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NEWSLETTER
Observatório das Migrações
Introdução # 26
O Observatório das Migrações (OM) dedica este mês de março de 2018 ao tema da discriminação de base
racial e étnica para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, 21 de março. A
Assembleia Geral da ONU proclamou esta efeméride em 1966 (A/RES/2142 (XXI)), fazendo-a coincidir com
a data do massacre de Sharpeville de 1960 quando a polícia sul-africana, país que então vivia sob o regime
do apartheid, disparou sobre cerca de 5.000 pessoas que se manifestavam pacificamente contra a
segregação racial.
Nesta newsletter destacamos bibliografia internacional e nacional relevante sobre o estudo e a
monitorização da discriminação racial e étnica, promovida alguma dela também por este Observatório das
Migrações. Reflete-se sobre os desafios que se colocam à conceptualização nesta vertente e à evolução do
estudo e opções científicas sobre o tema da discriminação e racismo: do racismo de base biológica, às
leituras baseadas em diferenciações identitárias e culturais, ao racismo “subtil”. Enquadra-se ainda, de
forma sintética, os contextos legais e institucionais do combate à discriminação de base racial e étnica,
atendendo nomeadamente - para o contexto português - à mais recente revisão do regime jurídico da
prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor,
nacionalidade, ascendência e território de origem (Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto) e à intervenção da
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR).
Continue a partilhar connosco as suas novidades académicas através do email om@acm.gov.pt e
acompanhe-nos
no
sitio
www.om.acm.gov.pt
e
na
página
do
Facebook
https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes
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1. O estudo da discriminação racial e étnica
O estudo da discriminação de base racial e étnica remete para a clarificação do que se entende por raça. O
que é raça? A definição de raça tem desafiado académicos ao longo das décadas, assumindo alguns autores
que é impossível chegar a uma definição (Garner, 2017: 1). Há, pois, que reconhecer que a identificação de
raças ou etnias tem subjacente um ato de categorização, o que induz a reconhecer que se trata de
conceitos não universais, mas particulares ou contingentes. Resulta, neste âmbito, que as definições de
‘raça’ e ‘etnicidade’, tanto como outros conceitos ou categorias socialmente construídas, são inconstantes
e variáveis ao longo do tempo e no espaço, e em função de quem as apropria, sejam cientistas, decisores
políticos, opinião pública, ou estatísticos. Importa, porém, reconhecer que independentemente da
condição atribuída à noção de “raça”, o racismo toma-a por verdadeira e os comportamentos que
emergem nesse quadro configuram a discriminação de base racial e étnica nas sociedades.
O apogeu da teoria do racismo na qual se defendia (com pretensões cientificas) de que existiriam “raças”,
biologicamente diferentes e por isso permanentemente desiguais e as quais determinariam o social, dá-se
entre meados do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período a humanidade era
classificada e hierarquizada em diferentes “raças” (Marques, 2007). É só, porém, bastante mais tarde que a
noção de “discriminação de base racial ou étnica” se fixa no vocabulário comum.
A consulta de diversas obras introdutórias permite sintetizar que na sua teorização o racismo é descrito
como uma estrutura tripartida que passa pela existência histórica de assimetrias de poder entre grupos que
se vão racializando; pela existência de uma ideologia segundo a qual a humanidade é divisível em raças que
têm características naturais específicas; e pelas formas concretas de discriminação que podem variar desde
a mera recusa de acesso a recursos ao genocídio (Garner, 2017). Outros autores sintetizam ainda as
abordagens em torno do estudo do racismo de forma tridimensional, considerando o racismo enquanto
ideologia, o racismo enquanto preconceito e o racismo enquanto prática de discriminação (Machado, 2000:
10). Nos estudos empíricos, as definições de discriminação adotadas têm tendido a gravitar em torno da
ideia de discriminação como tratamento desigual injustificado de grupos ou pessoas (Bovenkerk, 1992: 2;
Blank, Dabady e Citro, 2004: 39).
O racismo de base biológica – do qual se associa na realidade o sentido originário e exclusivo da palavra –
foi o primeiro a ser progressivamente abandonado no decurso do século XX, como um efeito evidente do
genocídio dos judeus pelos nazis alemães baseado no racismo ideológico de superioridade e pureza racial
(Machado, 2000: 10).
Neste contexto, na década de 1950, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, as comunidades científica e
política internacional reconheciam que era importante voltar a refletir e problematizar o conceito de “raça”
que tinha dado origem às maiores atrocidades da História, em nome da pureza racial. Após o Holocausto
poucos cientistas e políticos prosseguiram na defesa de hierarquias raciais, tendo-se desenvolvido a
apologia das políticas de igualdade, sendo um dos seus mais marcantes atos a proclamação da Declaração
Universal dos Direitos do Homem pelas Nações Unidas em dezembro de 1948.
Também neste contexto a UNESCO promoveu o debate e o estudo com equipas interdisciplinares sobre a
questão racial, tendo disseminado quatro Declarações (1950, 1951, 1964 e 1967) para desmontar a noção
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de raça e o carácter falacioso dos princípios que haviam estado subjacentes ao Holocausto. Na primeira
declaração lia-se que: Em suma, o termo “raça” designa um grupo ou população caracterizado por algumas
concentrações, no que respeita a frequência e distribuição, de partículas hereditárias (genes) ou
características físicas, que surgem, flutuam, e frequentemente desaparecem ao longo do tempo em virtude
de isolamento geográfico ou cultural. As diferentes manifestações destes traços em diversas populações são
percecionadas de formas diferentes por cada grupo. O que é percecionado é em grande medida
preconcebido, de modo que cada grupo tende a confundir arbitrariamente a variabilidade observada com
uma diferença fundamental que separa esse grupo de todos os outros (UNESCO, 1950, pp. 5-6). Porém,
tendo esta primeira declaração sido redigida por um comité no qual as ciências biológicas estavam subrepresentadas, surgiram críticas que deram origem a uma nova declaração da UNESCO no ano seguinte,
onde se afirmava que: Os cientistas encontram-se globalmente de acordo que todos os homens pertencem
a uma única espécie, Homo sapiens, e derivam de um mesmo tronco; embora exista alguma discórdia
quanto a quando e como diferentes grupos humanos divergiram desse tronco comum. O conceito de raça é
considerado unanimemente pelos antropólogos como um dispositivo classificatório que fornece um
enquadramento zoológico no seio do qual os vários grupos constituintes da humanidade podem ser
organizados e através do qual o estudo dos processos evolucionários pode ser facilitado. No seu sentido
antropológico, a palavra “raça” deverá ser reservada para designar grupos constituintes da humanidade
que possuam diferenças físicas bem desenvolvidas e essencialmente herdadas face a outros grupos
(UNESCO, 1951, pp. 1). Resultava desta Declaração a proclamação de que todos os seres humanos
pertencem à mesma espécie humana, sendo ainda alertado para o uso abusivo da expressão ‘raça’ que
induziria nas publicações seguintes da mesma Declaração, já na década de 1960, para se recomendar o
abandono da palavra ‘raça’ no meio cientifico e incentivar a adoção de designações menos discriminatórias,
como por exemplo de ‘grupo étnico’.
Na década de 1960 também a Assembleia Geral das Nações Unidas assumia uma Declaração neste âmbito
(1510 [XV]), em resposta a incidentes de antissemitismo e a pressões de vários países africanos, que deu
origem, em 1963, à adoção de uma Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial (1904 [XVIII]) e, subsequentemente, em 1965, à mais vinculativa Convenção Internacional sobre
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ICERD) da ONU, na qual a discriminação racial
passa a ser definida como …qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, cor,
ascendência na origem nacional ou étnica que tenha como objetivo ou como efeito destruir ou
comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em condições de igualdade, dos direitos do homem e
das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social e cultural ou em qualquer outro
domínio da vida pública (texto português anexo à Lei n.º 7/1982, de 29 de abril).
Ao sentido clássico e biológico da noção de “raça”, seguiram-se leituras baseadas em diferenciações
identitárias e culturais, designadas por neorracismos ou racismos contemporâneos – e.g. ‘racismo cultural’,
‘racismo aversivo’, ‘racismo simbólico’, ‘racismo subtil’. Neste âmbito já não é a “raça” a noção explicativa
da diferenciação de determinados grupos - pólo das características físicas ou raciais -, mas a cultura, a
religião, as origens nacionais ou étnicas – pólo das características comportamentais e culturais (Vala, Lopes
e Brito, 1999; Marques, 2007; Cabecinhas, 2008). Neste sentido alguns autores têm defendido que ao
processo de racialização seguiu-se um processo de etnicização.
Tal como a teorização anterior, também esta visão do neorracismo foi qualificada como essencialista, por
não reconhecer a mutabilidade das características e comportamentos de cada grupo, tendo dado origem à
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introdução de outras noções substitutas da noção de “raça”, como de “etnia”, ou de “minoria étnica”, ou
de “grupo cultural”. Por outro lado, foi ainda reconhecido que embora a hierarquização racial tenha sido
banida do discurso público e identificada como anti-normativa (com punições severas para a discriminação
com base em critérios raciais), na realidade estes desenvolvimentos não induziram ao desaparecimento do
racismo nas sociedades, enfatizando-se diferenças culturais.
Assim, embora a noção de “raça” tenha sido posta em questão em termos académicos e políticos ao longo
das décadas, tal não obstou à sua continuada utilização, nomeadamente como princípio organizador de
sociedades e mentalidades. Nos Estados Unidos da América a ideia de raça continuou a ser amplamente
utilizada, tanto em termos legais – primeiro, enquanto princípio de segregação e, depois, de ação
afirmativa – como enquanto princípio organizador das diferenças e desigualdades no discurso quotidiano.
Todavia, esse movimento não tem prosseguido sem suscitar críticas. Fields (1990: 110), por exemplo,
identifica a “raça” como sendo uma ideologia e, como tal, melhor compreendida como sendo o vocabulário
descritivo da existência quotidiana, através do qual as pessoas se dão conta da realidade social que
habitam e recriam quotidianamente. Como desenvolve a autora, nada herdado do passado poderia manter
a raça viva se não a reinventássemos e rerritualizássemos constantemente para se adequar ao nosso
território. Se a raça persiste hoje, é apenas porque continuamos a criá-la e recriá-la na nossa vida social,
continuamos a verifica-la, e desse modo continuamos a necessitar de um vocabulário social que nos permita
compreender, não o que os nossos antepassados fizeram naquele tempo, mas o que nós próprios
escolhemos fazer agora (1990, p. 118).
A discriminação racial passou, deste modo, a ser expressa sem evocar a ideia de ‘raça’. Neste âmbito, a
