
   
João Ferreira Dias © / www.joaoferreiradias.net / joaoferreiradias@outlook.pt 

 

ACIDI, um golpe ideológico       

 

 1. Há questões que, por sua natureza suprapartidária (ou em teoria 
assim deveria ser) estão para além das políticas económicas, tratados 
orçamentais ou compromissos de resgate) e que mergulham 
profundamente num projeto civilizacional e num modelo de 
sociedade. Nenhuma matéria espelha tão veemente o modelo 
ideológico de um governo do que a imigração e o diálogo 
intercultural e, necessariamente, inter-religioso. Ao partir de uma 
interpretação do significado de um país enquanto encruzilhada de 
povos versus país enquanto projeto de ‘nação’,  a dissolução informal 
do ACIDI resgatou velhos paradigmas ideológicos que se desejavam 
soterrados nos escombros da história, ainda que recente. Não havia 
no chavão “país de brandos costumes” que não um ideal de nação de 
pomares, gentes simples, moral e socialmente devotadas ao 
catolicismo e a todo um paternalismo e messianismo próprios que 
estariam nos antípodas de uma Europa frenética, libertária e 
pluralista que emergia dos movimentos de contracultura como o 
emblemático Maio de 68.  
 

2. Por seu passado histórico, sempre revisitado e ideologicamente 
explorado ao máximo, Portugal carrega aos ombros a experiência do 
diálogo intercultural e inter-religioso e, por ter sido também tributário para um dos mais negros 
capítulos da humanidade, a escravatura, tem sobre si a responsabilidade e o dever de ter papel 
ativo na promoção de tais eixos civilizacionais. Os Descobrimentos foram expansões de rotas 
comerciais. Os povos autóctones não foram descobertos, foram encontrados. Não obstante todos 
os erros próprios de um tempo – somente entendíveis à luz, precisamente, dessa época – cabe a 
Portugal aproveitar a experiência e o hibridismo daí gerado, para liderar e servir de exemplo em 
matérias tão sensíveis como a interculturalidade e a inter-religiosidade1. Ademais, o país é já de si 
exemplo em matéria de liberdade religiosa, muito graças à Lei 16/2001 de 22 de Junho, conhecida 
como “Lei da Liberdade Religiosa”, que garante uma série de exemplares direitos civis e 

                                                             
1 Portugal pode, ainda, neste capítulo promover uma nova leitura do conceito de religião (Ferreira 
Dias, João (2013), “A religião se faz com a colheita da terra”, Etnográfica, 17, 3: 457 - 476) que sirva de 
paradigma para o diálogo.  
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institucionais em matéria religiosa, e que permitiu a Portugal ser o primeiro país a reconhecer o 
Candomblé2 como religião, facto que nem no seu país, o Brasil, tem lugar.  
 

3. O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), que sucedeu o ACIME 
(Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas) é o reconhecimento não apenas de uma 
longa história de imigração em Portugal como ainda de que cada imigrante se constitui um sujeito 
dotado de cultura e, bem assim, que as relações internacionais são, também elas, dotadas de um 
substrato cultural cuja promoção e entendimento permitem minorar as percas de tradução. As 
inúmeras iniciativas e o impacto real do ACIME-ACIDI na integração dos imigrantes foram 
sendo enaltecidas e mereceram o Prémio EPSA 2011 para as Melhores Práticas na Administração 
Pública, entregue pelo Instituto Europeu da Administração Pública (EIPA). 
 

4. O Decreto-Lei n.º 31/2014 não é, entenda-se, uma alteração orgânica do ACIDI expresso na 
dança das siglas, é um reajuste ideológico. Quando o ACIME se transforma em ACIDI 
compreendeu-se a valência da troca da sigla ao significar uma visão alargada e abrangente dos 
encontros culturais e religiosos que compõe as deslocações humanas. O que está agora em causa 
com o ACM é um recuo na percepção dos significados da imigração e o estabelecimento de um 
paradigma neoliberal e ultra-capitalista do fenómeno. O texto introdutório ao novo eixo do 
organismo, deixa clara a mudança: «(...) é evidente a necessidade de adequar a orgânica do ACIDI 
a uma política migratória moderna. (...)E deve ainda, em reforço, responder às necessidades de 
uma estratégia de identificação, captação e fixação de perfis migratórios nacionais e estrangeiros 
(...) [e] políticas de captação e retenção de talento». Ou seja, o que o atual governo deseja é que o 
ACM seja um fundo de contratação de talentos, uma espécie de organismo que investe em pessoal 
altamente qualificado, alterando o eixo da integração dos imigrantes como sujeitos em busca de 
uma oportunidade que não tiveram nos seus países – aliás perfil que vem crescendo entre os 
cidadãos portugueses – para a contratação de imigrantes para funções que não se sabe ainda quais, 
pois que a longa marcha migratória para Portugal vinha suprimindo áreas deficitárias.  
 

5. O que temos com o ACM é, portanto, a aplicação de um modelo de sociedade que este governo 
consubstancia apoiado na bengala troikista. À sociedade portuguesa marcada pelo fosso social e 
económico, onde as possibilidades de ascensão e mobilidade sociais são restringidas num claro 
propósito de fazer regressar uma sociedade estratificada e com papéis sociais claros, junta-se uma 
imigração idealizada que limpe dos cais de desembarque a massa imigrante pobre. Ao mesmo 

                                                             
2 Sobre a religião ver Ferreira Dias, João (2012), Candomblé em Português, Lisboa: CPCY.  
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tempo, o desaparecimento do ‘diálogo intercultural’ da nomenclatura revela bem que não há 
espaço, nesta ideologia de regime, para a pluralidade cultural e religiosa.  
 

6. As declarações do Dr. António Costa afirmando a necessidade de um estatuto de cidadão 
lusófono e o regresso da CPLP ao eixo fundacional (e a desejada ampliação da sua atividade)3, são 
sinais claros de uma promessa de alteração do horizonte do ACM. Espera-se que a sigla ACIDI 
regresse e com ela o seu paradigma de integração de todos os imigrantes (e não apenas dos 
“talentosos”) e do reconhecimento da importância do diálogo intercultural e do diálogo inter-
religioso na construção de uma sociedade democrática e plural a fim de evitar a criação de um 
caldo sociológico como acontece no território francês.  
 
 
Lisboa, 1 de dezembro de 2014  
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3  Ao tempo da presidência do Eng.º Domingos Simões Pereira, tendo figurado em reunião 
consultiva, defendi um papel ativo da CPLP no diálogo intercultural e de aproximação às 
associações culturais lusófonas, através de iniciativas específicas.  


