosso 

país.  

Grande parte destes migrantes, imigra com a perspectiva de obter melhores 

condições de vida, mas, em muitos casos, sujeitam-se ao trabalho não-qualificado que 

os cidadãos nacionais não o querem fazer. Os migrantes a que genericamente se 

referem os portugueses como ‘de origem de leste’, são os Urcanianos mas também, 

os Russos e os Moldavos. São sobretudo trabalhadores que se deslocam de um outro 

Estado cujo objectivo é temporário. Este tipo de migração não implica normalmente 

um esforço do migrante por se integrar no país de acolhimento. O grande objectivo é o 

envio de remessas para a família durante o período de permanência e, terminado o 

mesmo, regressar ao local de origem quando possível. 

“O primeiro contingente de cidadãos ucranianos chegou a Portugal na década de 1990. O colapso 

do muro de Berlim (1989) e o fim da URSS (1992) alteram os sistemas económico e político destes 

países. Cento e vinte milhões de pessoas dos ex-países soviéticos viviam na pobreza. Os 

ucranianos sofreram com as profundas modificações económicas e políticas dos seus países, com 

fechos e crises nas indústrias, nas empresas e nas instituições públicas, que conduziram a uma 

grande percentagem de desemprego e baixos salários. Por outro lado, a hegemonia económica 

dos países ocidentais, a facilidade de circulação do espaço Schengen e a abertura de fronteiras 

nos países ex-soviéticos criaram uma pressão migratória elevada nestas pessoas. Redes de 

tráfico laboral facilitaram a deslocação de pessoas e o estabelecimento de contactos nos países 

receptores.” (Miranda, 2009, p.38) 
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Como é possível verificar através deste gráfico e da tabela, a imigração ucraniana 

no princípio da década de 2000 apresenta números ainda baixos. Foi no ano de 2004 

que houve um grande pedido de autorizações de residência em Portugal por parte dos 

ucranianos. 

De 2003 para 2004 registou-se um aumento de 2047 pedidos de autorização de 

residência para 37851 – trata-se, sem dúvida, de um crescimento muito grande. Tal 

facto, poder-se-á explicar, com o aumento dos fluxos migratórios, vindo de países de 

Leste para os países da Europa Central e Europa do Sul. O movimento migratório dos 

ucranianos em Portugal de 2000 a 2007 foi sempre ascendente, só a parte de 2008 é 

que há um pequeno decréscimo nos pedidos de autorização de residência.  

 Ninguém sabe ao certo o número total de ucranianos que actualmente vivem em 

Portugal (pois apenas são conhecidos números respeitantes aos imigrantes legais). 

Para o comum dos portugueses, a Ucrânia era ainda até há bem pouco tempo, um 

país longínquo que integrava a antiga União Soviética. No entanto, as estatísticas do 

SEF referentes a autorizações de residência e permanência são um dado que 

contribui bastante para contabilizar os imigrantes ucranianos em Portugal.  

De acordo com os dados do SEF em termos de atribuição da nacionalidade 

portuguesa, e no quadro das competências do SEF neste domínio, foram solicitadas 

32.415 pedidos de parecer ao Serviço, tendo sido emitidos 17.376 pareces (17.095 

positivos e 281 negativos 32). Neste âmbito foram ainda emitidas 14.319 certidões, 

das quais, 3060 são de ucranianos. (SEF RIFA 2010). 
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 Fonte SEF RIFA 2010 
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS MIGRANTES UCRANIANOS 

 

Em 2009, foram contabilizados 49 505 ucranianos em Portugal, dos quais, 2057 

pediram autorização de residência em Portugal. Os distritos onde se concentram mais 

 

Distrito 

 

Total por Distrito 

 

Homens 

 

Mulheres 

 

Aveiro 3135 1826 1306 

 

Beja 690 365 296 

 

Braga 1923 1190 733 

 

Bragança 195 121 74 

Castelo Branco 618 349 269 

Coimbra 1545 931 614 

Évora 684 404 280 

Faro 10409 5720 4688 

Guarda 431 273 158 

Leiria 5286 3071 2215 

Lisboa 13504 7208 6292 

Portalegre 324 200 124 

Porto 4031 2356 1671 

Santarém 3755 2162 1593 

Setúbal 3179 1722 1457 

 

Viana do Castelo 392 244 148 

 

Vila Real 25 10 15 

 

 

Total 

 

49505 
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ucranianos, são os distritos de Lisboa, Porto, Faro, Santarém, Setúbal Aveiro e Leiria, 

sobretudo em distritos da zona litoral de Portugal. Há distritos onde a imigração 

ucraniana, é mínima, ou, pouco representável, por exemplo em Bragança e Vila Real. 

A imigração ucraniana apresenta maior representatividade nos distritos de Lisboa, 

Porto, Santarém, Setúbal e Faro. São os distritos com maior densidade populacional. 

São sobretudo zonas junto à costa que se focam os grandes fluxos migratórios. (Fonte 

SEF). 

Este movimento migratório tem acompanhado a tendência dos outros grupos 

migrantes, que se fazem representar nas localidades mais industrializadas do país. É 

de lembrar que estes distritos são também, os distritos que oferecem maiores 

oportunidades aos imigrantes, entenda-se, emprego, habilitação e bons acessos a 

saúde e educação.  

O ACIDI só começou a fazer diferenciação de género no ano a partir do ano de 

2006. A análise de imigrantes por género, foi feita com base no relatório anual do SEF, 

Relatório de Imigrantes, Fronteiras e Asilo (RIFA) de 2009. 

Dos 49505 imigrantes ucranianos contabilizados em Portugal, 57% são do género 

masculino e 43% do género feminino. Tal facto, justificar-se-á pelo reagrupamento 

familiar. Se não há grande disparidade entre o género masculino e o género feminino, 

significa que os ucranianos, habitam em família, com as suas mulheres e filhos. 

Apesar de concentrados nas zonas litorais, maioritariamente nos distritos de  

Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal e Faro, também é certo que mesmo nas zonas de 

interior  já se foram os portugueses acostumando com estes imigrantes, aquém 

reconhecem o espírito de trabalho e de reserva.  

É de realçar que este fenómeno migratório surge de forma bastante inesperada. 

Este fluxo migratório teve lugar sem qualquer acordo bilateral, sem recrutamento 

directo de trabalhadores ucranianos ou relação pós-colonial. Tal facto, poder-se-á 

explicar pelos factores anunciados antes, a instabilidade política da Ucrânia, a fraca 

economia e a falta de emprego para os cidadãos nacionais não tornam este país, num 

sítio atractivo para habitar, ainda que se trata da sua Nação e do seu país de origem. 

Os países mais industrializados, e, porventura mais desenvolvidos, da Europa do Sul, 

tornam-se países bastante atractivos para os ucranianos, que estão acostumados uma 

gestão económica que é bastante débil. 

. 
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Inicialmente, pensou-se que a vinda de ucranianos para países da Europa do Sul, 

seria um movimento migratório de curto prazo, mas a realidade tem vindo a comprovar 

precisamente o contrário. Alguns ucranianos chegaram por razões diversas, obtiveram 

vistos de trabalho, conseguiram agarrar as oportunidades que lhes foram oferecidas e 

foram-se mantendo no país de acolhimento, em muitos casos, obtendo um estilo de 

vida, que seria insustentável no país de origem. Os imigrantes ucranianos, vieram para 

ficar nos países de acolhimento. Ainda não se pode falar de movimento imigratório de 

longo prazo mas a adaptação destes imigrantes aos países receptores deve ser 

referenciada e estudada. 