literatura mais recente sobre o tema tende a associar o racismo a duas lógicas observáveis tanto no plano
ideológico-doutrinário do racismo, como no plano das práticas sociais: por um lado, a lógica de
inferiorização ou desigualitária – subjacente a um sistema de estratificação e hierarquização, no qual são
sublinhadas as desigualdades por atributos racizados e racizantes, no qual há um grupo dominante numa
posição superior a um grupo dominado - e, por outro lado, a uma lógica diferencialista – que atende às
práticas de exclusão, segregação, rejeição ou distanciamento (Marques, 2004).
Resulta, deste modo, que se durante décadas as classificações étnico-raciais foram concebidas e usadas
para segregar, definir hierarquias, estratificações e desigualdades (Simon, 2005) – identificando-se alguns
factos históricos que ilustram como dados sistematizados desta natureza foram usados para perseguir,
excluir ou mesmo chacinar -; desde a viragem para o século XXI que a racionalidade e objetivos subjacentes
à categorização étnico-racial da população têm vindo a mudar bastante, estando atualmente
nomeadamente associada a objetivos de monitorizar e identificar fenómenos como o da discriminação de
base racial e étnica, da exclusão e da segregação, e da definição de políticas mais inclusivas (Simon e Piché,
2012).
A adoção e uso de categorias étnico-raciais não são, contudo, isentos de problemas ou desafios. Desde logo
é fundamental reconhecer que as categorias ou conceitos subjacentes à recolha de dados étnico-raciais são
socialmente construídos e apropriados, o que significa que evoluem e se alteram, sendo alvo de influências,
competições e interesses. Os países que assumem a recolha de dados étnico-raciais, fazendo-o de forma
díspar, têm em comum o facto de as suas categorias estarem encastradas na sua história e refletirem
complexas relações entre identidades, estereótipos, afiliações, reconhecimentos, desigualdades sociais,
relações de poder e capital social (Simon e Piché, 2012).
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Rosa Cabecinhas tem realçado também as ambiguidades conceptuais que estão subjacentes aos estudos da
discriminação de base racial e étnica ao longo do tempo, desde logo nos usos variáveis das noções de
‘raça’, ‘grupo étnico’ e ‘minoria’, tanto no discurso científico como no senso comum (Cabecinhas, 2008).
Em Portugal o estudo do racismo e da discriminação de base racial e étnica também tem assumido
desenvolvimentos, destacando-se entre os mais antigos contributos neste domínio os trabalhos de Jorge
Vala e colaboradores que, ao longo dos anos, desde o seminal Expressões dos Racismos em Portugal (de
1999, com reedição atualizada de 2015), têm desenvolvido a tese da sobrevivência do racismo de formas
subtis em contextos sociais onde formalmente vigora a norma antirracista. Na análise em Portugal
identificam não apenas heteroetnicização (perceção de diferenças culturais fortes entre um endogrupo
nacional e um exogrupo que foi objeto de inferiorização racial explícita), mas também ontologização
(associação do exogrupo mais à esfera da natureza do que à da cultura) e infra-humanização (atribuição ao
exogrupo sobretudo de emoções primárias, ou seja, as que os humanos partilham com os animais) (Vala e
Pereira, 2012: 56-57).
Também os trabalhos empíricos de Rosa Cabecinhas em Portugal, desde 1997, na sequência do Ano
Europeu Contra o Racismo, destacam a ‘naturalização’ ou ‘essencialização’ das categorias raciais e étnicas
na sociedade portuguesa. Como a autora discute, embora as tipologias raciais tenham sido abolidas há
décadas, continuam a estruturar os pensamentos do senso comum e da opinião pública. Neste contexto, a
autora conclui que as campanhas de sensibilização da opinião pública promovidas em Portugal desde a
década de 1990, tendo insistido na ilegitimidade da discriminação baseada na ‘cor de pele’, conduziram a
discursos mais prudentes quanto às categorias raciais – as diferenças físicas não devem induzir à
discriminação racial -, mas não quanto às categorias étnicas – as diferenças culturais continuam a plasmar
estereótipos e dicotomias subtis (Cabecinhas, 2007). Reconhecendo que as expressões do racismo estão
imbricadas nos contextos históricos e sociais em que ocorrem, a autora retrata não apenas os efeitos da
experiência colonial do país, como os efeitos do aumento da imigração para Portugal e da sua visibilidade
pública com destaque nos meios de comunicação, bem como da crescente diversificação da população
residente em termos culturais, linguísticos e religiosos; nos fenómenos de discriminação social e dos
processos identitários que lhe subjazem em Portugal (Cabecinhas, 2007).
Marques (2007) também realça na sua tese de doutoramento a interferência das generalizações dos
preconceitos, da violência de linguagem nas várias áreas da vida social, ou da associação (recorrentemente
estereotipada) de ‘grupos minoritários’ à segregação residencial, à criminalidade e violência urbana, ao
desemprego, à economia informal, ou mais recentemente ao terrorismo – que considera como
manifestações contemporâneas do racismo -, na inteligibilidade dos fenómenos do racismo na sociedade
portuguesa, concluindo que é possível identificar práticas do racismo desigualitário e de inferiorização, por
um lado, e do racismo de contornos diferencialistas, por outro lado, em Portugal.
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2. Enquadramento institucional e legal da discriminação racial
Enquadramento legal
O direito à igualdade e não discriminação é universalmente reconhecido e encontra-se coberto por
múltiplos instrumentos legais da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE)
(Makkonen, 2016: 16).
No âmbito da discriminação de base racial e étnica, a mais importante Convenção da ONU é a ICERD –
Convenção Internacional para a Erradicação da Discriminação Racial, da qual Portugal é signatário desde
1982 (Lei n.º 7/82, de 29 de abril). A ICERD emergiu na década de 1960, com uma resolução da Assembleia
Geral das Nações Unidas (1510 [XV]) em resposta a incidentes de antissemitismo. O Conselho Económico e
Social das Nações Unidas deu seguimento a este assunto preparando uma segunda resolução (Resolução
n.º 1779 [XVII]) que viria a ser adotada pela Assembleia Geral em 1962. Durante os trabalhos, os países
africanos exerceram influência no sentido de se adotar uma ação mais concreta sobre o assunto, o que
levou, num primeiro momento, à adoção de uma Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial em 1963 (Declaração da ONU n.º 1904 [XVIII]) e, subsequentemente, em 1965, à mais
vinculativa ICERD.
No contexto da UE, sobressai a Diretiva sobre igualdade racial (Diretiva n.º 2000/43/EC do Conselho, de 29
de junho), transposta para a legislação portuguesa na Lei n.º 18/2004, de 11 de maio, conhecida como a
Diretiva Raça, na qual, é defendido o princípio da igualdade de tratamento para induzir à ausência de
discriminação, direta ou indireta, em razão da origem racial ou étnica, assumindo no seu artigo 2º como
definição de discriminação: a) Considera-se que existe discriminação direta sempre que, em razão da
origem racial ou étnica, uma pessoa seja objeto de tratamento menos favorável que aquele que é, tenha
sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa em situação comparável; b) Considera-se que existe
discriminação indireta sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra coloque
pessoas de uma dada origem racial ou étnica numa situação de desvantagem comparativamente com
outras pessoas, a não ser que essa disposição, critério ou prática seja objetivamente justificada por um
objetivo legítimo e que os meios utilizados para o alcançar sejam adequados e necessários. A Diretiva
atende ainda ao assédio como uma forma de discriminação, delimitando esta realidade como um
comportamento indesejado relacionado com a origem racial ou étnica, com o objetivo ou o efeito de violar
a dignidade da pessoa e de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou
desestabilizador. Neste contexto, o conceito de assédio pode ser definido de acordo com as leis e práticas
nacionais dos Estados-Membros.
O enquadramento português contemplava já desde finais da década de 1990 a existência de uma Comissão
para a Igualdade contra a Discriminação Racial (Lei n.º 134/99, de 28 de agosto) - CICDR com a missão de
acompanhar a aplicação do regime jurídico que proíbe a discriminação no exercício de direitos por motivos
baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica. O crime de discriminação e incitamento ao ódio e à
violência encontra-se tipificado no artigo 240º do Código Penal (Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março).
Esta é a mais severa figura ligada à discriminação na legislação portuguesa e está orientada para cercear
quaisquer veleidades de organização ou proselitismo em torno de ideias discriminatórias que se venham a
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manifestar na sociedade portuguesa. O artigo em questão foi recentemente alterado pela Lei n.º 94/2017,
de 23 de agosto, atendendo a que com a formulação anterior era muito difícil provar o crime em questão.
O novo regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem
racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem - lei do combate à discriminação (Lei
n.º 93/2017, de 23 de agosto) -, que altera o regime jurídico de combate e prevenção da discriminação
racial em Portugal, assume como definição de discriminação: …qualquer distinção, exclusão, restrição ou
preferência em razão dos fatores indicados no artigo 1.º [i.e., origem racial e étnica, cor, nacionalidade,
ascendência e território de origem], que tenha por objetivo ou efeito a anulação ou restrição do
reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de direitos, liberdades e garantias ou de
direitos económicos sociais e culturais (artigo 3.º da Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto). Entre as novidades
deste enquadramento que entrou em vigor a 1 de setembro de 2017, regista-se o alargamento da
amplitude da noção de discriminação, passando esta a abarcar – para além de discriminação em função de
raça, cor, nacionalidade e origem étnica - novas formas de discriminação, como sejam as baseadas na
ascendência e no território de origem, a discriminação múltipla (ofensa a mais do que uma caraterística
protegida) e a discriminação por associação ("(…) em razão de relação e ou associação a pessoa ou grupo
de pessoas a quem sejam atribuídos ou que possuam os critérios protegidos”). O diploma traz também
outra novidade, ao atribuir ao ACM, IP a fase de instrução, passando a deter competências para instruir os
processos de contraordenação promovendo as diligencias de recolha de prova por forma a agilizar os
mecanismos de atuação e tornar mais célere e efetiva a aplicação da Lei. A composição e atribuições da
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) foram igualmente reforçadas, passando
a Comissão Permanente a ter competência decisória, incluindo a determinação e aplicação das coimas e
sanções acessórias.
Complementarmente mais se deve atender às disposições da Constituição da República Portuguesa que no
seu artigo 13.º consagra também o princípio da igualdade, estabelecendo que “todos os cidadãos têm a
mesma dignidade social e são iguais perante a lei” e que “Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça,
língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica,
condição social ou orientação sexual”.
Saiba mais em: http://www.cicdr.pt/-/legislacao

