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ABRIL DE 2016

NEWSLETTER
Observatório das Migrações

Introdução #5
Nesta quarta newsletter de 2016, damos conta de algumas das mais recentes publicações digitais
do Observatório das Migrações que se encontram disponíveis para download gratuito no site.
Mantendo-se o Observatório atento à atualidade das iniciativas e estudos académicos na vertente
das migrações, destacamos ainda algumas chamadas de artigos e de comunicações em curso e
que lhe podem interessar. Finalmente elencam-se algumas novidades bibliográficas na vertente
das migrações e da diversidade cultural da autoria da comunidade científica nacional.
Este espaço também pode ser seu. Partilhe connosco novidades académicas de estudo e debate
acerca das migrações através do email om@acm.gov.pt ou migracoes@acm.gov.pt.
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1. Novas Publicações OM: Teses 45 e 46
Estão já disponíveis em acesso livre no site do Observatório das Migrações os dois mais recentes números
da Coleção Teses:

Estudantes Internacionais no Ensino Superior Português: Motivações, Expectativas, Acolhimento e
Desempenho, Elisa Alves, Coleção Teses, # 46 (Dezembro de 2015): Esta tese centra-se no estudo das
experiências dos alunos internacionais no ensino superior em Portugal, elencando algumas das suas
dificuldades e os motivos que os levaram a ingressar numa instituição de ensino superior portuguesa. A
análise parte do estudo de caso de estudantes nacionais de Angola, Brasil e Cabo Verde que vieram para
Portugal para frequentar o 2.º ou o 3.º ciclo do ensino superior no ISCTE-IUL e recorre a uma metodologia
qualitativa assente em entrevistas em profundidade. O estudo mostra que, para estes alunos, a vinda para
Portugal e a decisão de prosseguir estudos numa instituição de ensino superior portuguesa é percecionada
como benéfica em termos curriculares, correspondendo a uma melhoria da sua posição social e académica.
A escolha de Portugal advém da proximidade cultural, devido ao domínio de uma língua comum e da
existência de redes de sociabilidade e de suporte. Por outro lado, são identificadas significativas
dificuldades de adaptação ao sistema de ensino português, principalmente no domínio da comunicação
escrita, que parecem afetar negativamente o desempenho escolar e as relações sociais destes alunos.

A Construção do Imaginário Social dos Imigrantes Brasileiros em Portugal nas Redes Sociais da Internet:
O Caso do Orkut, Rodrigo Saturnino, Coleção Teses, #45 (Dezembro de 2015): Este estudo alicerça-se no
trabalho etnográfico que o autor desenvolveu junto de imigrantes brasileiros em Portugal, centrando a sua
análise nas estratégias utilizadas por esta população para manter e recriar vínculos entre o país de origem e
o novo contexto de imigração através da rede social Orkut. A investigação evidencia as relações entre os
usos da tecnologia e os processos de cidadania das migrações transnacionais, enfatizando as suas
dimensões subjetivas, éticas e estéticas. Os dados recolhidos sugerem que as apropriações e usos
específicos que os imigrantes brasileiros fizeram do Orkut possibilitaram a experimentação de novas
formas de sociabilidade e a produção de imaginários sociais sobre ser imigrante. Simultaneamente,
evidenciam também as dificuldades, as estratégias utilizadas para as superar, e a construção de trajetórias
particulares de mobilidade que reatualizam a histórica relação migratória entre Brasil e Portugal.
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2. Novas Publicações OM: Revista Migrações #12