“Apesar destes migrantes terem inicialmente um projecto a curto-prazo, a chegada de mais 

elementos da família, a contínua necessidade de mão-de-obra e as baixas expectativas de 

melhoria da situação política e económica no seu país de origem faz com que a permanência em 

Portugal tenda a ser mais longa do que as intenções iniciais” (Miranda, 2009, p.32) 

 

Apesar de Portugal ser um país de fronteiras abertas, nunca seria expectável um 

movimento migratório tão massivo como o dos ucranianos em Portugal. A comunidade 

migrante por parte da Ucrânia, tem qualificações acima da média.  

Trata-se sem dúvida de um factor de descontentamento por parte da comunidade 

ucraniana em Portugal, no entanto, estes mesmos imigrantes, que são “obrigados” a 

sujeitarem-se aos trabalhos não-qualificados, conseguem salários muito mais bem 

pagos em Portugal do que no país de origem exercendo um trabalho de acordo com 

as suas qualificações. Acabam por ocupar postos de trabalho que os nacionais 

desvalorizam e como referem alguns autores preferem descartar, caso da construção 

civil: 

“Em contrapartida, muitos dos imigrantes — africanos, alguns brasileiros e a maioria dos 

europeus de Leste — deslocam-se, precisamente, para o sector da construção civil em Portugal. 

Aí a procura de trabalho tem sido abundante, como se comprova pela fácil regularização, através 

das “autorizações de permanência”, dos ilegais. A regularização obrigava à apresentação de um 

contrato de trabalho; mesmo contando com algumas irregularidades processuais, o certo é que 

as necessidades de trabalho foram elevadas e só recentemente deram sinais de se ressentirem. 

As cadeias de subcontratação instaladas, a margem para a existência de trabalho irregular, a 

precariedade contratual e os baixos rendimentos auferidos por esta força de trabalho levam, 

naturalmente, a sugerir tratar-se de um sector pouco atractivo para a mão-de-obra nacional, que 

prefere mover-se para outras actividades — ou, como vimos, para o estrangeiro” (Peixoto, 

s/p.463) 
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4.1 Grupo em estudo: caracterização 

Nesta secção irá ser feita uma análise ao conteúdo das entrevistas semi-

estruturadas. Foram validadas 15 entrevistas a imigrantes ucranianos, do género 

masculino e feminino. As idades dos entrevistados estão compreendidas entre os 33 

aos 60. Os entrevistados são todos residentes no concelho da Amadora – inicialmente 

este aspecto não foi pensado, mas a amostra em bola-de-neve, remeteu-me apenas 

para ucranianos a residir na Amadora confirmando que este tipo de amostra, da 

mesma foram nos permite aceder a uma rede de relações, também nos permite sair 

dela. A investigação dos imigrantes ucranianos em Portugal não se esgotou apenas 

nas entrevistas semi-estruturadas. Foram estabelecidos alguns contactos informais em 

duas instituições, a fim de recolher informação sobre estes imigrantes ucranianos em 

território nacional. 

Os contactos informais com alguns cidadãos ucranianos em Portugal foram 

bastante importantes para a percepção de como os cidadãos estrangeiros vêem os 

cidadãos portugueses. Através desses contactos, juntamente com as entrevistas semi-

estruturadas foi possível traçar um perfil dos imigrantes e a forma como eles nos 

vêem.  

Entre os contactos informais destacam-se duas instituições:  

a) A Associação dos Ucranianos em Portugal. Situada na zona de Grande Lisboa, 

mais precisamente na Pontinha. Esta associação tem como objectivo principal 

promover a confraternização e a sociabilização entre os ucranianos a residir em 

território nacional. O ambiente neste local, é assim, descontraído e informal. 

b) A Embaixada da Ucrânia em Lisboa. Este local serve para os ucranianos 

tratarem de questões relacionadas com a sua cidadania em Portugal. O 

ambiente é formal. 

Os entrevistados serão chamados de 1, 2, 3 até chegarmos ao 15. O número 

atribuído aos entrevistados coincide com a ordem temporal da realização das 

entrevistas. O guião das entrevistas encontra-se disponível em anexo. Foram 

realizadas um total de 20 entrevistas, mas só consideradas 15 entrevistas válidas 

devido ao contributo de algumas ser pouco relevante para a investigação na medida 

em que a maioria das respostas foi apenas monossilábica. Tal facto justifica-se com a 

desconfiança que alguns imigrantes ucranianos viram o estudo, alguns perguntaram-
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me se eu era da polícia ou dos serviços de controlo de imigrantes (neste caso, 

referiam-se ao SEF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os entrevistados foram através da primeira parte da entrevista, levados a recordar 

o seu percurso migratório e os motivos de partida bem como as suas ambições e 

expectativas como imigrantes. Na segunda parte da entrevista, os entrevistados falam 

sobre a sua estadia em Portugal e sobre a sociedade portuguesa, que é neste caso, a 

sociedade de acolhimento. Com o guião das entrevistas, é pretendido que o imigrante 

faça uma espécie de auto-avaliação da sua experiencia em Portugal e partir daí saber 

com se pensa enquanto cidadão, de que forma a sua cultura é ou não um entrave à 

sua integração em Portugal. Foi possível obter respostas bastante contributivas para o 

meu estudo. 

Entre os 15 ucranianos entrevistados, nove são do sexo masculino e seis do sexo 

feminino. O meu primeiro entrevistado foi uma imigrante do género feminino, remeteu-

me para outra pessoa do género feminino, que depois me foram encaminhando para 

outras pessoas da sua rede de relações, homens e mulheres.  

As idades compreendidas entre os entrevistados vão de 33 a 60. É sobretudo uma 

faixa etária jovem-adulta. Tal facto justifica-se pelos motivos da imigração para 

Portugal – estes imigrantes vêm para Portugal ainda com idade de trabalhar, de tentar 

arranjar um emprego e procurar melhores condições de vida no país escolhido como 

destino construindo uma vida nova no país de acolhimento. É nesta faixa etária que se 

dão os grandes fluxos migratórios, pois, a imigração  

 

Escolaridade Entrevistados 

Ensino Secundário 4 

Ensino Técnico 3 

Licenciatura / Ensino Superior 6 

Mestrado 0 

Doutoramento 0 

Não sabe / Não responde 2 
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4.2. A Partida Para Portugal 

Este momento trata-se de uma fase de uma fase que é bastante importante no 

processo de imigração - a decisão de imigrar tem que ser bastante ponderada e 

reflectida O facto de Portugal ser talvez o país que impõe menos restrições aos 

imigrantes, é factor determinante para a escolha do país como destino. Um país que 

não estabelece grandes entraves à imigração é sempre um destino preferencial para 

os imigrantes e esta é uma informação que é conhecida pelos potenciais imigrantes e 

pelas redes que alimentam os fluxos imigrantes.  

A data de chegada a Portugal dos informadores com os quais trabalhei, varia entre 

2004 a 2010. Dos 15 casos estudados, a generalidade decidiu imigrar em família. 