Enquadramento institucional
No enquadramento institucional português em matéria de combate à discriminação racial e étnica, o
organismo mais proeminente em Portugal é a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial
(CICDR), criada em 1999 pela Lei 134/99, de 28 de agosto e revogada pela Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto.
Esta reforma resultou num alargamento da composição da CICDR - para 31 Conselheiros/as (quando antes
eram 18 Conselheiros) -, integrando a representação de todos os grupos parlamentares representados na
Assembleia da República, das diversas áreas do governo (administração interna; justiça; cidadania e
igualdade; educação; ciência, tecnologia e ensino superior; trabalho, solidariedade e segurança social;
saúde; e cultura), dos governos regionais, das associações de imigrantes, antirracistas, de defesa dos
direitos humanos, das comunidades ciganas, das centrais sindicais, das associações patronais e de
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personalidades de reconhecido mérito, cooptadas pelos restantes membros. Também em termos de
competências se deu uma evolução significativa: a nova lei outorgou à CICDR poderes de determinação e
aplicação de coimas e sanções acessórias, e atribuiu competência instrutória ao ACM, junto do qual
funciona o apoio técnico e administrativo daquela comissão. Este diploma vem ainda estabelecer
mecanismos de cooperação estreita entre o ACM e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).
Outras instituições assumem também um papel relevante no âmbito da intervenção na discriminação de
base racial e étnica em Portugal: o Provedor de Justiça recebe queixas atinentes a questões de igualdade e
não discriminação que surjam no contexto da administração pública, a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima (APAV) tem uma Unidade de Apoio à Vítima Migrante e de Discriminação (UAVMD), o Instituto
Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) é a entidade competente para receber queixas e tramitar os
processos decorrentes de práticas discriminatórias em espetáculos desportivos, cabendo á Entidade
Reguladora da Comunicação Social (ERC) entidade administrativa independente tramitar as queixas
relativas aos órgãos de comunicação social.
Por outro lado, em matéria de discriminação laboral, por força do Código do Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12
de fevereiro), da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) ou da lei que
proíbe a discriminação no trabalho independente (Lei n.º 3/2011, de 15 de fevereiro), a Autoridade para as
Condições de Trabalho (ACT) permanece a entidade competente para o processamento de denúncias e
queixas, tendo a obrigação de comunicar à CICDR todas as decisões comprovativas de práticas
discriminatórias (artigo 23.º da Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto).
O novo enquadramento legal (Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto) atende ainda à interseccionalidade da
discriminação, definindo sinergias entre a CICDR e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género
(CIG) e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), sendo que estas últimas coadjuvarão
na introdução de uma perspetiva de género na elaboração anual de relatórios sobre a situação da
igualdade e da não discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e
território de origem.
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4. O tema da Discriminação racial e étnica nas coleções do OM
Coleção Imigração em Números