MIGRAÇÕES - Revista do Observatório; N.º 12, Outubro de 2015: Está disponível online o volume 12 da
revista MIGRAÇÕES, publicação criada pelo Observatório em 2007 e que, desde a sua criação, se assume
como um espaço inter e transdisciplinar para divulgar artigos inéditos da comunidade científica nacional e
internacional sobre a temática das migrações e movimentos populacionais. Este último número, de âmbito
não-temático, reúne seis artigos científicos e um texto de opinião, abrangendo domínios como a imigração
de retorno, a imigração qualificada, a educação e formação de imigrantes e as implicações do
repatriamento de estrangeiros para o domínio dos Direitos Humanos.
O Índice do número 12 da revista MIGRAÇÕES é o seguinte:
- Nota de Abertura (Pedro Calado, Alto-comissário para as Migrações)
I. INVESTIGAÇÃO
- Prospetiva sobre migrações, uma missão impossível? (Alexandra Castro, Inês Vidigal e Kitti Baracsi)
- Motivações para um eventual regresso de emigrantes a Portugal (Gabriela Martins Correia)
- Profissionais imigrantes e qualificadas em contextos laborais tipicamente masculinos (Ana Carvalho)
- Imigração qualificada: o caso dos profissionais de música clássica oriundos da Ucrânia na Orquestra
Clássica da Madeira (Teresa Norton Dias)
- Educação e sociedade: a realidade da educação/formação na vida da imigração brasileira em Portugal
(Vagner Gonçalves)
- O impedimento e a repatriação de estrangeiros no Brasil e possíveis inconsistências com a convenção
americana de direitos humanos (Alan Alexandrino Ramos)
II. NOTAS E ARTIGOS DE OPINIÃO
- Um Horizonte Longínquo: a história de Moumou, um palestiniano em busca do direito à existência
(Ana Pinho)
A revista MIGRAÇÕES #12 pode ser encontrada na respetiva página do site do Observatório das Migrações.
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3. Edital sobre edição de Dissertações de Mestrado e Doutoramento
Encontra-se ainda acessível o convite para candidaturas à edição de Dissertações de Mestrado e
Doutoramento na Coleção Teses do Observatório das Migrações. O edital de 2016, assinado pelo Altocomissário para as Migrações, Dr. Pedro Calado, define as áreas temáticas prioritárias em que se devem
enquadrar as teses candidatas, estabelecendo ainda os procedimentos a seguir para a apresentação das
candidaturas e os pré-requisitos das mesmas.
As áreas prioritárias para as candidaturas deste ano são: direitos dos migrantes, discriminação de base
racial e étnica, impactos dos fenómenos migratórios, cenários migratórios, políticas migratórias e de
integração, refugiados, saúde e migrações, emigração e regresso, e descendentes de imigrantes. Se a sua
tese se enquadrar num destes temas não deixe de se candidatar.
A Coleção Teses foi inaugurada em 2005 com o objetivo de editar dissertações de Mestrado e de
Doutoramento de reconhecido interesse nas áreas da imigração e diálogo intercultural em Portugal. Desde
então lançou 46 números, sendo hoje em dia a edição exclusivamente eletrónica, em formato PDF. O novo
edital da coleção Teses pode ser encontrado aqui.
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4. Chamadas para Comunicações e Workshops
Chamada para workshops: Conferência Internacional Metropolis 2016: Estão já abertas as inscrições para
a edição de 2016 da Conferência Internacional Metropolis, que se realizará na cidade japonesa de AichiNagoya, entre 24 e 28 de outobro, em redor do conceito “Creating Trust through Wisdom on Migration and
Integration”. Este ano, o evento articula-se através de um conjunto de sessões plenárias, workshops, visitas
guiadas e atividades sociais, estando já confirmada a presença do principal orador convidado, William Lacy
Swing (Diretor Geral da OIM). O programa contará com cerca de 75 workshops aprovados entre um
conjunto de propostas da comunidade científica. Os interessados em apresentar propostas de workshop
para a conferência Metropolis 2016 devem fazê-lo até 30 de julho através deste formulário online. Mais
informações sobre a edição 2016 da conferência Metropolis pode ser encontrada aqui.
Chamada para comunicações: “Exodus – Migrações e Fronteiras”: O Departamento de Línguas e Culturas
da Universidade de Aveiro, acolhe nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2016 o congresso internacional
“Exodus: Migrações e Fronteiras”. O programa do evento, que ainda está em formulação, conta já com a
presença confirmada de 11 oradores convidados oriundos de instituições de ensino superior portuguesas,
espanholas, francesas e brasileiras. Estão já definidos quatro painéis temáticos – Estudos Religiosos,
Estudos Literários, Estudos Culturais e Ciências da Linguagem – que os interessados em participar no
congresso devem ter em atenção aquando das suas propostas. Estas devem ser enviadas (sob a forma de
resumo) até ao dia 12 de junho, no formato de comunicação oral ou de poster, segundo as indicações
constantes nesta página. Mais informações sobre este congresso podem ser encontradas no respetivo site.
Chamada para comunicações: ”Global Migration: Rethinking Skills, Knowledge and Culture”: O Global