Houve alguns casos, nomeadamente em que os entrevistados decidiram imigrar 

sozinhos, e só depois numa fase mais avançada é que precederam à reunificação 

familiar. Esta decisão de imigrar sozinho, trata-se de uma decisão que tem a ver com 

os custos da imigração, quanto mais gente vier da Ucrânia para Portugal maiores são 

os custos. É de realçar que quando se fala de família, diz respeito apenas a família 

nuclear (cônjuges e filhos). 

As famílias conseguiram criar condições no país de origem que lhes permitisse 

imigrar em família, trata-se de um grande esforço económico, pois, o custo das 

viagens é bastante elevado.  

Quanto às razões que levaram os entrevistados a deixar o país de origem estão 

directamente relacionadas, evidentemente, com a falta de emprego, instabilidade 

política e o clima de insegurança da Ucrânia.  

A maior parte dos imigrantes vê-se inicialmente confrontada com desafios no seu 

processo de integração, contudo, estes desafios são rapidamente ultrapassados pela 

comunidade ucraniana.  

Dos 15 entrevistados, todos escolheram Portugal como primeira escolha para 

destino de imigração. Quando foi inquirido como decidiu viajar, a resposta é unânime, 

todos os entrevistados viajaram de avião – o que em muitos casos atrasou a sua vinda 

para Portugal já que os custos da viagem e obtenção de documentação são bastante 

elevados. É preciso fazer um esforço financeiro bastante grande, mas depois com a 

chegada a Portugal e posterior obtenção de trabalho a situação financeira dos 

entrevistados estabilizou. Note-se que Portugal foi a primeira escolha para imigrar, não 

por ser o país que oferece melhores condições de vida, mas sim, por ser o país que 
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estabelece menos limitações para a imigração – é precisamente o que os ucranianos 

necessitam, dum sítio para imigrar onde a qualidade de vida, seja apenas melhor do 

que a qualidade de vida no país de origem. 

Embora Portugal, tenha dos níveis salariais mais baixos de toda a União Europeia, 

e de estar há algum tempo numa situação de crise económica e financeira, ainda 

consegue oferecer salários e melhores condições de vida do que a Ucrânia, mantendo 

a sua funcionalidade como pais de acolhimento ao permitir ao imigrante encontrar um 

trabalho, garantir a sua subsistência e, como confessaram grande parte dos 

entrevistados, enviar, ainda que esporadicamente, algumas remessas para familiares 

que deixaram no país de origem. 

“Em Portugal, só não arranja emprego quem não quer. Se eu que sou imigrante 

consegui, qualquer português consegue também” (Entrev.1). 

 

4.3. Acesso ao mercado de trabalho 

O acesso ao mercado de trabalho corresponde a uma das necessidades primárias 

dos imigrantes. Os ucranianos, que vem para Portugal para trabalhar, vêem como 

primeira necessidade encontrar emprego. Diferente da disponibilidade para encontrar 

trabalho, é a da avaliação que os ucranianos fazem do trabalho e das condições em 

que ele é realizado. Este é um aspecto fundamental para se perceber o modo como os 

imigrantes se vêem a si aos nacionais. Por outro lado, é igualmente um dos aspectos 

onde as políticas do Estado português têm incidido.  

Os informantes com quem trabalhei ocupam postos de trabalho na construção civil 

e noutros serviços tais como cabeleireiros, restauração e sector das limpezas (este 

ultimo sobretudo para as mulheres). Três deles chegaram a Portugal com uma 

qualificação académica superior. Embora concordem que não é difícil encontrar 

trabalho, reconhecem que há uma desvantagem associada à sua condição de 

imigrantes: os empregadores não reconhecem a sua formação, o que se torna num 

factor de descontentamento para os imigrantes ucranianos. Alguns vieram para 

Portugal na expectativa de exercer uma profissão de acordo com as suas habilitações, 

mas estes imigrantes quando chegam a Portugal apercebem-se que o mercado de 

trabalho se encontra um período bastante negativo, quer para os cidadãos nacionais, 

quer para os imigrantes, por isso, estes imigrantes aceitam qualquer tipo de trabalho. 
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A maioria dos entrevistados não especificou qual era o seu emprego na Ucrânia, 

mas especificaram qual é o seu emprego actualmente em Portugal. Poder-se-á 

justificar pelo facto destes imigrantes terem empregos cujo reconhecimento social é 

mais elevado do que o trabalho que fazem em Portugal. Entre os que responderam, 

destacam-se uma psicóloga, um arquitecto e um engenheiro civil – profissões essas 

que não exercem no país de acolhimento. Trata-se, sem dúvida, de um dos factores 

que mais entristece e desilude os ucranianos a residir em Portugal. A omissão/ não-

resposta a esta pergunta, poderá estar relacionada com algum sentimento de 

vergonha, pois, as profissões exercidas na Ucrânia, apesar de os salários em Portugal 

serem muito mais elevadas, são profissões mais prestigiadas do que as profissões 

exercidas no país de acolhimento – esta omissão foi pensada inteligentemente pelos 

entrevistados para não haver comparações.  

Ainda relativamente ao emprego dos entrevistados, os que trabalham na 

construção civil queixam-se que os patrões não lhes oferecem um contrato de 

trabalho, podendo despedir os trabalhadores a qualquer momento. A precariedade do 

trabalho do imigrante é sentida deforma muito expressiva.  

 Os ucranianos em Portugal conseguem emprego com alguma facilidade, mas o 

que acontece é que os empregos são empregos que a maioria dos portugueses se 

recusam a fazer, por vários factores: por causa dos horários que não são flexíveis 

(alguns com folgas rotativas, outros trabalham obrigatoriamente ao fim-de-semana) e, 

também porque os salários respectivos a estes empregos rondam o salário mínimo 

nacional, 485€.5 

A sua consciência de serem imigrantes fica claramente expressa no 

reconhecimento de que há um desfavor no tipo de trabalho que exercem: 

“Considero que o país oferece boas oportunidades aos imigrantes, o único 

aspecto que falha em Portugal é mesmo na atribuição de bons empregos aos 

imigrantes” (entrevistado 9) 

Entre as profissões da população entrevistada destacam-se as seguintes: 

- Construção civil 

- Restauração 

- Comércio (empregada de loja, duas pessoas)  

                                                           
5
 O salário mínimo na Ucrânia é 605 Hyrnias por mês. 1Euro equivale a 10,25 Hyrnias. Aqui estes 

imigrantes recebem muito mais do que na Ucrânia. 
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- Motorista 

- Jardineiro 

- Empregada de limpeza (industrial ou mulher-a-dias)  

 - Ajudante de mecânico 

- Caixa de supermercado  

- Cabeleireira 

Os homens trabalham no sector da construção civil, mecânica, jardinagem. Por sua 

vez, as mulheres dedicam-se ou ao sector das limpezas ou ao sector comercial. 

Tratam-se sobretudo de trabalhos especializados que os ucranianos não se importam 

de realizar, já o mesmo não se pode dizer dos cidadãos nacionais. Os imigrantes 

“aproveitam” e jogam bem com alguma indisponibilidade para certos sectores de 

actividade por parte dos cidadãos nacionais. 

