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CALL FOR PAPERS
REVISTA MIGRAÇÕES

AFRODESCENDENTES EM PORTUGAL
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA 18 DE JULHO DE 2018
0. Conforme consta nos princípios gerais da Revista Migrações (em www.om.acm.gov.pt), a revista
publica textos originais (em português ou em inglês), podendo ter a forma de artigos científicos,
artigos de opinião, notas e recensões de livros. A revista pode publicar ainda, eventualmente, em
alguns números temáticos, pesquisas bibliográficas e reportagens fotográficas.
1. Atendendo aos princípios gerais da Revista Migrações, o Observatório das Migrações convida à
apresentação de textos originais para um Número Temático da Revista a lançar em 2018 dedicado ao
tema dos Afrodescendentes em Portugal, para assinalar a Década Internacional de Afrodescendentes
2015-2024.
2. Os textos devem versar sobre Afrodescendentes, e aprofundar ou posicionar-se num dos seguintes
subtemas:
- Afrodescendentes: conceitos, categorias e dimensões analíticas
- Afrodescendentes na História
- Afrodescendentes em Portugal e o estado da arte: o que sabemos e o que desconhecemos?
- Desafios com categorias raciais e étnicas e dilemas estatísticos?
- Afrodescendentes e integração escolar
- Afrodescendentes e integração no mercado de trabalho
- Afrodescendentes, habitação e condições de vida
- Afrodescendentes e saúde
- Afrodescendentes, direitos políticos e integração política
- Afrodescendentes no quadro jurídico e dos direitos humanos
- Afrodescendentes, nacionalidade e cidadania
- Afrodescendentes, associativismo, ativismo e o papel da sociedade civil
- Afrodescendentes, criminalidade e justiça
- Afrodescendentes, racismo e discriminação de base racial e étnica
- Afrodescendentes e as questões de género
- Afrodescendentes nos media e perceções sociais
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3. Os artigos podem adotar uma perspetiva multidisciplinar ou versar sobre uma área do conhecimento
(e.g. história, direito, sociologia, economia, antropologia, ciência política, demografia).
4. Os textos originais propostos serão apreciados pela coordenação científica e editorial da Revista
Migrações quanto à sua qualidade e pertinência para integrar o volume especial temático.
5. Os melhores artigos selecionados serão publicados no número especial da Revista Migrações, e
serão disseminados em formato digital no site do Observatório das Migrações em www.om.acm.gov.pt
6. Ao(À) autor(a) do melhor artigo científico selecionado para este número especial será atribuído um
prémio no valor de 2000 euros.
7. As propostas de artigos deverão ser enviadas até 18 de julho de 20181 (nova data da prorrogação de
prazo), via email para om@acm.gov.pt
8. Todas as propostas de textos originais deverão ser acompanhadas dos seguintes elementos:
 Título do texto, em português e inglês
 Resumo do texto em português e inglês
 Nome(s) do(s) autor(es)
 Instituição a que pertence, endereço de e-mail e telefone(s).
 texto completo.
As demais regras de apresentação de artigos são as relativas à revista Migrações e podem ser
consultadas aqui: https://www.om.acm.gov.pt/publicacoes-om/revista-migracoes
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18 de julho é o Dia Internacional de Nelson Mandela, instituído pela Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas.