“Discriminação de Base Racial e Étnica”, in Indicadores de Integração de Imigrantes 2017, Catarina Reis
Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Relatório Estatístico Anual 2017, Coleção Imigração em Números do
OM, dezembro de 2017, pp. 248-256: Neste Relatório Estatístico, as autoras sistematizam e analisam 235
indicadores de fontes nacionais e internacionais com dados estatísticos e administrativos, tendo como anos
de referência 2015 e 2016, desenvolvendo com maior profundidade no capítulo 13 os aspetos relacionados
com a discriminação de base racial e étnica. As autoras analisam diferentes fontes nacionais (CICDR, ACT,
Provedor de Justiça e UAVM) e internacionais (Eurobarómetro Especial 437, EU-MIDIS II) para estimar a
realidade da discriminação de base racial e étnica em Portugal, reconhecendo que não é possível retratar
em dados administrativos e estatísticos o fenómeno da discriminação de base racial e étnica no seu todo
em Portugal. Este relatório pode ser encontrado aqui.

“Discriminação de Base Racial e Étnica”, in Indicadores de Integração de Imigrantes 2016, Catarina Reis
Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Relatório Estatístico Anual 2016, Coleção Imigração em Números do
OM, outubro de 2016, pp. 167-174: No capítulo 10 deste primeiro relatório estatístico anual dos
indicadores de integração de imigrantes, as autoras analisam os dados dos mais recentes Eurobarómetros
especiais dedicados ao tema, nomeadamente o 393 (ano de 2012) e o 437 (ano de 2015), bem como de
diversas fontes nacionais (ACT, CICDR, UAVM). Este relatório pode ser encontrado aqui.

“Discriminação de Base Racial e Étnica”, in Monitorizar a Integração de Imigrantes em Portugal, Catarina
Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Relatório Estatístico Decenal, Coleção Imigração em Números do
OM, outubro de 2014, pp. 201-207: A análise desenvolvida neste relatório assenta sobretudo em dados
comunicados pela CICDR, relativos ao período de 2005 a 2013. Este relatório pode ser encontrado aqui.
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“Discriminação de base étnica no acesso ao mercado de arrendamento”, in Acesso à Habitação e
Problemas Residenciais dos Imigrantes em Portugal de Jorge Malheiros e Maria Lucinda Fonseca
(coords.) (setembro de 2011, Coleção de Estudos OM, volume 48), pp. 98-108: os autores ensaiam a
adaptação da metodologia de teste da discriminação desenvolvida por Bovenkerk para a Organização
Internacional do Trabalho para um teste relativo ao mercado da habitação, identificando situações de
diferenciação no acesso à habitação. Neste capítulo específico os autores analisam os resultados de um
exercício experimental destinado a testar a ocorrência de discriminação no acesso à habitação a partir da
definição de pares de potenciais arrendatários – nacional e estrangeiro – com características idênticas à
exceção da origem nacional e étnica, verificando um maior número de diferenças no tratamento dado a
portugueses e estrangeiros, nomeadamente quanto à disponibilidade para aluguer de casa e às condições
oferecidas (e.g. renda, fiador, caução). Conheça este estudo em detalhe aqui.

Discursos do racismo em Portugal: Essencialismo e inferiorização nas trocas coloquiais sobre categorias
minoritárias de Edite Rosário, Tiago Santos e Sílvia Lima (março de 2011, Coleção de Estudos OM, volume
44): Neste estudo, os autores recorrem à metodologia dos focus groups (grupos de discussão) para analisar
o racismo na conversação informal de portugueses de fenótipo e cultura maioritários. Os dados recolhidos
revelaram que todos os grupos, manifestaram discursos racistas, embora modulados pela sofisticação do
estrato social e do grupo etário em questão. Segundo os autores, “quanto mais sofisticado e jovem o
estrato, mais a argumentação se veste na linguagem da cultura para justificar a exclusão social”. Apesar
desta predominância dos discursos de racismo “subtil”, verificaram-se nalgumas ocasiões também
discursos racistas de cariz biológico. Conheça este estudo em detalhe aqui.

Media, Imigração e Minorias Étnicas de Isabel Ferin e Clara Almeida Santos (abril de 2008, Coleção de
Estudos OM, volume 28): Nesta publicação, as autoras apresentam uma análise muito abrangente de peças
jornalísticas de imprensa escrita e de televisão acerca da temática da Imigração. As autoras concluem que,
no período em análise (2005-2007), a imprensa escrita deu particular visibilidade a acontecimentos
concretos e muito localizados, em detrimento de peças sobre a problemática ou o contexto geral da
Imigração. Entre estes acontecimentos destaca-se o caso do “arrastão de Carcavelos”. No que respeita à
televisão, a Imigração e as Minorias entram definitivamente como temática nos jornais televisivos,
ocupando um «espaço» no alinhamento e refletindo as agendas político-governamentais e públicas.

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
Regista-se ainda uma acentuada diminuição das peças focadas na Transgressão Social e uma maior
preponderância dos temas relacionados com a Integração. Conheça este estudo em detalhe aqui.
Conheça também os volumes anteriores da Coleção de Estudos OM que aplicaram a mesma análise nos
media: volume 19 aqui; volume 6 aqui; e volume 3 aqui.

Espaços e Expressões de Conflito e Tensão entre Autóctones, Minorias Migrantes e Não Migrantes na
Área Metropolitana de Lisboa de Jorge Macaísta Malheiros e Manuela Mendes (coord.) (março de 2007,
Coleção de Estudos OM, volume 22): Neste estudo os autores analisam a existência de eventuais conflitos
de base étnica na Área Metropolitana de Lisboa, procurando compreender a sua expressão espacial e o
modo como são representados pelos grupos migrantes, pelos agentes reguladores de conflitos e pelos
órgãos de informação. Para a pergunta sobre a existência de conflitualidades de base étnica os resultados
do trabalho apontam para uma associação negativa: enquanto as dimensões de classes, género e idade
surgem como fundamentais para a compreensão do fenómeno da conflitualidade urbana, já a questão
étnica emerge como um elemento supletivo relativamente a essas variáveis. Os autores analisam os efeitos
da segregação espacial e da delinquência juvenil nas expressões de conflito entre autóctones e minorias
imigrantes e não imigrantes; bem como os efeitos das perceções e imagens nomeadamente de etnicidade
nas tensões entre grupos. Conheça este estudo em detalhe aqui.

Os Imigrantes e a População Portuguesa Imagens Recíprocas: Análise de duas sondagens de Mário Lages,
Verónica Policarpo, José Carlos Marques, Paulo Lopes Matos e João António (outubro de 2006, Coleção
de Estudos OM, volume 21): Este trabalho definiu como objetivos principais a caracterização, por um lado,
das representações e atitudes dos portugueses face a um conjunto de dimensões da população imigrante,
e por outro das atitudes dos imigrantes relativamente à sociedade de acolhimento, designadamente no
que respeita à perceção da discriminação e à sua inclusão na sociedade de acolhimento. Através de uma
metodologia assente na entrevista por questionário, a equipa fez emergir um conjunto de estereótipos e
preconceitos relativos imigração. Neste contexto, os dados revelaram, por exemplo, uma tendência de
maior preconceito, por parte dos portugueses, em relação aos imigrantes africanos e de Leste, nas
dimensões flagrante e subtil, por comparação ao verificado para os brasileiros. A análise dos resultados
revelou ainda a existência de três grandes grupos: o dos racistas flagrantes (22% dos inquiridos), o dos
racistas subtis (63%) e o dos não-racistas (13%). Conheça este estudo em detalhe aqui.
Conheça também o volume anterior da Coleção de Estudos OM sobre o mesmo tema: volume 2 aqui.

Coleção Portugal Imigrante
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“Perceção sobre situações de Discriminação em Portugal”, in Diagnóstico da situação da população
imigrante em Portugal: características, problemas e potencialidades de Jorge Malheiros e Alina Esteves
(coords.), (junho de 2013, Coleção Portugal Imigrante, pp. 198-214): este estudo, baseado num inquérito
aplicado a 5.669 imigrantes não comunitários e suas famílias residentes em Portugal, integrou o estudo da
perceção dos inquiridos sobre situações de discriminação em Portugal. Nesse capítulo os autores analisam
as perceções de discriminação e as efetivas experiencias de discriminação sentidas por imigrantes em
Portugal, desagregando a análise das respostas dos inquiridos em subgrupos da população. Ao quantificar
os efetivos que dizem efetivamente ter sido vítimas de discriminação, os autores identificam circunstâncias
em que a discriminação ocorre, e apuram até que ponto determinados tipos de discriminação incidem mais
em certas categorias de imigrantes. O estudo identifica que aproximadamente três em cada quatro
imigrantes percecionam a discriminação como algo que existe na sociedade portuguesa, enquanto apenas
aproximadamente dois em cada cinco imigrantes afirmam já ter tido uma experiência efetiva de
discriminação. Aceda aqui a este capítulo.

Coleção Teses OM

Diferença Cultural e Democracia: Identidade, cidadania e tolerância na relação entre maioria e minorias
de Gil Nata (dezembro de 2011, Teses OM, volume 35): Esta obra resulta da tese de Doutoramento em
Psicologia que Gil Nata concluiu em 2009 baseada em três estudos que procuram explorar a população
autóctone e duas minorias culturais no contexto português - ciganos e os imigrantes de Leste. O estudo
envolveu entrevistas a líderes de associações de defesa dos direitos dos imigrantes, grupos de discussão
com jovens e a aplicação de instrumentos de avaliação (“Escala de Escala de Suporte a Direitos das
Minorias”) a uma amostra de 500 indivíduos. Os resultados obtidos demonstram “a pertinência de
considerar o papel ativo e determinante que as minorias desempenham na construção da sua diferença e
dos seus diferentes, permitindo-nos reenquadrar algumas das complexas questões suscitadas no
relacionamento entre estas e a maioria a partir de outros discursos, ou melhor, dos discursos dos nossos
‘outros’ sobre si próprios (e por vezes sobre nós)”. Conheça este estudo em detalhe aqui.