 

4.4 A cultura e integração 

A cultura portuguesa é bastante acessível, de fácil adaptação dizem os sujeitos 

estudados. A língua é a marca distintiva da identidade nacional. É através dela que 

nos identificamos como membros de um grupo nacional. Também é habitualmente o 

grande desafio para os imigrantes. Confirma-se, também neste caso na medida em 

que foi a única dificuldade referida. Não obstante, a dificuldade dos primeiros 

momentos em Portugal, a comunidade ucraniana em Portugal, revela ter capacidade 

para aprender a língua portuguesa bastante depressa, ainda que com algumas 

dificuldades, conseguem perceber o que queremos dizer e conseguem fazer-se 

entender. Esta aprendizagem é bastante importante para a comunicação entre 

comunidade nacional e comunidade imigrante. 

O factor que os imigrantes estudados apresentam como um grande entrave foi 

mesmo o distanciamento entre as línguas. De facto, há uma grande distância entre o 

português e o ucraniano (ou russo para alguns imigrantes que habitavam na parte 

ucraniana que fala russo. No entanto, apesar destas diferenças, como já foi dito, a 

comunidade ucraniana consegue integrar-se muito bem. 

É preciso relembrar que a população entrevistada veio para Portugal com contactos 

de amigos já pré-estabelecidos, estes contactos estão em Portugal há mais tempo e já 

dominam o português. Estando a morar numa casa com ucranianos que já dominam o 
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português, torna ainda mais rápido o processo de aprendizagem. As redes de amizade 

e familiares assumem aqui um protagonismo extremamente interessante e importante. 

Alguns empregadores são, segundo os entrevistados, flexíveis nesse aspecto, 

falando em inglês para que os imigrantes consigam perceber o que lhes é pedido, há 

inclusivamente patrões que dizem a palavra em inglês e depois em português a fim de 

ensinar o trabalhador ucraniano a aprender o português. Estes contactos tem um 

carácter bastante importante para o processo de integração dos imigrantes – são 

criados laços e redes de solidariedade entre ucranianos a residir em Portugal, co-

habitando no mesmo espaço funciona quase como uma família extensa. 

 Outro aspecto de natureza cultural, que deve ser chamado a discussão é aquilo 

a que se chama hábitos, costumes, isto é, alguns marcadores da identidade cultural. 

Os entrevistados notam aqui uma diferença entre si e os portugueses que alguns 

traduzem por uma ética de trabalho diferente. 

“Os hábitos e costumes dos portugueses são bastante diferentes dos da 

Ucrânia. O português gosta muito de não fazer nada e estar no café, os 

ucranianos são mais produtivos e mais trabalhadores” (Entrev.15) 

“Em Portugal, só não arranja emprego quem não quer. Se eu que sou imigrante 

consegui, qualquer português consegue também” (Entrev. 1). 

Este comentário encerra uma crítica do entrevistado, numa clara alusão a 

situação de aumento de desemprego, nesta altura uma das maiores críticas dos 

portugueses ao estado da economia nacional. Os entrevistados reconhecem a 

distância entre as culturas portuguesa e ucraniana, identificam os aspectos que 

valorizam, caso da gastronomia. Sendo acentuada a diferença, não constroem essa 

diferença como um entrave à sua integração. 

 

4.5 Direitos sociais: habitação, saúde, educação 

O direito ao SNS (serviço nacional de saúde) e ao ensino público para todos os 

que sendo, ou não, cidadãos nacionais, residam no território nacional é um dos 

aspectos que tem contribuído muito para a valorização das políticas públicas do 

estado português no conjunto dos países avaliados pelo MIPEX. São direitos 

fundamentais da de cidadania, consignados pela constituição da república para todos 

os que residam no país. A representação dos entrevistados sobre esta matéria é 
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conforme à disposição legal na medida em que avaliam o acesso aos cuidados de 

saúde e à educação de forma bastante positiva. No tocante ao acesso aos cuidados 

de saúde, varia consoante as necessidades dos entrevistados. Foram entrevistados 

alguns imigrantes ucranianos cuja estadia em Portugal, ainda não proporcionou 

momentos em que fosse necessária a utilização do Serviço Nacional de Saúde. No 

que diz respeito ao acesso à saúde, os ucranianos entrevistados só apenas um caso é 

que foi ao hospital, devido a uma lesão laboral, na construção civil. 

“Consegui fazer representar os meus direitos, mas sinto-me imigrante. Uma vez 

parti uma caixa de vidro na minha mão e cortei a mão, tive que ir ao hospital, 

levei pontos e depois a mão infectou. Tive que ir várias vezes ao hospital 

Amadora-Sintra fazer tratamento e fui muito bem tratado” (entrev.9) 

 Grande parte dos entrevistados quando necessita de tratamento médico recorre a 

médico particular ou vai a uma farmácia. Alguns entrevistados confessam ter o cartão 

de saúde, é um direito que lhes é assistido, desde logo, mas adoptam um 

comportamento em tudo semelhante a muitos cidadãos nacionais e não usufruem 

dele. 

Por sua vez, quanto ao acesso à educação, este aspecto não está directamente 

relacionado com a população entrevistada, pois, como já foi referido mais acima neste 

trabalho, as idades compreendidas dos entrevistados variam dos 33 aos 60, logo, não 

frequentam o ensino português, os seus filhos sim. Acontece que alguns 

descendentes dos entrevistados frequentam o ensino português, a experiência dos 

entrevistados é de encarregado de educação – sendo uma avaliação bastante positiva 

também neste aspecto. Os descendentes dos imigrantes têm a capacidade de 

aprender melhor a língua do país de acolhimento do que os próprios pais, pois, estão 

em fase de aprendizagem. Como encarregados de educação não foram relatados 

quaisquer situações de discriminação ou tratamento diferencial. 

Um factor merecedor de maiores críticas é o da habitação. Entre os maiores 

entraves, destaque para as dificuldades em arranjar habitação num primeiro momento. 

No que concerne à habitação, a maioria dos imigrantes veio com contactos pré-

estabelecidos com cidadãos provenientes da Ucrânia, estes mesmos contactos 

assumiram a responsabilidade de arranjar sítio onde ficar. O preço das habitações, 

que consideram demasiado elevado, faz com que o arrendamento seja a estratégia 

para a comunidade ucraniana em Portugal. A aquisição de uma casa com acesso ao 

empréstimo dum banco, não é exequível. No entanto, até mesmo no arrendamento, os 
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senhorios, temem arrendar casas a famílias de imigrantes ucranianos, precisamente 

por serem muitos a co-habitar na mesma casa. Os entrevistados gostariam de ter uma 

casa para cada família nuclear, mas tal facto, num período de crise, é bastante 

complicado. Alguns entrevistados queixaram-se de que morar numa casa com muitas 

pessoas, mas preferem isso, a sair de casa e assumir os encargos e despesas de uma 

casa – é que quantos mais forem a morar na mesma casa, menores se tornam as 

respectivas despesas com renda, electricidade, luz e alimentação. 

