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DEZEMBRO DE 2018

NEWSLETTER
Observatório das Migrações
Balanço OM 2018
Nesta última newsletter OM passamos em revista as atividades do Observatório das Migrações (OM) em
2018, destacando as novidades e as ações mais marcantes do ano. Com o mote Migrações em Mudança:
conhecer mais para agir melhor, 2018 foi o ano da consolidação das rotinas OM, do aprofundamento e
sistematização dos indicadores de integração de imigrantes, da reflexão e partilha do conhecimento,
através das iniciativas OM e da disseminação da informação através da comunicação digital com
sensibilização estatística sobre migrações.
Em 2018 o OM enquadrou o seu trabalho de forma temática, assumindo em cada mês um tema específico
associado a datas comemorativas: janeiro com o tema “Dados e indicadores de integração de imigrantes”
(para assinalar o Dia Europeu da Proteção de Dados Pessoais), fevereiro sobre o tema “Imigração e
Nupcialidade” (enquadrando o Dia dos Namorados e o Dia Mundial do Casamento), março com a temática
“Discriminação de base racial e étnica” (para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da
Discriminação Racial), abril com o tema “Migrações e Saúde” (enquadrando o Dia Mundial da Saúde), maio
com o tema “Diversidade Cultural em Portugal” (para assinalar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para
o Diálogo e o Desenvolvimento, e o Ano Europeu do Património Cultural), junho com o tema “Refugiados”
(assinalando o Dia Mundial dos Refugiados), julho com o tema “Jovens descendentes de imigrantes” (para
assinalar o Dia Mundial das Competências dos Jovens), agosto com o tema “Imigração e Igualdade de
Género” (para assinalar o Dia Internacional da Igualdade Feminina), setembro com a temática “Imigração e
Línguas” (para assinalar o Dia Europeu das Línguas), outubro com o tema “Imigração e Envelhecimento”
(para assinalar o Dia Internacional das Pessoas Idosas), e novembro com o tema “Cidadãos da União
Europeia em Portugal” (no âmbito do 26º Aniversário da criação da Cidadania Europeia (Maastricht).
Para enquadrar cada tema, assumiram-se as rotinas mensais OM que incluíram: (i) newsletter digital
temática no início de cada mês com os principais conceitos, enquadramentos legais e institucionais, e o
estado da arte e referências bibliográficas; (ii) dinamização pelo OM de Quinzena temática no Centro de
Documentação; (iii) Destaque Estatístico temático OM, sistematizando os principais dados internacionais e
nacionais acerca do tema em destaque no mês; (iv) lançamento de Posters Estatísticos temáticos
orientados para sensibilizar o público; (v) conteúdos da rubrica Sabia que… no Facebook, e (vi) atualizações
permanentes no site www.om.acm.gov.pt e dinamização das redes sociais.
Mantendo os objetivos de estimular a prática de investigação-ação na vertente da integração dos
imigrantes em Portugal, em 2018 o OM reforçou as suas linhas editoriais com novos estudos. Destaque
para a Coleção Imigração em Números, onde lançou um novo Caderno Estatístico OM #2 “Migrações e
Saúde em números: o caso português”, de Catarina Reis de Oliveira e Natália Gomes, para assinalar as
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quatro décadas do Serviço Nacional de Saúde; o Boletim Estatístico OM #4 “Europeus Comunitários em
Portugal: Uma Análise Exploratória”, de Tiago Santos e Susana Godinho, no âmbito do 26º Aniversário da
criação da Cidadania Europeia (Maastricht); e publicou o seu Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores
de Integração de Imigrantes, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes, com lançamento na sessão a
realizar no dia 18 de dezembro, Dia Internacional dos Migrantes, no Salão Nobre do INE. Em 2018 o OM
lançou também a nova linha editorial “Infografias OM”.
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. Imigração em Números: sistematização e análise de informação estatística
O Observatório das Migrações (OM) tem entre as suas atribuições “recolher, sistematizar e analisar
informação estatística e administrativa de fontes nacionais e internacionais respeitantes ao fenómeno da
imigração, nomeadamente os indicadores de integração de imigrantes e de refugiados” (alínea a) do artigo
2º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto), atribuição essa que concretiza nomeadamente uma das
missões do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, IP) de “contribuir para a melhoria da recolha e
divulgação de dados estatísticos oficiais sobre fluxos migratórios, através da consolidação da recolha de
dados ou de informações complementares que não se encontrem diretamente acessíveis” (alínea i) do
artigo 3º do Decreto-Lei n.º 31/2014, de 27 de fevereiro).
Procurando aprofundar a sistematização e análise de informação estatística e administrativa de fontes
nacionais e internacionais relativas à integração de imigrantes em Portugal, o OM tem desenvolvido a
sistematização de informação estatística, disponibilizada nas suas compilações estatísticas online em
www.om.acm.gov.pt (desde 2007) e promovido a Coleção Imigração em Números, lançada em 2014 com
coordenação científica de Catarina Reis Oliveira. Em 2018 o OM reforçou esta coleção, com novas
publicações – Caderno Estatístico Temático e Boletins Estatísticos - para além do reforço com novos
indicadores e atualizações do Relatório Anual Indicadores de Integração de Imigrantes - relatório
reconhecido pela FRA (Relatório Together in the EU. Promoting the participation of migrants and their
descendants) por colocar Portugal, ao lado da Alemanha, como país pioneiro no contexto europeu por
proceder a melhor e mais ampla sistematização de dados e indicadores de integração de imigrantes, indo
muito para além das recomendações de Zaragoza (FRA, 2017: 37).
Entre as novidades de 2018 nesta vertente constam:
Relatórios Estatísticos Anuais