Do «Não Racismo» Português aos Dois Racismos dos Portugueses de João Filipe Marques (novembro de
2007, Teses OM, volume 12): Neste trabalho, o sociólogo e antropólogo João Filipe Marques questiona as

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
lógicas a que obedece o racismo na sociedade portuguesa, analisando as suas fontes atuais e históricas e
procurando identificar as transformações sociais que favorecem a emergência deste tipo de atitudes e
comportamentos. O autor recorre a uma abordagem tipológica para distinguir dois tipos ideais de racismo
que verifica na sociedade portuguesa: O racismo que vitima os imigrantes e os seus descendentes, e que
obedece à lógica «desigualitária» cujas fontes podem ser encontradas no passado colonial do país e nas
ideologias e preconceitos herdados desse mesmo passado; e a lógica de racização «diferencialista» ou de
«exclusão» que está relacionada sobretudo com a discriminação dos ciganos, percecionados no estudo
como incompatíveis, inassimiláveis e indesejáveis à sociedade portuguesa. Conheça este estudo em detalhe
aqui.

Delinquência a Preto e Branco Estudo de Jovens em Reinserção de Hugo Martinez de Seabra (setembro
de 2005, Teses OM, volume 1): Nesta investigação, realizada junto de menores que, em virtude de terem
sido associados a práticas de delinquência, se encontravam então num colégio de reinserção social, o autor
aplicou conceitos de participantes ou indígenas – nomeadamente uma tipologia por via da qual os jovens
se segmentam em ‘blacks’ e ‘pulas’ – para estudar, entre outras questões, se, atendendo à experiência
efetiva de discriminação e estigmatização, individual ou grupal, dos jovens de origem africana e à
insuficiência dos seus recursos familiares e comunitários, e em resultado de uma aculturação dissonante,
poderia estar a emergir entre os filhos de imigrantes africanos em Portugal uma ‘cultura adversarial’.
Conheça este estudo em detalhe aqui.
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5.

Novidades bibliográficas

“Racisms, an introduction”: A segunda edição do livro “Racisms, an introduction”, de Steve Garner, da
Birmingham City University, no Reino Unido, publicado em março de 2017, combina perspetivas teóricaschave com estudos de caso contemporâneos, tendo como objetivo compreender a questão complexa do
racismo. Através de definições claras e de exemplos práticos, constitui um recurso sólido quando se
procura examinar a forma pela qual os racismos se tornam parte das práticas sociais e das instituições.
Fornecendo uma introdução clara e inteligível para todos os conceitos-chave, teorias e debates, esta nova
edição, integralmente revista, inclui novos capítulos sobre etnicidade e imigração, tem 30 novos estudos de
caso com foco mais internacional e contém novos recursos de aprendizagem, incluindo recomendações de
leitura adicional e questões para reflexão. Esta publicação encontra-se disponível aqui.

Relatório FRA: “Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): main results”
O relatório “Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): main results”, da
Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA), resulta do mais recente inquérito desta
Agência acerca da discriminação de imigrantes e minorias residentes nos vários países da União Europeia. O
inquérito tem por base entrevistas presenciais realizadas em 2016, com 25.515 pessoas de diferentes
grupos de imigrantes e minorias étnicas nos 28 Estados-membros da União Europeia, e procurou identificar
experiências de discriminação, tendo sido também abordados os crimes de ódio (incluindo assédio e
violência) e as questões relacionadas com a identificação de imigrantes e policiamento, bem como o
conhecimento dos direitos e das instituições que os salvaguardam em matéria de discriminação. Resulta do
estudo que, em 2016, as mais altas taxas de discriminação para os inquiridos com origens na África
Subsaariana são observadas no Luxemburgo e na Finlândia. Taxas elevadas são também registadas na
Áustria (42%) e na Dinamarca (41%), surgindo, por contraste, as taxas mais baixas observadas em Portugal
(17%) e no Reino Unido (15%). No global os principais resultados evidenciam que os grupos que mais
sofrem de discriminação em razão da sua etnia ou origem imigratória são os naturais do Norte de África
(31%), ciganos (26%) e os imigrantes da África Subsaariana (24%). O estudo identifica ainda que os
respondentes da segunda geração de imigrantes sentem-se mais discriminados (20%) que os respondentes
da primeira geração de imigrantes (12%) no país onde residem. Existem ainda algumas diferenças nas
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experiências dos inquiridos de primeira e segunda geração da África Subsaariana, atribuindo-se a essas
diferenças o facto do grupo de imigrantes da África Subsaariana ser, em média, mais jovem e composto
principalmente por imigrantes de primeira geração. Por exemplo, a taxa de discriminação para os
respondentes de segunda geração de africanos da África Subsaariana em Portugal é mais do dobro do que
a dos respondentes da primeira geração (32% vs 15%). Os respondentes da segunda geração deste grupo
também indicam maiores taxas de discriminação no Reino Unido (21% vs 12%), Luxemburgo (54% vs 48%) e
França (33% vs 27%). Em contraste, na Finlândia, mais inquiridos da primeira geração do que a segunda
geração deste grupo sentiram-se discriminados devido à sua origem étnica e imigrante (incluindo a cor da
pele e a religião) nos 12 meses anteriores à pesquisa (46% vs 40%). O relatório encontra-se disponível aqui.

Relatório FRA: “Migration to the UE: five persistent challenges”: A Agência da União Europeia para os
Direitos Fundamentais (FRA) divulgou em fevereiro de 2018, o relatório “Migration to the UE: five
persistent challenges”. O relatório destaca as principais tendências e os motivos de preocupação
constantes entre outubro de 2016 e dezembro de 2017, no que respeita aos direitos fundamentais de
imigrantes e refugiados, focando cinco grandes áreas de intervenção: acesso ao território, condições de
acolhimento, procedimentos de asilo, menores não acompanhados e detenção de imigrantes. De acordo
com a FRA, a quebra no número de recém-chegados não conduziu a uma diminuição das preocupações
com os direitos fundamentais, verificando-se que os problemas identificados persistem, mantendo-se,
inclusive, inalterados durante vários meses. O relatório cobre cinco áreas:
- Acesso ao território,
- Condições de acolhimento,
- Procedimentos de asilo,
- Menores não acompanhados,
- Detenção de imigrantes,
O relatório encontra-se disponível aqui.
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Relatório FRA: “Current migration situation in the EU: impact on local communities
(update)”: A Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA) divulgou em
fevereiro de 2018, o relatório “Current migration situation in the EU: impact on local
communities (update)”. A FRA já tinha publicado um relatório sobre o impacto da
imigração nas comunidades locais em julho de 2016. Esta versão atualizada analisa como
a situação se desenvolveu nos sete Estados-Membros da UE abrangidos pelo relatório
anterior (Áustria, Bulgária, Grécia, Alemanha, Hungria, Itália e Suécia). Avalia também a
situação nos sete Estados-Membros da UE que atualmente estão abrangidos pelas
avaliações periódicas da FRA (Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Polónia, Eslováquia e Espanha). Este
relatório centra-se na monitorização de como a presença de um grande número de pessoas que precisam
de proteção internacional afeta as comunidades locais, ao nível da habitação, da educação, da economia
local e das respostas sociais. O relatório examina duas comunidades locais com grande número de
requerentes de asilo e refugiados em cada um dos 14 Estados-Membros abrangidos. As conclusões do
relatório baseiam-se em entrevistas com atores locais, incluindo entidades locais e organizações nãogovernamentais (ONGs). Estas conclusões foram comparadas com as do relatório da FRA de julho de 2016
sobre comunidades locais, que abrangeu sete dos 14 Estados membros agora considerados; tendo
identificado que o número de requerentes de asilo diminuiu na maioria dos locais em 2017. No entanto,
disponibilizar habitação adequada e acessível continua a ser um dos principais desafios para as
comunidades locais. Outros desafios recorrentes incluem o combate a respostas sociais negativas, o apoio à
integração (social), o acesso à educação e a prevenção da segregação escolar, o acesso a cuidados de
saúde, e a transição da educação para o emprego. Verificaram-se, também, desenvolvimentos positivos,
em particular, no que respeita ao aumento e desenvolvimento de apoio aos requerentes de asilo por parte
de organizações da sociedade civil. Foram também reportadas boas práticas ao nível dos direitos
fundamentais nas áreas da educação e da aquisição da língua, do emprego e do mercado de trabalho, dos
cuidados de saúde, e do alojamento. A segurança das comunidades locais e dos requerentes de asilo
aumentou em alguns locais. As respostas sociais aos e requerentes de asilo e refugiados, bem como as
perceções sociais dos mesmos, foram positivas. Algumas comunidades locais acolheram positivamente o
aumento da população resultante e os efeitos positivos nas economias locais. O relatório encontra-se
disponível aqui.