 

4.6. A experiencia com as instituições relevantes para a Integração 

Quanto às instituições que se mostraram relevantes para o processo imigratório, 

os entrevistados destacaram sobretudo o papel das embaixadas e do SEF. Alguns 

entrevistados têm conhecimento do ACIDI mas não souberam especificar qual é a sua 

função, sabendo apenas que é uma instituição que está ligada aos imigrantes e 

minorias étnicas. As duas instituições referidas são as que trabalham directamente 

com os imigrantes tendo um papel preponderante na imigração.  

Existe como já foi referido uma outra instituição que é a “Associação dos Ucranianos 

em Portugal” que pensamos ter uma importância pela sua proximidade com a 

comunidade estudada. No entanto, os imigrantes estudados, desconheciam a 

existência desta instituição. Tal facto poder-se-á justificar pelo facto de parte dos 

ucranianos que vem para Portugal já têm contactos pré-estabelecidos e são esses 

mesmos contactos que ajudam os novos imigrantes ucranianos quando chegam a 

Portugal. Estas redes poderão ser responsáveis pelo fraco associativismo que 

revelaram, , facto que não estava à espera, pois pensava antecipava  o contrário. 

 O SEF, ACIDI e as embaixadas para além da recepção dos imigrantes também 

têm desenvolvido um trabalho comum para apoiar e combater as desigualdades entre 

imigrantes e cidadãos nacionais.  

Ainda a nível de instituições, quando questionado a população estudada se 

sentem que é fácil dialogar com as instituições nacionais e com os portugueses, 

grande parte respondeu que não, principalmente nos serviços públicos portugueses, 

entre eles, o centro de emprego foi dos serviços que foi referido maior número de 

vezes.  
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4.7 Ser imigrante e ucraniano em Portugal: percepções de cidadania 

A população entrevistada revelou conhecer bem os seus direitos e deveres ainda que 

na qualidade de cidadão estrangeiro. 

“Penso que em Portugal os imigrantes são tratados de igual forma aos outros 

cidadãos” (entrev. 1) 

Os entrevistados, residentes e a trabalhar no conselho da Amadora, um dos que 

tem uma maior taxa de imigrantes a residir nos seus limites, avaliaram a sua condição 

de imigrantes e os direitos que decorrem dessa situação. É certo que esse factor não 

deveria ser sinónimo de diferença – no entanto, como é sabido, os fenómenos de 

discriminação, preconceito e intolerância são manifestações que, mesmo nos dias de 

hoje, ainda acontecem na sociedade portuguesa. Contudo, não foram relatados 

quaisquer casos de discriminação perante a população entrevistada. Poderíamos 

questionar-nos sobre isto pois como refere Jorge Vala “embora eles não sejam 

habitualmente reportados não significa que não existam (2004). 

Os imigrantes entrevistados consideram a sua estadia em Portugal, positiva. Os 

direitos que atendem na generalidade são direitos de cidadania, inteiramente ligados à 

imigração e à chegada. Estes imigrantes tem preocupações que estão directamente 

relacionados com a sua legalização no país de acolhimento, a renovação de vistos, 

autorizações de residência e permanência, são uma prática frequente por parte da 

comunidade estudada. Trata-se, sem dúvida de um exercício de cidadania fruto das 

duas partes (comunidade de acolhimento e imigrantes), pois, uma vez chegado ao 

país de acolhimento, cabe ao imigrante a decisão de se legalizar ou não, ou 

porventura, quando a documentação caducar/perder a validade de renovar a 

documentação que permite ao imigrar permanecer legalmente. O binómio/ direitos e 

deveres estão bem presentes neste movimento migratório.  

Um aspecto bastante importante a meu ver é o facto de alguns entrevistados 

defenderem a ideia que o facto de estarem legalizados é um dever, ou seja, associam 

o facto de estarem em Portugal como um direito que lhes foi concedido e entendem a 

sua legalização como um dever. Os outros deveres, como é sabido, são deveres 

comuns a todos os cidadãos sendo nacionais ou estrangeiros. Há uma perfeita 

consciencialização dos imigrantes ucranianos sobre os seus deveres, sabem que se 

tem de sujeitar às normas e leis de cada país, neste caso Portugal não foge à regra. 
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Os direitos e deveres dos ucranianos a residir em Portugal, são os mesmos direitos 

que os portugueses em Portugal, os ucranianos entrevistados têm essa percepção.   

A cultura portuguesa não é vista como entrave para a população entrevistada. O 

processo de adaptação por parte da comunidade ucraniana parece ser bastante 

rápido. Há de facto, uma diferença na cultura, mas não é considerado pelos 

entrevistados, um choque. As maiores diferenças são sobretudo o clima, o 

temperamento das pessoas, os hábitos, costumes, tradições – enfim, o habitual em se 

tratando de identidades culturais com a caracterização e percursos tão diferentes. 

No que diz respeito à valorização de produtos nacionais que os entrevistados 

deram maior importância são sem dúvida, a gastronomia, o clima temperado que 

contraste fortemente com o clima carácter continental da Ucrânia. 

 Quanto à gastronomia, os entrevistados apreciam a dieta mediterrânica. No que 

concerne a oferta de produtos culturais, os ucranianos não frequentam eventos 

culturais, são sobretudo, uma população bastante trabalhadora com muito pouco 

tempo disponível para frequentar as actividades culturais. Os ucranianos entrevistados 

não consomem as actividades culturais portuguesas, estes imigrantes vêm para 

Portugal para trabalhar – já no seu país de origem não tinham a tradição consumir 

actividades culturais.  

Quanto à religião, como é sabido, a esmagadora maioria da população ucraniana é 

cristã ortodoxa, diferente do cristianismo católico português. O município da Amadora 

(município onde moram todos os entrevistados) tem várias igrejas católicas, (tem pelo 

menos uma em cada freguesia). Os ucranianos entrevistados confessam frequentar 

assiduamente a igrejas católicas, mas alguns queixam-se de não conseguir 

acompanhar o decorrer da missa devido ao facto de ainda não dominarem 

completamente a língua portuguesa. Alguns confessaram que frequentam 

assiduamente a Igreja, quando está aberta e fazem as suas preces. Com isto, é 

possível afirmar que os imigrantes que eram praticantes continuam a sê-lo mesmo no 

país de acolhimento. O facto de os ucranianos serem principalmente um povo 

ortodoxo, não é impeditivo que frequentem igrejas católicas portuguesas.  

Existe uma igreja ortodoxa em Lisboa. Mas a maioria dos entrevistados revelou não 

frequentar assiduamente os serviços religiosos que aí têm lugar. Ao fim-de-semana é 

quando se junta um maior número de imigrantes ucranianos nesta igreja, 

nomeadamente ao domingo. Contudo, os entrevistados preferem ficar em casa a 
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descansar e no caso das mulheres, tiram o domingo, que o único dia da semana que 

não trabalham para lides as domésticas. Esta igreja ortodoxa em Lisboa é mesmo 

destinada para ucranianos. O que seria, à semelhança da Associação dos ucranianos 

em Lisboa um local de convívio e confraternização previsível entre imigrantes 

ucranianos, revelou não corresponder à expectativa. Isto é relevante na medida em 

que estes espaços poderiam ser ideais no reencontro com a sua cultura. 

