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Tomada de Posição

Por uma Política de Inclusão das Comunidades Migrantes

A política de imigração do Estado Português e a legislação que a suporta tem por obrigação o
respeito  pelos  direitos  humanos  fundamentais,  indo  ao  encontro  aos  reais  interesses  das
comunidades e assim, respeitar a dignidade da pessoa humana.
Como se sabe, permanecem em Portugal muitos cidadãos não nacionais que, vindo à procura de
melhores condições para as suas vidas, trabalham honestamente, e vivem no nosso país, alguns
deles desde há muitos anos, em situação irregular e precária com todas as dificuldades que essa
situação implica quanto à sua integração social.

Se a imigração é um bem indiscutível para a comunidade nacional, já a ilegalidade a que muitos
cidadãos estrangeiros estão condenados constitui um verdadeiro flagelo social a que urge pôr cobro,
através de um combate sem tréguas às redes de tráfico de pessoas, mas também através de uma
política que, em vez de penalizar as vítimas, permita a sua justa integração social com todos os
direitos e deveres que lhe são inerentes.

A integração social plena dos cidadãos estrangeiros que se encontram a residir e a trabalhar em
Portugal é uma obrigação indeclinável do Estado português. Só por essa via será possível pôr fim à
sobre-exploração a que esses trabalhadores estão sujeitos e respeitar os seus direitos fundamentais,
valorizando  as  medidas  legislativas  recentemente  aprovadas  que contribuem para  este  objetivo.

Tendo  o  Seixal  uma  população  marcadamente  multicultural,  acolhendo  diversas  comunidades
imigrantes que optaram, pelas mais variadas motivações, fixar-se neste território, tem sido política
deste  Município  desenvolver  estratégias que conduzam a um bom acolhimento  e a uma efetiva
integração,  assumindo  encontrar  as  respostas  possíveis  para  os  desafios  que  esta  condição
apresenta.

De acordo com os Censos 2011, numa população total de 158 269 habitantes no Seixal, a população
estrangeira tem um peso de 4,7%. Reportando-nos a dados mais recentes do SEF 2017, no Seixal
residem 7442 pessoas com nacionalidade estrangeira (SEF), que desagregadas por sexo resulta da
seguinte forma: 55% de mulheres e 45% de homens. Se contarmos apenas os NPT (Nacionais de
Países Terceiros – externos à União Europeia) o número reduz para 6772 habitantes. Sendo que
estes dados reportam-se a pessoas portadoras de títulos de residência ou visto de trabalho, ou seja,
estrangeiros naturalizados portugueses ou  situações migratórias irregulares não são contabilizadas.
Ainda  na  sequência  dos  dados  do  SEF  (2017)  residem  migrantes  de  87  nacionalidades.  As
nacionalidades com maior expressão demográfica são: Cabo Verde (2151 residentes); Brasil (1685
residentes); São Tomé  e Príncipe (965); Angola (597) e Guiné-Bissau (360).

Neste contexto, o Município do Seixal, promove a integração da comunidade migrante local, através
das sinergias da parceria do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal, que compreende
instituições  de  âmbito  nacional  e  local  que  trabalham direta  ou  indiretamente  com a  população
migrante,  procurando-se  respostas  articuladas  e   facilitadoras  do  processo  de  acolhimento  e
integração desta população e no desenvolvimento de projetos. 
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Neste  momento,  está em curso a implementação do 2.º  Plano Municipal  para  a Integração dos
Migrantes 2018/20, cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração, e a Integração (FAMI), com o
apoio do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), que assenta em três pilares estratégicos:  

a)  Promover  uma  integração  de  migrantes  assente  num  acolhimento  e  acompanhamento  do
processo que seja:  qualificado,  na prestação de serviços;  integrado,  no modelo  de atuação das
várias  entidades;  e  abrangente,  visando  distintas  necessidades,  como  saúde,  educação,
emprego,formação, habitação e participação cultural, religiosa e cívica.
b)  Capacitar  as  associações existentes  e  o  movimento  associativo  emergente  para  desenvolver
ações assegurando a sua sustentabilidade.
c) Promover a transferibilidade de projetos: no Concelho, entre organizações e entre territórios, após
identificação de práticas promissoras.
 
Salientamos a enorme importância do serviço de atendimento “Espaço Cidadania” que visa o apoio
ao acolhimento e integração da população migrante , com valências no âmbito da regularização de
imigrantes.  Trata-se  de  um  serviço  com  uma  equipa  de  atendimento  permanente,  situado  nos
Serviços  Centrais  da  Câmara  Municipal  do  Seixal,  que  apoia  na  organização  de  processos  de
pedidos de nacionalidade, reagrupamento familiar, renovação de vistos, renovação de autorização de
residência;  instrução  de  processos  de  retorno  voluntário,  emissão  de  certificados  de  registo  de
cidadãos da União Europeia e inscrição na prova de conhecimento de língua portuguesa.

O Município promove ainda um amplo conjunto de projetos para a promoção da diversidade cultural:

- Dia Municipal da Comunidade Migrante  que se comemora a 26 de abril
- Encontro Intercultural Saberes e Sabores 
- Festividades na Tabanka
- Fórum para a Cidadania
- Apoio ao movimento associativo imigrante 
- Seixal World Music 
- Projeto “Povos, Culturas e Pontes” 
- Programa “Família do Lado” 
- Campanha “Mulher, Traduz-te em Força” 
- Protocolos de Geminação e Acordos de Cooperação 

Tendo sido apresentada e aprovada candidatura que visa a implementação do Plano Municipal para
a Integração dos Migrantes no Seixal (2018/20), através do FAMI, acresce ainda a estes projetos:

- Documentário “Migrações no Seixal” 
- Capacitação de práticas profissionais na Diversidade -
- Teatro “Migrações”, pelo Teatro DesDramatizar 
Neste  quadro  e  reconhecendo  a  importância  e  mais-valias  decorrentes  das  sinergias  das
comunidades  imigrantes  que  residem  e/ou  trabalham  no  Seixal,  sendo  contribuidores  para  o
desenvolvimento socioeconómico local, assim como das dificuldades e fragilidades que a situação
migratória representa, encontramo-nos empenhados na procura de soluções de forma articulada e
envolvendo todas as partes interessadas visando a melhoria das condições de vida de todos e todas
que escolheram o  Seixal  para  viver,  procurando  uma sociedade  com maior  justiça  social,  mais
solidária e coesa.

Assim, a Câmara Municipal do Seixal, reunida a 24 de julho de 2019:
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1. Afirma a necessidade de uma política que permita a agilização dos processos de legalização de
todos os imigrantes a residir em Portugal; 

2. Valoriza o papel das Associações de Imigrantes do Município no apoio às comunidades existentes
no nosso Concelho;

3. Condena veementemente todos do atos xenófobos e racistas contra estrangeiros;

4. Afirma a necessidade de aumentar o tempo de programas de acolhimento dos refugiados;

5. Adotar medidas criando programas para as comunidades racializadas acederem a todos os níveis
de ensino.

Seixal, 24 de julho de 2019

O Vice Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Joaquim Carlos Coelho Tavares
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