Relatório Indicadores de Integração de Imigrantes 2018, de Catarina Reis Oliveira
(Coord.) e Natália Gomes, dezembro de 2018: Em 2018 o OM lança, no Dia Internacional dos Migrantes, 18
de dezembro, o terceiro volume dos Relatórios Estatísticos Anuais. Neste relatório são analisados 305
indicadores acerca da integração de imigrantes, distribuídos por quinze dimensões analíticas de 47 fontes
de dados administrativos e estatísticos (32 fontes nacionais e 15 internacionais). O relatório de 2018 volta a
assumir a integração como um processo multidimensional, caracterizando a situação dos estrangeiros
residentes em Portugal por comparação aos nacionais em várias áreas, estando nomeadamente entre as
novidades de indicadores analisados a vertente da inclusão e a exclusão dos estrangeiros, a saúde, as
perceções em torno da discriminação de base racial étnica e a discriminação reportada, entre outras que
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são aprofundadas. Em cada uma das quinze dimensões de integração consideradas procede-se a uma
análise comparada dos indicadores em Portugal com os restantes países europeus ou, quando possível, por
comparação aos países da OCDE, recorrendo aos Migrant Integration Indicators do EUROSTAT e os
Indicators of Immigrant Integration da OCDE. Este novo relatório estatístico anual (2018) ficará disponível
aqui.

