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O que é o GATAI?

� Criado em 2004

� Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante

� Promover o Associativismo Imigrante

� Departamento de Apoio ao Associativismo e ao Diálogo 
Intercultural (DAADI)



Principais objectivos
� Apoio no planeamento, implementação e avaliação das iniciativas 
das associações de imigrantes em prol dos direitos e interesses 
específicos dos imigrantes e seus descendentes residentes em 
Portugal;

� Colaboração técnica, avaliação e acompanhamento dos apoios 
financeiros prestados pelo ACIDI às iniciativas das associações de 
imigrantes;

� Acções de capacitação das associações de imigrantes através da 
formação dos seus líderes e da construção de instrumentos de 
facilitação do desenvolvimento de iniciativas em prol do acolhimento 
e da integração dos imigrantes e seus descendentes residentes em 
Portugal;

� Promoção do associativismo imigrante através da sensibilização 
dos imigrantes e seus descendentes para a importância da sua 
participação em estruturas organizadas da sociedade civil, e das 
entidades públicas e privadas para a relevância do associativismo 
imigrante na integração dos imigrantes e seus descendentes.



Principais Áreas de Actuação

Reconhecimento

Apoio Técnico e Financeiro

Promoção do Associativismo

ASSOCIAÇÕES DE IMIGRANTES



Como pode uma associação de imigrantes 
requerer o pedido de representatividade?

Devem reunir cumulativamente os seguintes requisitos:

� Ter estatutos publicados;

� Ter corpos sociais regularmente eleitos;

� Possuir inscrição no Registo Nacional de Pessoas Colectivas;

� Inscrever no seu objecto ou denominação social a promoção dos 
direitos e interesses específicos dos imigrantes;

� Desenvolver actividades que comprovem uma real promoção dos 
direitos e interesses específicos dos imigrantes;

�Ter pelo menos 2 anos de existência formal.



Como pode uma associação de imigrantes 
requerer o pedido de representatividade?

Apresentar os seguintes documentos:

� Cópia dos estatutos e do respectivo extracto publicado no Diário 
da República;

� Cópia da acta de eleição dos corpos sociais em exercício;

� Cópia do cartão de identificação de pessoa colectiva;

� Historial da associação;

� Relatório de actividades do último exercício, ou plano anual de 
actividades, caso se trate de associação em início de actividade;

� Declaração em que conste o número total de associados e o 
âmbito territorial de actuação.



Processo de Reconhecimento de 
Representatividade

� Apresentação do pedido de reconhecimento e de toda a 
documentação necessária

� Análise do Pedido

� Visita de Reconhecimento

� Elaboração do Parecer Técnico

� Envio do Parecer Técnico ao COCAI

� Notificação da Decisão

� Elaboração dos Despachos para publicação em DR

� Apoio e acompanhamento



Associações Reconhecidas

� N.º de associações reconhecidas por ano civil e por âmb ito
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Associações Reconhecidas

� N.º de associações reconhecidas por comunidade (origem)
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Associações Reconhecidas

� N.º de associações reconhecidas por concelho
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Direitos das associações de imigrantes

� Participar na definição da política de imigração;

� Participar nos processos legislativos referentes à imigração;

� Participar em órgãos consultivos, nos termos da lei;

� Beneficiar de direito de antena nos serviços públicos de rádio e 
televisão através das respectivas associações representativas de 
âmbito nacional;

� Beneficiar de todos os direitos e regalias atribuídos por lei às 
pessoas colectivas de utilidade pública;

� Beneficiar de isenção de custas e preparos judiciais e de imposto 
do selo;

� Solicitar e obter das entidades competentes as informações e a 
documentação que lhes permitam acompanhar a definição e 
execução das políticas de imigração;



Direitos das associações de imigrantes

� Intervir junto das autoridades públicas em defesa dos direitos dos 
imigrantes;

� Participar, junto das autarquias locais, na definição e execução 
das políticas locais que digam directamente respeito aos imigrantes;

� Beneficiar de apoio técnico e financeiro por parte do Estado, nos 
termos da lei.



Apoio Técnico

� Sessões/seminários de formação/informação (pós-graduação 
“Gestão de Projectos em Parceria” 2008 e 2009)

� Documentação

� Criação de ferramentas de apoio (“CApA - Cadernos de Apoio ao 
Associativismo Imigrante”)

� Acompanhar e participar nos projectos desenvolvidos no terreno, 
representando o ACIDI em conferências, seminários, encontros 
culturais, reuniões de trabalho, festas e outros eventos promovidos 
pelas associações de imigrantes.

� Cedência de espaços para reuniões e encontros.

� Disponibilização de meios informáticos.

� Emissão do cartão de identificação das associações.

� Divulgação das iniciativas desenvolvidas pelas associações 
(mailing list, sítio do ACIDI www.acidi.gov.pt, BI, …)

� Divulgação de iniciativas promovidas por outras entidades com 
potencial interesse para as associações



Apoio Financeiro

� Divulgação anual do Programa de Apoio ao Associativismo 
Imigrante (PAAI)

� Análise das candidaturas

� Elaboração do Parecer Técnico

� Envio do Parecer Técnico ao COCAI

� Notificação da Decisão e elaboração dos protocolos

� Acompanhamento dos projectos apoiados (execução física e 
financeira)

� Avaliação dos Projectos Apoiados

� Sessões de informação sobre o processo de candidaturas



Promoção do Associativismo Imigrante

� “ Conversas sobre o Associativismo”

� Materiais de divulgação (“Brochura Associativismo Imigrante”)

� Estabelecer pontes entre as associações de imigrantes e outras 
entidades



Perspectivas Futuras

� Manter “a porta aberta” e fazer com que outras se abram…

� Mais do que uma coexistência pacífica deve haver uma maior 
correlação entre as associações

- Acções mais concertadas

- Trabalho mais efectivo

- Maior impacto juntos das comunidades



Recomendações de Leitura

� Revista Migrações “Associativismo Imigrante”

(www.oi.acidi.gov.pt)

� I Volume do CApA – Cadernos de Apoio ao Associativismo 
Imigrante “Planeamento e Avaliação de Projectos de Intervenção 
Social para as Associações de Imigrantes

(www.acidi.gov.pt) 



Contactos GATAI

Isabel Cunha

Clarisse Machado

José Neves

Tel: 218 106 165

Tlm: 963 283 035

E-m@il: gatai@acidi.gov.pt



Dúvidas… Questões…
Partilha de experiências…



OBRIGADA!