Recomendações do ICMPD: “Global Compact for Migration: an Agenda for tomorrow
and beyond”: O International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), com
base na sua experiência no apoio ao desenvolvimento de políticas de imigração em todo
o mundo, propôs, em novembro de 2017, um conjunto de recomendações para o Global
Compact for Migration (GCM) promovido pela Organização das Nações Unidas, sob
tutela do ACNUR. O ICMPD disponibiliza-se para apoiar o desenvolvimento do GCM no
que for necessário, e trabalhará no sentido de promover as lições aprendidas na sua
experiência de condução de investigação, de apoio aos diálogos sobre imigração e de
implementação de atividades de capacitação. Com base nestes três pilares da sua experiência, o ICMPD
considera que as abordagens combinadas são as mais eficazes, defendendo, além disso, que o GCM deve
edificar sobre o conhecimento e estruturas existentes. O ICMPD sustenta que a monitorização do progresso
nas áreas temáticas do GCM deve integrar perspetivas multilaterais e envolver todas as partes
interessadas. Na sua proposta, a capitalização do cruzamento de resultados dos Estados-membros das
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Nações Unidas, das instâncias multilaterais, e dos peritos independentes pode tornar-se uma meta
alcançável deste processo de monitorização, além de permitir a monitorização de progressos. Na verdade,
para o ICMPD, o GCM deve aproveitar a existência de um leque diversificado, a nível global,
de stakeholders das migrações, envolvendo-os nas especificidades do seu processo de implementação. No
entanto, a independência dos mecanismos de implementação face aos quadros de monitorização deve ser
mantida. Finalmente, com base na sua experiência no apoio ao desenvolvimento de políticas de imigração
em todo o mundo, o ICMPD sugere cinco recomendações gerais, que podem apoiar o processo de
desenvolvimento final deste Pacto:
1 - Os direitos dos imigrantes devem orientar o trabalho de desenvolvimento das políticas migratórias;
2 - As instituições e a legislação devem ser robustas, inclusivas, sofisticadas e responder às aspirações das
bases;
3 - O apoio político de todos os Estados é fundamental, desde logo a nível regional;
4 - As parcerias devem ser horizontais e verticais, de modo a assegurar o empenho de todas as partes
interessadas e não apenas das instituições responsáveis pelo controlo de fronteiras;
5 - Entrar na discussão pública sobre migrações e mudar do discurso, promovendo a consciencialização da
miríade de impactos positivos, mitigando potenciais reações negativas e conduzindo a narrativas mais
matizadas.
As recomendações do ICMPD para o Global Compact for Migration estão disponíveis aqui.

Relatório OCDE: “Adressing Forced Displacement through Development Planning and Co-operation”
O relatório da OCDE “Adressing Forced Displacement through Development Planning and Co-operation”,
publicado em 2017, aborda a questão das políticas e das respostas dos doadores em situações de
deslocamento forçado. O relatório fornece orientações em situações de deslocamento forçado, dando
prioridade a três grandes áreas de trabalho prioritárias, para melhorar a atuação ao nível nacional, regional
e mundial. Estas prioridades estão alinhadas com compromissos da Agenda 2030, o Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction, a Addis Ababa Action Agenda, o Grand Bargain e a New York Declaration for
Refugees and Migrants. Nesse âmbito, o relatório recomenda que uma ação conjunta e colaborativa entre
atores ligados ao desenvolvimento e às causas humanitárias tenha como foco:
- o reforço da coordenação, por via da criação de um espaço de partilha, onde atores ligados ao
desenvolvimento
e
às
causas
humanitárias
coexistam;
- a melhoria da capacidade e da vontade dos Estados no cumprimento das suas responsabilidades, em
matéria de proteção e procura de soluções para refugiados e deslocados internos, inclusive através da
integração de respostas ao deslocamento forçado nos planos de desenvolvimento, local, regional e local;
- o apoio a soluções inclusivas, duradouras e orientadas para a resiliência, que tirem partido do potencial
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que as pessoas deslocadas e as suas comunidades de acolhimento têm de contribuir para o crescimento
local, a recuperação e o desenvolvimento.
O relatório identifica doze ações, agrupadas em quatro princípios-chave, descrevendo o que os doadores
podem fazer para reforçar as capacidades que os principais atores têm de fazer avançar soluções
abrangentes para refugiados e deslocados internos ao nível nacional, regional e mundial. Os quatro
princípios-chave incluem: (1) aumentar a compreensão através de análise de contexto, avaliação e gestão
de risco e priorização; (2) aprender através de evidências por institucionalização da aprendizagem com os
erros do passado e da conversão do conhecimento em prática; (3) fortalecer parcerias, priorizando a
capacitação e o apoio a parcerias centradas nas pessoas e orientadas para o valor; e (4) disponibilizar
financiamento assegurando previsibilidade, alinhamento e responsabilidade. O relatório encontra-se
disponível aqui

Relatório MPI Europe: “Mainstreaming 2.0: How Europe’s education systems can boost migrant
inclusion”: O relatório "Mainstreaming 2.0: How Europe’s education systems can boost migrant inclusion"
publicado, em fevereiro de 2018, pelo Integration Futures Working Group, do Migration Policy Group – MPI
Europe, com o apoio da Robert Bosch Foundation, da autoria de Aliyyah Ahad e Meghan Benton, analisa as
medidas que os sistemas europeus de educação estão (ou poderão vir) a tomar para potenciar equitativas
oportunidades de sucesso académico e, no futuro, no mercado de trabalho a todos os estudantes. O
relatório tem também em consideração os esforços cada vez mais empenhados pelas escolas no apoio à
integração das comunidades imigrantes mais recentes e mais antigas. De acordo com os autores do estudo,
as principais lições extraídas tanto da investigação pedagógica como das experiências recentes nos EstadosMembros da UE remetem para a necessidade das seguintes ações:
- garantir que todos os recursos humanos estão habilitados a lidar com a diversidade;
- abordar as diversas necessidades dos alunos em toda a sua trajetória educacional;
- ponderar, em toda a sua amplitude, o papel das escolas enquanto atores de integração;
- criar estruturas de governação das escolas que possam resistir às flutuações na procura que porventura
se registem em função de crises migratórias;
- conceber conteúdos e pedagogia para responder aos desafios do século XXI.
O relatório encontra-se disponível aqui.
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“Emplaced mobilities: Lisbon as a translocality in the migration journeys of Punjabi Sikhs to Europe”,
autores: Jennifer McGarrigle e Eduardo Ascensão
Neste artigo publicado no volume 44 do Journal of Ethnic and Migration Studies, em 2018, os autores,
Jennifer McGarrigle e Eduardo Ascensão, abordam a chegada recente de imigrantes do subcontinente
indiano a Portugal, como sendo geralmente um movimento secundário, a partir de dentro da Europa,
ligado à procura de uma integração regular na UE. No entanto, como a política favorável de imigração não
está ligada a uma fácil integração económica, a remigração subsequente é comum. Defendem que estas
estratégias complexas de imigração não podem ser amplamente exploradas através do modelo origemdestino, sugerindo, ao invés disso, uma perspetiva translocal, uma vez que fornece um quadro que permite
examinar as ligações e experiências de fixação em locais de passagem/receção como Lisboa. Através de um
estudo qualitativo dos percursos migratórios e práticas localizadas de imigrantes Punjabi em Lisboa, nas
suas conclusões é destacada a inter-relação em múltiplas escalas, evidenciando como a estrutura e a ação
interagem, a nível micro e macro, moldando as experiências e os efeitos da imigração. Ilustram ainda como
a materialidade das estruturas das comunidades locais asseguram a navegação do quotidiano da cidade e
orientam no sentido da regularidade, contribuindo para um mais amplo regime de mobilidade; e como a
imigração subsequente representa uma estratégia individual para concretizar diferentes dimensões de
integração noutros destinos da UE, desafiando os limites das noções de cidadania, fixação e integração, tal
como são definidas na órbita dos Estados-nação. Mais informações sobre este artigo podem ser
encontradas aqui.