Cadernos Estatísticos Temáticos

Migrações e Saúde em números: o caso português, de Catarina Reis Oliveira (coord.)
e Natália Gomes, setembro de 2018 (ISBN 978-989-685-094-4): Este segundo volume
dos Cadernos Estatísticos Temáticos, da Coleção Imigração em Números , assinalando
as quatro décadas do Sistema Nacional de Saúde, procurou conhecer a relação entre
migrações e saúde e os seus impactos, sistematizando e analisando informação
estatística de várias fontes (nacionais e internacionais), para o período de referência
de 2005 a 2016, que permitem retratar, de forma comparada os imigrantes e os
nativos, quanto ao estado de saúde – a partir da autoapreciação do estado de saúde e
da qualidade de vida, do reporte de incapacidades temporárias por problemas de
saúde, e de doenças crónicas –, à acessibilidade e utilização dos serviços de saúde – confrontando as
estatísticas da utilização de serviços de saúde, com o enquadramento legal e institucional do acesso à
saúde e as barreiras do acesso e efeitos desmobilizadores do uso dos serviços de saúde -, e à mortalidade e
causas de morte. A análise dos dados disponíveis induz à identificação de algumas iniquidades em saúde na
comparação dos imigrantes com os não imigrantes em Portugal, sendo essas desigualdades enquadradas
pelos determinantes da saúde, na sua dimensão estrutural, social e grupal, e individual. Assumindo que a
relação entre migrações e saúde tem sido estabelecida de forma parcelar, as autoras caracterizam ainda
para a última década a evolução desta relação atendendo a três universos que integram o mesmo
fenómeno: (1) o universo de fluxo de entrada e de saída por razão de saúde, atendendo à articulação e
cooperação internacional portuguesa na vertente da saúde; (2) o universo de imigrantes residentes que,
em virtude da sua permanência e integração no país, necessita de proteção de saúde; e (3) o universo de
profissionais de saúde estrangeiros que integram o sistema de saúde português. Esta publicação encontrase disponível aqui.

Boletins Estatísticos
O OM iniciou em março de 2017, a
edição de Boletins Estatísticos OM
com disseminação de compilações
estatísticas de dados oficiais nacionais
e internacionais sobre temas de
trabalho do OM. Em 2018 lançou um
novo Boletim Estatístico:
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Europeus Comunitários em Portugal: uma análise exploratória, Boletim Estatístico OM
#4, de Tiago Santos e Susana Godinho, novembro 2018: lançado para assinalar o 26º
Aniversário da Criação da Cidadania Europeia (1 de novembro), caracteriza os cidadãos
europeus comunitários em Portugal, destacando o seu aumento nos últimos anos. Com
base em diversas fontes estatísticas, este Boletim dá a conhecer um pouco melhor esta
população não-nacional residente no país, não apenas no que a diferencia face à
população portuguesa e aos demais estrangeiros residentes, mas também no que
respeita à sua própria diversidade interna. Os cidadãos comunitários que elegeram
Portugal como seu destino estão longe de ser um todo homogéneo e, numa ótica de conhecer mais para
agir melhor, importa perceber as suas especificidades e particularidades. Boletim disponível aqui.