 

4.8 Ser Ucraniano em Portugal: ser estrangeiro e estar ‘em casa’ 

Os imigrantes ucranianos quando lhes foi perguntado que qualidades atribuem à 

sua condição de cidadãos quando se comparam aos cidadãos nacionais, a resposta é 

bastante clara, senão vejamos. Os imigrantes ucranianos têm perfeita noção que são 

estrangeiros, não se sentem portugueses, mas paradoxalmente, sentem-se em “casa”: 

“Considero Portugal um país melhor do que a Ucrânia, com melhores 

possibilidades de crescimento os países da Europa de Leste, os países do Leste 

ainda vivem muito do passado da URSS, é preciso meter a URSS de lado e 

evoluir” (entrev.8) 

A imagem que os ucranianos têm dos portugueses é uma imagem bastante 

positiva. Alguns confessam que não tinham expectativas relativamente ao país, 

dada a distancia que o separa da Ucrânia, outros que as suas expectativas sobre 

Portugal e o povo português foram completamente superadas. Há umas décadas 

atrás, Portugal era um país longe e distante para os ucranianos. A permanência 

mais ou menos prolongada, e estar mais à vontade com o funcionamento das 

instituições é um factor que também parece fazer a diferença. Como referiu um 

entrevistado: 

“Já estou em Portugal há tempo suficiente para me puder sentir em casa” 

(entrev. 1)  

A sua concepção de pertença cidadania está directamente relacionada com a 

garantia de direitos primários e são as garantias a este nível que justificam a 

afirmação anterior. Os imigrantes procuram, habitualmente, re-juntar a forte 

fragmentação de identidades culturais nas sociedades de acolhimento. NO caso em 

apreço isso parece acontecer na esfera privada, numa escala micro, das relações 

familiares e do circulo de amigos mais próximo. 
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4.8. Imagem de Portugal e dos portugueses 

A maioria dos ucranianos entrevistados, consideram Portugal um país melhor do 

que a Ucrânia. A outra parte defende que os países são diferentes, logo não devem 

ser comparáveis, cerca de 75% dos ucranianos que foram entrevistados consideram 

Portugal um país com mais oportunidades e melhores condições de vida para 

projectos a médio/longo prazo. A frase repetida pelos entrevistados quando lhes foi 

perguntado foi: “Portugal é um país que oferece oportunidades”.Isto revela que a maior 

‘qualidade’ não é intrínseca mas tem que ver com conjunturas económicas, sociais e 

politicas que nem sequer são inteiramente dependentes do país. Os aspectos em que 

Portugal é melhor do que a Ucrânia, segundos os entrevistados, estão precisamente 

relacionados com as questões de empregabilidade, acesso à saúde, educação e 

estabilidade política. Há um sentimento de desilusão entre os ucranianos – a 

comunidade entrevistada revelou não ter desejo de voltar ao país de origem enquanto 

a situação económica e política não melhorar. Se a situação melhorasse, estes 

imigrantes ponderam voltar à Ucrânia.  

Os entrevistados, conseguiram arranjar emprego nos primeiros meses de estadia 

em Portugal, em alguns casos, estes mesmos entrevistados já vão no segundo 

emprego, por terem procurado melhores condições de trabalho que as inicialmente 

oferecidas. Tal facto justifica a ideia de muitos entrevistados de que em Portugal só 

não tem emprego quem não quer, ou quem não procura – esta é a posição de muitos 

entrevistados. Alguns entrevistados confessam que foram ajudados na procura de 

emprego por familiares e contactos próximos. Sem tal ajuda, a tarefa de arranjar 

emprego seria, pois, muito mais dificultada.  

Os indivíduos estudados têm sempre presente consciencialização que fazem parte 

das minorias étnicas de Portugal. Os entrevistados defendem, que Portugal acolhe 

bem os seus imigrantes. Os imigrantes ucranianos quando questionados sobre se 

sentem cidadãos nacionais, respondem que não se sentem cidadãos nacionais, tem a 

perfeita consciencialização que apesar de usufruírem dos mesmos direitos e deveres, 

são estrangeiros. No entanto, este factor não incomoda a população entrevistada. O 

que é facto, é que não há cidadãos inferiores, nem cidadãos superiores, há, sem 

dúvida, uma cultura dominante e as minorias étnicas que apesar de serem minorias 

não são inferiores. No entanto, apesar de fazerem parte de uma das minorias étnicas 

a residir em Portugal, não foram reportados por este grupo com quem trabalhei casos 

de discriminação, racismo ou xenofobia.  
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É de salientar que os imigrantes ucranianos trabalham muito, não tem tempos 

livres, o contacto que tem com os portugueses resume-se aos contactos presentes na 

esfera laboral. Estes imigrantes já no país de origem não tinham muita tradição de 

tempos livres como os europeus do sul tem. Perceber se os imigrantes ucranianos 

sentem-se socialmente inseridos na sociedade é uma tarefa complicada. A 

sociabilização entre os membros desta comunidade e a comunidade portuguesa é 

mínima. 

Quando questionados sobre se tem desejo de voltar ao país de origem houve muito 

poucas respostas confirmando desejo de voltar para a Ucrânia. A maioria dos 

inquiridos tem desejo de ficar em Portugal ou eventualmente, experimentar outro país 

de acolhimento. Os ucranianos manifestaram terem com a sua pátria uma ligação 

mais débil do que seria expectável. Talvez por a Ucrânia só ser um Estado 

independente desde 1991, muitos destes ucranianos que fizeram parte deste estudo 

estiveram habituados a que a Ucrânia pertencesse a URSS. Após o colapso, a 

Ucrânia não conseguiu fazer emergir grande sentimento de identidade aos cidadãos 

nacionais. O facto de a situação económica na Ucrânia ser bastante débil, com um 

fraco crescimento são factores que certamente influenciam esta resposta. Coloca-se 

para alguns, a possibilidade de dupla nacionalidade, Ucraniana e Portuguesa.. A partir 

do momento em que as fronteiras foram abertas, essas mesmas não podem ser 

fechadas. A tendência é para haver cada vez mais migrantes com dupla 

nacionalidade.  

“Cidadania deixa de estar justificada por uma nacionalidade, mas fundamenta-se numa 

transnacionalidade. Um dos veículos desta prática são os movimentos migrantes, que levam a 

um reconfigurar das noções de cidadania. A globalização, o avanço tecnológico, se provocam 

para alguns o crescimento da riqueza, são responsáveis também por assimetrias com particular 

incidência nas condições de vida dos indivíduos” (Xavier, 2006, p.35) 

No entanto, apesar da aquisição de nacionalidade ser um direito, os cidadãos 

ucranianos em Portugal, na esmagadora maioria, não pedem a nacionalidade 

portuguesa. Tal facto, traz grandes desvantagens para os ucranianos, pois, se estes 

não requerem a nacionalidade portuguesa deixam de poder exercer alguns dos mais 

importantes direitos como cidadãos, designadamente a participação política. Assim, 

ficam obrigados a renovações periódicas de residência, ou, autorização de 

permanência. A burocracia para os imigrantes ucranianos, é muito maior, pois, os 

documentos que lhe permitem legalizar a sua situação em Portugal, têm de ser 

constantemente renovados.  
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Alguns dos entrevistados, que manifestaram a intenção de obter a nacionalidade 

portuguesa, referiram precisamente estes aspectos. Por um lado, embora manifestem 

sentir-se ‘em casa’, não se sentem portugueses. Por outro lado valorizam um o 

sentimento de pertença e identidade e  a possibilidade de exercício de voto.  

