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O que é a Integração ?

• “A este nível julgo que a integração é antes definível como 
pluralidade vasta, aberta e mutável de es>los de vida, todos 
par>lhando a cidadania. Isto é,  todos eles conservando, 
aprofundando e exprimindo capacidades de escolha. Trata-
se não apenas da posse de competências virtuais ligadas à
vida social, mas do efec>vo uso delas.” (Almeida, 1993:830-
831)

• “Integração é o conjunto de processos de cons>tuição de 
uma sociedade a par>r da combinação das suas 
componentes, sejam elas pessoas, organizações ou 
ins>tuições.” (Pires, 2012:55) 



Consequências  da falta de 
integração

• “(...) o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, a
desqualificação social, a desagregação iden>tária, a
desumanização do outro, a anulação da alteridade, a população de
rua, a fome, a violência, a falta de acesso a bens e serviços, à
segurança, à jus>ça e à cidadania(...)” (Lopes, 2006:13)

• “Pobreza, fome, desigualdade educacional, violação da jus>ça
social e solidariedade social.”(Barry, 1998:11)

• “Pobreza e privação de capacidades (e.g. fome, desabrigado,
desempre-gado e perda de liberdade) e exclusão no processo de
governação.” (Sem, 2000:40)

• “Pobreza, desemprego e carências múl>plas associadas e privação
de direitos.” (Sheppard, 2006:10)



Se não estamos a incluir estamos 
indubitavelmente a excluir. 

Não há espaço neutro, não há postura 
indiferente, não há passividade.



“A piedade ac*va, por seu turno, certamente contribui para 
amenizar algumas situações desesperadas, mas não será

di<cil concordar-se em que não resolve, nem pode resolver, 
problemas globais de privação e de pobreza.”

(Almeida, 1993:830)



O que nos dizem os
exemplos de boas prá4cas

no mundo?

Europa, América e África



Europa



Projeto de La Mina



O Plano 
Especial de 
transformação 
urbana do 
Bairro da 
Mina.

• O Plano Integral era acompanhado de um plano 
de ação/atuação social estruturado em 7 
grandes eixos: 

1. Formação e Integração socio-laboral; 
2. Conciliação da vida laboral e familiar;
3. Desenvolvimento económico; 
4. ParGcipação e desenvolvimento comunitário; 
5. Melhoria da convivência e civismo/cidadania; 
6. Apoio social e educaGvo;
7. Espaço publico e cidadania.



América



PROYECTO MINERÍA, MINERALES Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

• Bolivia, Brasil,Chile, Ecuador e Peru.
• Projeto na área minera que pretendeu garan<r a 

sustentabilidade do projeto minero na América do Sul.
• um projeto de integração das comunidades mineras  

com as comunidades 
locais/autóctones/endógena/indígenas de cada região 
alvo do projeto.



Projeto 
iden5ficou 
que para a 
integração:

• Eixo de sustentabilidade económica das famílias 
a integrar;
• Disponibilidade infraestruturas com qualidade 

para receber o fluxo de migrantes;
• Preparação na área da saúde com respostas 

para doenças próprias das comunidades que 
recebiam;
• Melhoramento a nível das infraestruturas da 

educação;
• Preparação de  respostas para esse público, a 

nível da educação formal, informal e não 
formal;
• Capacitação da mulher.



África



Proposta 
Integrada 
Mul1ssectorial 

• ParGcipar, coadjuvar e “mediar” a construção, 
desenvolvimento e consolidação de uma 
Comunidade Urbana sustentável no tempo, 
garanGndo uma melhor convivência humana 
num paradigma moderno de urbe.
• Projeto de integração de comunidades que 

assenta no tripé da sustentabilidade:
Económica
Ecológica
social



Projeto 
fundamentado na 
parceria 
ins9tucional



Trabalha o laço social 
da comunidade com 
as estruturas do 
estado.



Refaz laços entre as 
pessoas.



Ajuda a criar 
laços



Capacita a comunidade 
com uma bateria 
alargada de formações 
na área da cidadania, 
u8lização do edificado 
e mediação de conflitos



Mais formação



Trabalho
intensivo
com as 
crianças



Síntese: caraterís,cas dos projetos de 
integração de excelência/referência no 
Mundo

• São projetos que criam espaços de reflexão com a 
academia/universidades/especialistas;

• São projetos mul:ssectoriais;

• São projetos com uma forte componente de educação e formação das 
comunidades nas mais diversas áreas;

• Grande inves:mento na sustentabilidade transversal da intervenção;

• Tratam com cuidado a garan:a das condições de infraestruturas 
relacionadas com a população a integrar (escolares, habitacionais, etc.);

• São projetos com fortes componentes de comunicação 
internacional/inclusão dos Mídias;

• São sempre projetos que incluem “a Todos “no processo de integração e 
não apenas ao grupo de migrantes ou exógeno;



Se não estamos a incluir
estamos indubitavelmente a
excluir. 
Não há espaço neutro, não
há postura indiferente, não
há passividade.
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