“Media and the Receiving Country’s Language: The Integration of Nepalese Immigrants in Portugal”,
Autora: Inês Branco
Neste capítulo publicado no livro Diaspora and Media in Europe, organizado por Karim H. Karim e Ahmed
Al-Rawi, em janeiro de 2018, a autora, Inês Branco, foca-se na comunidade de imigrantes nepaleses que
vivem em Portugal e no modo como os imigrantes usam diferentes media – do país de acolhimento, do país
de origem e globais – para preservar os vínculos com o país de origem enquanto se vão integrando na nova
sociedade. O estudo analisa, também, como os principais media do país de acolhimento são usados para
aprender a língua (portuguesa). Ao nível das teorias, a investigação baseia-se no modelo de usos e
gratificações dos media (Katz e Blumler, The uses of mass communications: Current perspectives on
gratification research. Beverly Hills, CA: Sage, 1974), no modelo de estratégias de aculturação, de Berry
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(Berry, J Soc Issues, 57(3):615–631, 2001) e na teoria do poder e da prática, de Bourdieu (Bourdieu, In J.
Thompson (Ed.), Language & symbolic power. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991),
especificamente no que diz respeito à linguagem como poder simbólico. A metodologia baseou-se em 17
questionários e 8 entrevistas em profundidade. Os resultados do estudo mostram a importância que
os media têm em diferentes etapas de vida dos imigrantes, dependendo do nível de integração na
sociedade de acolhimento. Ao formarem uma nova identidade onde valores e costumes de diferentes
culturas se misturam, ao adaptarem-se a um novo espaço de vida e ao manterem ligações com o passado
familiar e cultural, os imigrantes encontram nas ferramentas dos media a ajuda para superar algumas das
principais barreiras inerentes ao processo de imigração, em particular, a aprendizagem do idioma do novo
país. Mais informações sobre o artigo disponíveis aqui.
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6. Oportunidades para investigadores
Chamadas para artigos científicos:

Chamada para artigos científicos: Revista Migrações do OM, Número Temático “Afrodescendentes em
Portugal”: O Observatório das Migrações tem aberto até ao dia 21 de maio de 2018 (Dia Mundial para a
Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento), um período para apresentação de artigos
científicos para a Revista Migrações, dedicada ao tema "Afrodescendentes em Portugal", para assinalar
a Década Internacional dos Afrodescendentes 2015-2024". Os interessados devem propor artigos originais
sobre um dos seguintes subtemas ou dimensões de estudo:
- Afrodescendentes, racismo e discriminação de base racial e étnica
- 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 e as questões de género
- Afrodescendentes nos media e perceções sociais
O edital deste call encontra-se disponível aqui. Os interessados deverão conhecer ainda as regras de
apresentação de artigos da Revista Migrações em http://www.om.acm.gov.pt/-/apresentacao-de-originais

26

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt

27

Candidaturas: “ Edição de Teses de Mestrado e Doutoramento (Coleção Teses OM)”: No âmbito da edição
de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento da coleção TESES do OM, encontra-se
disponível online o edital em vigor para 2018. As obras candidatas deverão enquadrar-se numa das
seguintes áreas temáticas prioritárias:
- Discriminação de base racial e étnica
- Refugiados
- Imigração e saúde
- Imigração e envelhecimento
- Imigração e línguas
- Descendentes de imigrantes
- Mulheres imigrantes
- Imigração e diversidade religiosa
Mais informações disponíveis aqui.

3.ª Chamada para artigos: “Revista da Associação Portuguesa de Estudos Europeus”
Encontra-se aberto até ao dia 15 de março de 2018, o 3.º Call for Papers da Análise Europeia - Revista da
Associação Portuguesa de Estudos Europeus. Entre as áreas temáticas em que é possível candidatar artigos
encontra-se o tema da "Demografia e Movimentos Migratórios na Europa". Todos os artigos devem ser
originais e oferecer um contributo relevante para o conhecimento na área dos Estudos Europeus. Os artigos
não devem ultrapassar os 50 000 carateres (sem espaços) e devem respeitar as normas de publicação,
podendo ser redigidos em português ou inglês. A submissão de artigos é gratuita, sendo a sua seleção
baseada em critérios científicos, de acordo com o Processo de Revisão por Pares.
Mais informações podem ser consultadas aqui e/ou solicitadas através do seguinte endereço.
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Chamada para artigos: REMHU 53, “Hostilidade contra os migrantes”
No âmbito da publicação do n. 53 da revista REMHU (Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana), a ser
publicada em agosto de 2018, com um dossier subordinado ao tema “Hostilidade contra os Imigrantes”,
onde as temáticas da xenofobia, racismo, intolerância religiosa e outras causas da violência contra o outro,
constituem algumas das temáticas a serem abordadas, está aberto, até ao dia 15 de abril de 2018, para a
Secção Artigos, um período para submissão de artigos científicos, referente a qualquer tema relacionado
com as migrações nacionais e internacionais. “Os artigos podem ser escritos em português, italiano, inglês
ou espanhol e devem ser submetidos diretamente no site da revista. Os artigos deverão ter entre 35 e 45
mil carateres com espaço, incluindo um abstract e 3/5 palavras chave em inglês, devendo ser consultadas
todas as normas bibliográficas e demais informações que devem ser adotadas pelos autores, no site da
REMHU ou no site da Coleção SciELO. Em alternativa poderão ser solicitadas informações através
do seguinte endereço
Para o número 54 da revista, a ser publicado em dezembro de 2018, com um dossier temático subordinado
ao tema “Migrações no continente africano”, o prazo para entrega de artigos é o 15 de agosto de 2018.

Chamada para comunicações: “How can Science and Technology Studies help to reflect on the political
crisis associated with refugees and asylum seekers?
No âmbito do workshop “How can Science and Technology Studies help to reflect on the political crisis
associated with refugees and asylum seekers?”, da iniciativa do EXCHANGE project (Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade [CECS], Universidade do Minho), e do ITM group (Centro de Estudos Sociais
[CES], Universidade de Coimbra), com o apoio da European Association for the Study of Science and
Technology (EASST), a ter lugar de 26 a 28 de setembro de 2018, no CES, em Coimbra, está aberto um
período para submissão de comunicações, até ao dia 15 de abril de 2018. O workshop tem como objeto de
estudo a crise política atual associada aos refugiados / requerentes de asilo / migrantes forçados, visando
questionar como as abordagens dos Estudos da Ciência e da Tecnologia podem contribuir para a
compreensão dos aspetos sociotécnicos e epistémicos da imigração forçada e deslocamento,
(re)integração, reinstalação, e debates e práticas relacionados. Com base nos compromissos empíricos
orientados para a prática e repertórios conceituais do campo, vários desenvolvimentos e configurações se
prestaram a importantes Estudos da Ciência e da Tecnologia (por exemplo, Boswell 2012; Broeders 2007;
Jacobsen 2017; M'Charek 2017; Tazzioli 2017; van der Ploeg, 1999 ). Pretende-se, assim, reunir contributos
que façam uso das teorias e problemáticas dos Estudos de Ciência e da Tecnologia e que possam incluir os
seguintes temas:
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- tecnologias de vigilância fronteiriça e estatal: gestão da mobilidade dos refugiados;
- objetos, infraestruturas e espaços: como as classificações e os padrões preveem protocolos sem atritos,
ao passo que resultam em sofrimento humano;
- tecnologias digitais entre requerentes de asilo e redes de transporte: capacitação moral e política;
- controvérsias sociotécnicas em torno de sistemas e fórmulas concebidos para a distribuição de
requerentes de asilo pela Europa;
- formas locais de fazer política à margem da democracia (por exemplo, ações organizadas por refugiados
em acampamentos informais ou centros de detenção);
- questões de exclusão e ordens de visibilidade: explorar criticamente o posicionamento de refugiados não
reconhecidos como pessoas de direito próprio em arranjos sociotécnicos;
Os interessados em submeter comunicações deverão consultar os respetivos requisitos, bem como aceder
ao formulário disponível para o efeito, podendo, ainda, solicitar informações junto deste ou deste e-mail.