Research Forum on Diaspora and Transnationalism, um consórcio de investigadores e decisores políticos
sediado em Nova Deli, agendou para os dias 26 e 27 de novembro de 2016 uma conferência dedicada ao
tema da mobilidade global. Os organizadores definiram 11 temas principais para o evento que os
interessados em participar deverão ter em conta aquando do envio das suas propostas: Diáspora e
Transnacionalismo, Políticas da Diáspora, Diáspora e Desenvolvimento, Diáspora e Conflito, Diáspora e
Sociedade Civil, Diáspora e Cultura Global, Diáspora e Relações de Género, Diáspora, Religião e Etnicidade,
Diáspora e Remessas, Tecnologia e Diáspora e Novas Dinâmicas de Envolvimento Diaspórico. O dia 30 de
junho foi definido como data limite para a receção de resumos de comunicações (máx. 300 palavras). Mais
informações podem ser encontradas aqui.
Chamada para comunicações: “Migration Policies Across Europe: Realities, Trends and Political
Chooices”: Com organização conjunta da Associação Romena para a Promoção da Saúde, a Academia de
Advocacy e o Centro de Investigação e Comunicação Intercultural romeno, realiza-se nos dias 10 e 11 de
novembro de 2016 o congresso “Migration Policies Across Europe”. O evento decorre no Hotel Yesterday
de Bucareste, Roménia, e integra-se no projeto EMINET - Developing a network of active organisations in
the field of migration. Os organizadores propõem um conjunto de oito workshops temáticos, onde os
investigadores interessados em participar devem enquadrar as suas propostas de comunicação. Estas
podem ser enviadas (máx. 300 palavras) até dia 30 de junho para este endereço de email, de acordo com as
especificações constantes neste documento. Mais informações podem ser encontradas no site do evento.
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5. Chamadas para Artigos
Cadernos OBMigra – “Brasileiras e brasileiros no exterior: passado, presente e perspectivas futuras”: Os
Cadernos do OBMigra – Revista de Migrações Internacionais são uma publicação periódica editada pelo
Observatório das Migrações Internacionais brasileiro, tendo definido para o próximo número da revista a
inclusão de um dossier temático intitulado “Brasileiras e brasileiros no exterior: passado, presente e
perspectivas futuras”. Este número pretende reunir contributos de investigadores que trabalharam ou
trabalham sobre a emigração brasileira, principalmente sobre as vagas migratórias que a partir da década
de oitenta tiveram como destino os Estados Unidos, Europa, Japão e as áreas de fronteira, bem como sobre
a imigração de retorno que se registou a partir de 2007, associada à crise económica internacional. Os
interessados em contribuir para este dossier temático deverão enviar as suas propostas até dia 30 de junho
seguindo as instruções e normas constantes na respetiva página do OBMigra. Mais informações podem ser
encontradas aqui.
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana #47, DOSSIÊ sobre “O protagonismo dos/das migrantes”:
A publicação brasileira Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU) anunciou que o seu
número 47, a sair no segundo semestre deste ano, incluirá um dossier temático intitulado “O protagonismo
dos/das migrantes”, cujo objetivo é “debater os temas da agência, da resiliência do/a migrante, a relação
entre sujeição e subjetivização no percurso migratório”. Para esta secção, a REMHU lançou uma chamada
para artigos que termina no dia 30 de junho de 2016. As propostas deverão ser enviadas através do site da
revista, sob a forma de artigo integral com máximo de 45 mil caracteres (incluindo espaços). A Revista
Interdisciplinar da Mobilidade Humana é uma edição do CSEM, Centro Scalabriniano de Estudos
Migratórios, instituição filantrópica ligada à Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo
Scalabrinianas e sediada em Brasília. Mais informações podem ser encontradas aqui.
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6. Novidades Bibliográficas
ARTIGOS
“Institutional Perceptions of Internal Security on the Relationship between ‘Sensitive Urban Zones’ and
Immigrant Criminality” (Maria João Guia e João Pedroso), Laws, 5 (2), 2016
“Os Estereótipos e a Violência Contra as Imigrantes Brasileiras na Media Portuguesa” (Daniela Serra
Castilhos e Tania Marisa Serra Castilhos), Diálogos Possíveis, 14 (2), 2015
“Celebrando a diversidade? Políticas culturais locais e convivência em bairros multiétnicos” (Beatriz Padilla
e Francisco José Cuberos Gallardo), Cahiers «Construction politique et sociale des territoires», 4,
2015
“'Vivir tres vidas diferentes': Trayectorias e identidades de exiliados chilenos en Portugal” (Paula Larrea
Sáez e João Filipe Marques), Atenea, 512, 2015
LIVROS
“Mobility and Family in Transnational Space”, Marzia Grassi e Tatiana Ferreira (orgs.)
“Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime”, Maria João Guia,
Robert Koulish e Valsamis Mitsilegas (orgs.)
“Art and Intercultural Dialogue”, Susana Gonçalves e Suzanne Majhanovich (orgs.)
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