Com a missão de informar e sensibilizar para os temas da imigração, o Observatório
das Migrações (OM) lançou, em janeiro de 2018, mais uma rubrica de comunicação
estatística: “Infografias da Imigração”. Este espaço pretende assumir-se como um
repositório de infografias sobre a imigração em Portugal, que tenham na sua base
indicadores de integração de imigrantes sistematizados por este Observatório, na
sua Coleção Imigração em Números.
Infografia OM Factos e Números da Imigração em Portugal: Natália Gomes e Catarina
Reis Oliveira, "Factos e Números da Imigração em Portugal", Infografias da
Imigração, Observatório das Migrações, janeiro de 2018 (conceção gráfica de Carlos.
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2. Investigação e estudo
Criado em 2002, o Observatório das Migrações tem desde a sua génese a missão de fomentar a
investigação e a observação dos fenómenos migratórios, em articulação com centros de estudos
universitários, com vista a contribuir para a definição e avaliação de políticas públicas e monitorizar a
integração dos imigrantes e os seus contributos para Portugal (alínea b) do artigo 2º da Deliberação n.º
1243/2016, de 8 de agosto e alínea n) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 31/2014, de 27 de fevereiro).
Neste âmbito, em 2018, a coleção mais antiga do Observatório, a Coleção Estudos somou um novo estudo,
tal como a Coleção de Teses.
Coleção Estudos
Estudo OM 62: “Atitudes e representações face à saúde, doença e acesso aos cuidados de
saúde nas populações imigrantes” de Sónia Dias (Coord.), Ana Gama, António Carlos
Silva, Helena Cargaleiro, Rosário Horta, Miguel Lemos e Maria do Rosário Martins, Abril
de 2018: Neste estudo, os autores, destacam como o maior impacto dos fluxos migratórios
se coloca ao nível da saúde das populações e da pressão exercida nas dinâmicas dos
serviços de saúde. O estado de saúde das populações imigrantes, condicionado por
diversos fatores interdependentes, é atualmente reconhecido como indicador de
integração nas sociedades de acolhimento. Embora as questões relacionadas com a saúde dos imigrantes
venham progressivamente a assumir maior relevância na agenda da investigação internacional e nacional,
persistem lacunas no conhecimento desta temática. A adequação dos serviços de saúde, bem como a
promoção do seu acesso e utilização pelos imigrantes contribuem para uma melhoria da saúde e da
qualidade de vida desta população. Um maior conhecimento na área pode auxiliar os decisores políticos na
identificação de necessidades e no desenvolvimento de políticas e estratégias orientadas para a promoção
do acesso e utilização dos serviços e a adequação da prestação de cuidados de saúde aos imigrantes,
levando a efetivos ganhos em saúde nestas comunidades. Neste contexto desenvolveu-se este estudo com
o objetivo de explorar as atitudes e representações face à saúde, doença, acesso e utilização dos serviços
de saúde pelos imigrantes, tanto na perspetiva destas comunidades como dos profissionais que exercem
funções nos centros de saúde. O presente estudo está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo
consiste num breve enquadramento teórico sobre os temas da migração, saúde e acesso e utilização dos
serviços de saúde. Os três capítulos seguintes são dedicados à apresentação da investigação desenvolvida,
em que se descrevem os objetivos, os métodos e os resultados dos estudos empíricos junto de imigrantes e
profissionais de saúde. No último capítulo são apresentadas a discussão e as conclusões gerais deste
trabalho, bem como as principais recomendações para o desenvolvimento de estratégias que contribuam
para uma maior adequação dos serviços de saúde à diversidade cultural e promoção do seu acesso e
utilização pelos imigrantes. Este estudo está disponível aqui.
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Coleção Teses
7

TESE OM 49: O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e os Símbolos Religiosos: O
Uso do Véu Muçulmano na Europa do Século XXI de Inês Granja Costa, ISBN 978989-685-092-0: Esta tese centra-se na jurisprudência do TEDH relativa aos símbolos
religiosos como forma de manifestação do direito à liberdade religiosa. Neste âmbito,
presta-se redobrada atenção à jurisprudência internacional regional europeia
referente ao uso de símbolos religiosos por mulheres muçulmanas. Atendendo à
complexidade da temática, que exige uma apreciação interdisciplinar, realiza-se um
diagnóstico integrado. Em síntese, cruza-se a atualidade europeia, social, jurídica e
política, e o labor jurisprudencial do TEDH, com o objetivo de analisar a evolução da
jurisprudência do TEDH naquela matéria. Tese disponível aqui

Dando continuidade à Coleção Teses, em janeiro de 2018, o Observatório das Migrações
lançou também o edital anual para a Edição de Dissertações de Mestrado e Teses de
Doutoramento de 2018 (edital em vigor até 31 de dezembro de 2018). As teses
candidatas deverão enquadrar-se numa das seguintes áreas temáticas prioritárias:
• Refugiados
• Imigração e Saúde
• Imigração e envelhecimento
• Imigração e Línguas
• Descendentes de imigrantes
• Mulheres migrantes
• Imigração e Diversidade religiosa
• Discriminação de base racial e étnica
O edital encontra-se disponível aqui.