Poder-se-á dizer que os portugueses de Portugal estão numa categoria e noutra 

categoria estão os imigrantes ucranianos e entras nacionalidades de imigrantes, que 

apesar de sentirem bem no país que escolheram para imigrar, nunca serão tratados 

como nacionais. 

Por último a imagem que os ucranianos têm do povo português: 

- Hospitaleiro 

- Bondoso 

- Tolerante 

- Exigente 

- Povo contente/feliz 

- Povo Apaixonante 

- País Multicultural 

- Sensível (às necessidades das pessoas) 

- Solidário 

- Bons Profissionais 
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Reflexões Finais   

A imigração coloca um conjunto de problemas relacionados com os direitos sociais, 

e sobretudo, com problemas relacionados com a integração das comunidades de 

imigração.  

A comunidade ucraniana em Portugal é uma comunidade bastante recente, por 

isso, não podemos falar, ainda, de imigração prolongada. No entanto, através dos 

contributos dos imigrantes entrevistados, foi possível perceber que a sua estadia, vai 

ser prolongada. Alguns imigrantes revelaram o desejo de adquirir a cidadania 

portuguesa, isso implica a que a sua estadia seja de pelo menos seis anos no país de 

acolhimento. Este facto poderá estar relacionado a forma como os portugueses 

cidadãos nacionais receberam estes imigrantes, atestando a imagem que Portugal tem 

junto da comunidade internacional, a de que se trata de um país com politicas de 

integração liberais. 

 A imigração ucraniana em Portugal trata-se é um caso de relativo sucesso. Os 

imigrantes ucranianos em Portugal são um bom exemplo de integração e de boas 

relações entre cidadãos do país de acolhimento e país de chegada. A meu ver, o 

factor mais importante para este sucesso de integração dos imigrantes ucranianos em 

Portugal prende-se com a capacidade que estes mesmos imigrantes têm para 

conseguem existir em comunidade mantendo relação com os cidadãos portugueses 

mas sobretudo entre si, dentro do grupo dos imigrantes. 

Através da investigação foi possível constatar que os ucranianos em Portugal 

conseguem fazer saber os seus direitos, ainda que seja na condição de imigrantes. 

São estes mesmos imigrantes que recomendam Portugal como um bom país para 

imigrar, um país que oferece oportunidades e acolhem bem os seus imigrantes. A 

expressividade da comunidade Ucrânia em Portugal é de tal forma assinalável que 

pode-se falar dela como parte da diáspora ucraniana.  

Através da minha investigação verifiquei que a comunidade ucraniana em Portugal 

não revelou ser uma comunidade em que se aplique o conceito de cidadania cultural, 

tal como Rosaldo o pensou. Mantém a sua cultura na esfera privada sem a 

projectarem publicamente, mesmo que em espaços onde naturalmente ela seria 

natural, vulgo associação, igreja ortodoxa, etc. A comunidade ucraniana em Portugal, 

revelou, ao mesmo tempo, não participar em actividades socio-culturais, quer em 
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associações ligadas à imigração, quer a actividades a nível nacional. Tal facto, 

justifica-se pela fraca sociabilização da comunidade ucraniana.  

Os ucranianos em Portugal são, assim, uma comunidade bastante discreta, 

reservada e fechada. Consegue passar despercebida – são uma comunidade que 

assimila os padrões de cultura portugueses, mas a nível de relações com os cidadãos 

nacionais são uma comunidade que não se inter-relaciona com os portugueses. Os 

direitos de que falam são os direitos sociais, primários no sentido. Pensam a cidadania 

sobretudo nesse domínio, ficando a dimensão política e cultural muito periféricas ou 

praticamente inexistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Referencias Bibliográficas 

ANDERSON, Benedict (2005), Comunidades Imaginárias: Reflexões Sobre a 

Origem e a Expansão do Nacionalismo, Tradução de Catarina Mira, Lisboa, Edições 

70 

ALMEIDA, André (2004) O Impacto da Imigração nas Sociedades da Europa: Um 

Estudo para a Rede Europeia das Migrações – o caso português, SEF documentos 

http://www.sef.pt/documentos/56/VersaoFinal_OImpactodaImigracaonasSociedadesdaEurop

av1Port.pdf (consultado em 21.12.2011) 

AMANTE, Fátima 2011, Antropologia Política Introdução, Lisboa, Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas (policopiado)  

ARISTÓTELES, Política, (s/d) Universidade Veja 

ARROTEIA, Jorge Carvalho (2007) Migrações Internacionais: Portugal como 

Destino, Universidade do Minho 

BAGANHA, Maria Ioannis (1994) As Correntes Migratórias Portuguesas no Século 

XX e o Impacto na Economia Social, Analise Social, Lisboa 

BAGANHA, (2010) A Imigração Ucraniana em Portugal e no Sul da Europa,   

BATALHA, Luís (2005) Antropologia: Uma Perspectiva Holística, Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa 

BAUBUCK, Raynor & Thomas Feist (2010) Diaspora and Trasnationalism: 

Concept, Theories and Methods, Amesterdan, Amesterdan University Press 

BELLAMY, Richard (2008) Citizenship: A Very Short Introdution, Oxford, Oxford 

University Press 

BRETTELL, Caroline (2003) Anthropolgy and Migration, Altamira Press, Oxford 

CASTRO, Fátima Velez (2008) A Europa do Outro – A Imigração em Portugal no 

século XXI: Estudo do Caso de Imigrantes de Leste em Vila Viçosa, Colecção Teses 

OI; 16 

CLIFFORD, James (1997) Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth 

Century, London, Harvard University Press 

http://www.sef.pt/documentos/56/VersaoFinal_OImpactodaImigracaonasSociedadesdaEuropav1Port.pdf
http://www.sef.pt/documentos/56/VersaoFinal_OImpactodaImigracaonasSociedadesdaEuropav1Port.pdf


 

75 

 

COSTA, Hélder dos Santos (2006), Temas e Problemas das Ciências Sociais, 

Lisboa  

CRESPO, Paloma Gomez (2005) Integracion: Puntos de Vista, Observatório de 

las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, Madrid 

CUCHE, Denys (2003), O Conceito de Cultura nas Ciências Sociais, 2ª Edição, 

Lisboa, Fim do Século 

DELANTY, Gerard (2000), Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics, 

Philadelphia, Open University Press 

ESPADA, José Carlos (1997), O Projecto Europeu: estará o Estado-Nação em 

vias de desaparecimento?, Análise Social,  443-460 

FAIST, Thomas (2008) Dual Citizenship in a Age of Mobility, Migration Policy 

Institute 

FALCÃO, Luísa (2002) A Imigração em Portugal, Delta Consultores (Consultado 

em 21.12.2011)  

FAULKS, Keith (2000) Citizenship, London & New York, Routhledge 

GEERTZ, Clifford (1978) The Interpretation of Cultures, Basic Books, United 

States of America 

GIDDENS, Anthony (2007) A Europa na Era Global, Lisboa, Editorial Presença 

GIDDENS, Anthony (2010) O Mundo na Era da Globalização, 7ª Edição, Lisboa, 

Editorial Presença  

GLEDHILL, John (2002) Anthropology and Politics: Commitment, Responsability 

and the Academy, Editado por Joan Vicent, The Anthropology of Politics, Blackwell 

