Roberto Carneiro

Coordenador do Observatório da Imigração
Após a publicação de três números temáticos de inegável sucesso editorial e
grande circulação, dedicados respectivamente aos temas da Saúde, do Mercado
de Trabalho, e do Empreendorismo Imigrante, a Revista Migrações ensaia agora
um novo formato.
Efectivamente, entendeu-se ser útil produzir um nº 4 da Revista, de natureza não
temática, para dar justa expressão editorial a inúmeros artigos que nos chegam
espontaneamente, enviados por investigadores e académicos de mérito, que elegem a nossa Revista como o local apropriado para publicar os resultados das
suas pesquisas.

Esta nova modalidade da Revista, a avaliar cuidadosamente e a repetir intercaladamente entre séries de números temáticos caso se justifique, tem a vantagem da diversidade de conteúdos associada à garantia de qualidade dos artigos publicados. Este último requisito foi assegurado pela Comissão Científica da
Revista – composta por prestigiados académicos e investigadores nacionais – que
avaliaram in fine e aprovaram a final cada um dos artigos que viria a ser aceite
para publicação, na linha das melhores práticas editoriais das revistas científicas
de impacto internacional.
Orgulhamo-nos da qualidade geral e actualidade dos artigos agora divulgados.
Abrindo com um artigo verdadeiramente de referência sobre o estado da arte da
investigação sobre imigração e etnicidade em Portugal de Fernando Luís Machado,
o número desdobra-se de seguida em textos de enorme actualidade sobre temas
tão candentes como Cidadania, Religião, Espaço Público, Empresarialidade Étnica e Saúde, produzidos por investigadores de grande mérito.
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nota do director

No último editorial que escrevíamos, a abrir o nº3 da série dizíamos: “A Revista
Migrações cumpre, assim, o desígnio principal para que foi criada: o de proporcionar um fórum para a publicação de investigação original sobre temáticas seminais estimulando a comunidade científica a abrir novas fronteiras de reflexão
e de pesquisa sistemática.”
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Agradeço a todos os investigadores que connosco partilham desta forma o melhor dos seus saberes e das suas pesquisas, e manifesto também o mais profundo reconhecimento à Comissão Cientifica que exerceu, exemplarmente, o seu
mandato de zelar pela qualidade e excelência da Revista.
Convido-vos, pois, a todos, amigos e companheiros fiéis do Observatório da
Imigração, a uma leiura agradável e proveitosa deste novo número variegado da
Revista Migrações.
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