Chamada para comunicações: “International Metropolis Conference 2018”
No âmbito da Conferência Internacional Metropolis 2018, dedicada ao tema "Global migration in turbulent
times", a ter lugar de 29 de outubro a 2 de novembro de 2018, em Sydney, na Austrália, está aberto um
período para submissão de comunicações, até ao dia 30 de abril de 2018. No âmbito do grande tema da
conferência, serão focados os seguintes subtemas:
- Enterprise, Innovation and Employment – catalysts for social change?;
- Migration and Mobility – the dynamic shifts in the Asia-Pacific region;
- Displacement and asylum – new dimensions driving an old phenomenon;
- Visible and powerful – migrant voices in a connected world;
- Conflicting agendas? National, local, regional and global responses to the governance of migration;
- Religious diversity – a bridge or a barrier to belonging?;
- Migration and inequality – complex challenges under the microscope;
- Australia a multicultural paradise – myths and realities;
A conferência, que reunirá líderes e especialistas de todo o mundo, pretende constituir uma oportunidade
de partilha e de reflexão em torno das temáticas da imigração, da integração e da diversidade, e a sua
relação com as tendências políticas, económicas e sociais a nível local, regional e global. Todos os requisitos
de submissão de comunicações encontram-se disponíveis aqui, podendo ser solicitadas informações
adicionais através deste endereço.
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Inscrições para Conferências:
30

Inscrições abertas: “14th Migration Summer School”
O Migration Policy Centre (MPC) tem aberto, até ao dia 2 de abril de 2018, um período de inscrições para a
edição 2018 da Migration Summer School, que decorrerá de 25 de junho a 6 de julho de 2018, no
European University Institute, em Florença (Itália). A iniciativa dirige-se a académicos e profissionais, com
vista a criar intercâmbio entre estudantes pós-graduados, funcionários públicos, profissionais de
organizações internacionais, colaboradores de ONG’s, jornalistas, analistas de política e docentes de todo o
mundo.
As candidaturas a esta edição do Migration Summer School devem ter em conta os seguintes critérios:
- Ser detentor de um mestrado relevante ou experiência equivalente;
- Ter uma considerável experiência profissional e/ou de investigação na área das migrações internacionais;
- Ter um excelente conhecimento prático de inglês (falado e escrito)
- Ter disponibilidade para assistir a todas as componentes letivas do programa de ensino;
Mais informações sobre o processo de candidatura a esta edição do Migration Summer School podem ser
encontradas aqui ou solicitadas através deste endereço.

Inscrições abertas: “The Migration Conference 2018”: A Universidade de Lisboa promove, entre 26 e 28 de
junho, em Lisboa, a Conferência Migrações 2018. A Conferência pretende constituir um fórum de discussão
entre peritos, jovens investigadores, estudantes, profissionais e decisores políticos na área das migrações,
integrando cerca de 100 sessões paralelas centradas nas migrações, populações migrantes, diásporas,
políticas de imigração, bem como sobre os não migrantes e o maior impacto da mobilidade humana. O
programa científico da conferência incluirá debates, apresentações orais, apresentações de posters e
workshops, contando entre os principais convidados, com a participação de Douglas Massey, Saskia Sassen,
Oded Stark, Giuseppe Sciortino, Caroline Brettell, Barry Chiswick e Karen Phalet. O encontro que constitui a
6.ª edição das The Migration Conferences (TMC) é coorganizado pelo Ibrahim Sirkeci (Universidade
Regente), Jeffrey Cohen (Universidade Estadual de Ohio), Philip Martin (Universidade da Califórnia, Davis),
Gudrun Biffl (Universidade do Danúbio, Krems), contando em Portugal com o ISEG, Universidade de Lisboa
(João Peixoto) e o IGOT, Universidade de Lisboa (Maria Lucinda Fonseca), como entidades anfitriãs. Os
interessados em participar na conferência deverão inscrever-se a partir do dia 15 de abril neste endereço
Mais informações sobre a conferência disponíveis aqui.
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Agenda:
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Discriminação de base racial e
étnica“ (21 - 29 março)
O Observatório das Migrações (OM) promove no Centro de Documentação do ACM, IP,
entre os dias 21 e 29 de março de 2018, uma Quinzena Temática OM acerca
de Discriminação de base racial e étnica, para assinalar o Dia Mundial para a Eliminação
da Discriminação Racial (21 de março), convidando tod@s @s interessad@s a visitarem
este Centro de Documentação (na Rua Álvaro Coutinho, 14, em Lisboa), entre as 09h30 e
as 17h30. Publicações relevantes, nomeadamente da Coleção Estudos e da Coleção de Teses do OM, entre
outras referências bibliográficas do acervo do Centro de Documentação, e dados oficiais acerca do tema,
sistematizados e analisados pelo OM, estarão disponíveis para consulta. Poderão também, neste âmbito,
ser consultadas todas as publicações do Observatório das Migrações subordinadas a outras temáticas.
Haverá ainda, para oferta, várias publicações que abordam temas adjacentes.
Saiba mais sobre esta edição das Quinzenas Temáticas OM aqui.

Conferência Equinet: “Conference on Poverty & Discrimination: Two Sides of the Same
Coin”
A European Network of Equality Bodies (Equinet) e a Irish Human Rights and Equality
Commission (IHREC) promovem no dia 22 de março de 2018, na IHREC, em Dublin, a
realização da “Conference on Poverty & Discrimination: Two Sides of the Same Coin” . O
encontro tem como objetivo analisar as ligações entre pobreza e discriminação, fazer um
balanço de iniciativas recentes que começam a considerar o estatuto socioeconómico como
fundamento de discriminação, e refletir sobre o que pode ser feito a nível da UE e a nível nacional para
quebrar o ciclo vicioso da exclusão social. A conferência, que conta com David Stanton, “Irish Minister of
State for Justice” e Philippe-André Tessier, “Vice-President of the Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse du Québec”, como keynote speakers, integra as seguintes sessões temáticas:
Sessão 1 “Poverty and discrimination: a vicious cycle?”, Sessão 2: “Socio-economic status: a ground for
discrimination?” e Sessão 3 “Panel Debate: Ways Forward”. Os interessados em participar na conferência
deverão inscrever-se, até ao dia 10 de março, neste endereço. Mais informações podem ser solicitadas
através deste e-mail.
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“20th International Conference on Racism and Discrimination in Sports”
A World Academy of Science Engineering and Technology (WASET) promove nos dias 3 e 4 de maio de 2018,
em Roma, Itália, a “20th International Conference on Racism and Discrimination in Sports”. O encontro
pretende reunir académicos, investigadores, profissionais e educadores, com vista a refletir sobre as mais
recentes inovações, tendências e preocupações, bem como sobre os desafios práticos e soluções adotadas
nos domínios do Racismo e da Discriminação no Desporto, integrando um vasto programa a incluir
conferências, simpósios, workshops, sessões específicas e sessões plenárias. Mais informações sobre a
conferência disponíveis neste endereço.

Inscrições abertas: “1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health”
Encontram-se abertas as inscrições para o 1º Congresso Mundial sobre Migrações, Etnicidade, Raça e
Saúde, a ter lugar de 17 a 19 de maio de 2018, em Edimburgo, iniciativa conjunta da Universidade de
Edimburgo, da Associação Europeia de Saúde Pública (EUPHA) e do Serviço Nacional de Saúde da Escócia
(NHS Health Scotland). O congresso, que reunirá especialistas e representantes de organizações de todo o
mundo, incluirá um vasto programa, integrando sessões plenárias e workshops temáticos no âmbito da
teoria, da investigação & erudição, e das diretrizes e procedimentos. O encontro tem como objetivos:
- melhorar a investigação, a saúde das populações e os cuidados de saúde para imigrantes e outras
populações alvo de discriminação;
- reunir perspetivas políticas, das ciências sociais, clínicas, do serviço social e da saúde pública e partilhar e
transferir a conhecimento dentro e entre países;
- analisar os problemas contemporâneos em todo o mundo e debater soluções;
- refletir sobre os efeitos na saúde, das mudanças sociais, ambientais e demográficas, associadas à
migração das populações e os seus efeitos sobre as doenças e as suas causas;
- encontrar formas de superar diferenças conceptuais e terminológicas, de forma a que o campo possa ser
compreendido internacionalmente numa linguagem satisfatória;
- fornecer oportunidades de mostra de trabalho e partilha de experiências e de motivações;
- construir redes de trabalho que persistam para além do Congresso.
Os interessados em participar deverão inscrever-se através deste endereço.
Mais informações sobre o congresso disponíveis em aqui.
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