Publishers, Oxford 

INDA, Jonathan Xavier and Rosaldo, Renato (2002) The Anthropology of 

Globalization, Blackwell Publishers, London 

LATOUR, Bruno (2005) From RealPolitik to dingpolilitik – or how to make things 

public, MIT Press, Cambridge 

HEALY, Claude (2011) Cidadania Portuguesa: a nova lei da nacionalidade de 

2006,  



 

76 

 

HENSBROEK, Pieter Boele van (2010) Cultural Citizenship as Normative Notion 

for Activist Pratices, Citizenship Studies, 14:3, 317 – 330 

KOSTAKPOLOU, Dora (s/d) The European Union Citizenship: Writing the Future, 

University of Manchester, Manchester 

Kuper, Adam (2000) Culture. The anthropologists’account, Harvard University 

press, Harvard 

MADURO, Miguel Poiares (2001) O superavit democrático europeu, Análise 

Social, vol. XXXVI (158-159) , 119-152 

MALTEZ, José Adelino (s/d) Princípios de Ciência Política, Introdução à Teoria 

Política, Lisboa, Insituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

MALTEZ, José Adelino (2008) Curso de Relações Internacionais, Lisboa, Principia 

MARSHALL, Thomas Humphrey (1967) Citizenship as Social Class, Cambridge 

University Press, Cambridge  

MARQUES (2003) Políticas de Gestão da Diversidade Etnico-Cultural: Da 

assimilação ao multiculturalismo, Observatório da Imigração, Lisboa 

MARQUES e GOIS (2007) Ukranian migration to Portugal. From non-existence to 

the top three immigrant group, Migration Online  

MARQUES e GOIS (2010) Imigração Ucraniana: a emergência de uma de várias 

comunidades?, Lisboa, Estudos OI, Comunidades 3 

 MOREIRA, Carlos Diogo (1994) Planeamento Estratégias da Investigação Social, 

Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

MOREIRA, Carlos Diogo (2007) Teorias e Práticas de Investigação, Lisboa, 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

MIRANDA, Joana (2009) Mulheres Migrantes em Portugal: Memórias, 

Dificuldades de Integração e Projectos de Vida, Lisboa, Estudos OI 35 

ONG, Aihawa (1996), Cultural Citizenship as Subject-Making: Immigrants 

Negotiate Racial Boundaries in the United States, Current Anthropology, Vol. 37, nº5, 

737-762 



 

77 

 

ONG, Aihawa (2002) Flexible Citizenship among Chinese Cosmopolitans, The 

Anthropology of Politics, Blackwell Publishers, London, p.338-356 

PAPADEMETRIOU, Demetrious (2008) A Europa e os Seus Imigrantes no século 

XXI, Fundação Luso-Americana, Lisboa 

PEIXOTO, João (2004) País de emigração ou de imigração? Revista Socius, 

ISEG, Lisboa 

PEIXOTO, João (2007) Dinâmicas e Regimes Migratórios: o caso das migrações 

internacionais em Portugal, Análise Social, vol. XLII (183), 2007, 445-469 

RIVIERE, Claude (2004) Introdução à Antropologia, Edições 70, Lisboa 

ROSALDO, Renato (1994) Cultural Citizenship and Educational Democracy, 

Cultural Anthropology, Vol. 9, Nº3, Further Inflections: Toward Ethonographies of the 

Future, 402-411 

ROSALDO, Renato (1999) Cultural Citizenship, Inequality and Multiculturalism, in 

Race Identity and Citizenship: A reader, editado por Rodolfo Torres Louis Miro e 

Jonathan Xavier Inda,  Malden: Blackwell Publishing, Capítulo 17, 253-262 

ROSÁRIO, Edite e Tiago Santos (2008) Quanto Custa Ser Imigrante?, Estudos OI 

26, ACIDI, Lisboa 

RUTH, Lister (2007): Inclusive Citizenship: Realizing the Potential, Citizenship 

Studies, 11:1, 49-61 

RUSSEL, Bernard (2006) Research Methods in Anthropology: Qualitative and 

Quantitative Approaches, AltaMira Press, New York, Oxford 

QUINTINO, Maria Celeste Rogado (2004) Migrações Etnicidade em Terrenos 

Portugueses, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa 

QUIVY e CAMPENHOUDT (1992) Manual de Investigação em Ciências Sociais, 

Gradiva, Lisboa 

SAID, Edward (1990) Reflections on Exile In Russel Ferguson, Marta Gever, Trinh 

Minh-ha and Cornel West, eds., Out There: Marginalization and Contemporary 

Cultures. Eds. Massachusetts: The MIT Press, 357-66. 



 

78 

 

SATZEWICH, Vic (2003) The Ukranian Diaspora, Global Diasporas Collection, 

Routledge,  

SILVA, Jorge Pereira (2004) Direitos de Cidadania e Direito de Cidadania, ACIDI  

SMITH, HAZEL (s/d) Diasporas in International Conflict, United Nations University 

Press 3-17 

SCHILLER Nina Glick and Georges Fouron (2002) Long-distance Nationalism 

Defined, The Anthropology of Globalization, Editado por Joan Vincent, Blackwell 

Publishers, Oxford, p. 356-366 

SOUSA, João Edmundo Xavier (2006) Os Imigrantes Ucranianos em Portugal e 

os Cuidados de Saúde, Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta, Lisboa 

SPENSER, Sarah (2008) O Desafio da Integração na Europa, A Europa e os seus 

Imigrantes no Século XXI, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 

Coordenação de Demetrious Papademetriou, Lisboa, p.1-35 

STEVENSON, Nick (2001) Culture and Citizenship, Sage Publications 

STEVENSON, Nick (2010) Cultural Citizenship, education and democracy: 

redefining the good society, Citizenship Studies, 14:3 275-291 

VALA, Jorge (2004) Processos identitários e gestão da diversidade, in: Imigração 

em Portugal, Diversidade, Cidadania, Integração,  ACIME, 48-61 

VEGA, Judith and HENSBROEK, Pieter Van (2010) The agendas of cultural 

citizenship: a political heoretical exercise, Citizenship Studies, 14: 3, 245 — 257 

 

VINCENT, Joan Vincent (2002) The Anthropology of Politics: A Reader in 

Etnography, Theory and Critique, Blackwell Publishers, Oxford 

WIENER, Antjie (2007) The European Citizenship Practice, University of Bath, 

Bath 

WILLIAMS, Raymond (1990) Culture and Society, Columbia University Press, 

Columbia 

 

 



 

79 

 

 

 

 

WEBGRAFIA 

http://www.oi.acidi.gov.pt/ 

http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf 

http://europa.eu/ 

http://www.sef.pt/ 

http://www.migrationonline.cz/ 

http://pt.euronews.net/2010/03/11/ucrania-ja-tem-primeiro-ministro/). 

http://www.betterworld.net 

http://www.oi.acidi.gov.pt/
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf
http://europa.eu/
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx
http://www.migrationonline.cz/
http://pt.euronews.net/2010/03/11/ucrania-ja-tem-primeiro-ministro/
http://www.betterworld.net/