Revista Migrações
NÚMERO NÃO TEMÁTICO
Migrações_#14_Dezembro 2017: Em janeiro de 2018 ficou disponível mais um
Número Não Temático da Revista Migrações, com artigos científicos de vários
investigadores na área das migrações. Este volume 14, uma coletânea selecionada de
artigos originais - entre tantos outros acolhidos e apreciados pela Comissão Editorial e
Científica deste volume -, traz-nos seis artigos científicos de investigação e dois
ensaios. Os três primeiros artigos deste volume trazem-nos vários olhares acerca da
relação entre imigração e saúde, curiosamente o tema que lançou esta revista
científica. Esta edição da revista encontra-se disponível aqui.
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Em 2018, o Observatório das Migrações promoveu também um período para
apresentação de artigos científicos para um número temático da Revista Migrações,
dedicada ao tema "Afrodescendentes em Portugal", para assinalar a Década
Internacional dos Afrodescendentes 2015-2024". Procurou-se a apresentação de textos
originais (artigos científicos, artigos de opinião, notas e recensões de livros) sobre um
dos seguintes subtemas ou dimensões de estudo:
 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
O edital deste call encontra-se disponível aqui.

Estudos sobre Migrações e Integração de Nacionais de Países Terceiros

No âmbito do Objetivo Nacional 3 e do Objetivo Específico 2 do FAMI (Fundo Asilo, Migração e Integração)
– Integração e Migração Legal, em 2018, foram lançados 3 avisos para candidaturas ao FAMI, destinadas ao
cofinanciamento de Estudos sobre Migrações e a Integração de Nacionais de Países Terceiros em
Portugal. Os concursos tiveram como objetivo o aprofundamento contínuo do conhecimento sobre o
fenómeno migratório, em parceria com o Observatório das Migrações, através do apoio ao estudo e
investigação acerca de nacionais de países terceiros em Portugal, e de áreas e projetos com relevância para
as políticas públicas e os decisores políticos, numa lógica de conhecer mais para agir melhor. A avaliação
das candidaturas, de acordo com os critérios de seleção previstos em cada um dos três avisos foi efetuada
pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), enquanto Autoridade Delegada, e um painel de
avaliadores independentes nacionais da rede deste Observatório das Migrações (Catarina Reis Oliveira,
Maria da Conceição Cerdeira, Alina Esteves, José Carlos Marques, Joana Azevedo, Ana Paula Beja Horta e
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Pedro Góis). Os temas prioritários de investigação para os estudos candidatos a estes três concursos, e com
valores de referência por estudo entre 20.000€ e 60.000€, foram os seguintes:
 Aviso 42/FAMI/2018:
(1) Aprendizagem do português por estrangeiros;
(2) Impactos económicos (nacionais e locais) da imigração;
(3) Impactos da imigração para as Contas do Estado;
(4) Políticas de mobilidade em mudança na Europa e em Portugal;
(5) Imigração e diversidade religiosa.
 Aviso 43/FAMI/2018:
(1) Empreendedorismo imigrante, comércio bilateral e investimento estrangeiro;
(2) Mobilidade interna dos imigrantes;
(3) Remigração e Migração Circular de nacionais de países terceiros;
(4) Imigração e saúde;
(5) Racismo e discursos de ódio.
 Aviso 44/FAMI/2018:
(1) Direitos políticos e participação política de imigrantes em Portugal;
(2) Políticas de integração de imigrantes e de Refugiados;
(3) Políticas de captação de imigrantes;
(4) Políticas locais para imigrantes;
(5) Mulheres imigrantes e refugiadas.
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3. Informação e Sensibilização, combatendo mitos sobre imigração
O Observatório das Migrações tem entre as suas atribuições informar e sensibilizar a opinião pública acerca
das migrações, nomeadamente através do combate a mitos e estereótipos, com factos científicos e dados
estatísticos oficiais que sistematiza e dissemina acerca de estrangeiros residentes em Portugal (alínea i) do
artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto). Neste âmbito, em 2018 o OM manteve a aposta
no lançamento de Newsletters Temáticas digitais mensais, de Destaques Estatísticos sobre os temas de
trabalho mensais do OM e com a rubrica Sabia que… no Facebook. Durante o ano foram lançados novos
Posters Estatísticos, e criada uma nova linha editorial de “Infografias OM”.
Newsletters OM

Em 2018 o Observatório manteve o lançamento mensal da sua Newsletter temática, centrando-se nos
temas de trabalho do OM de cada mês do ano (todas as newsletters disponíveis aqui). Em complemento
aos estudos, publicações e compilações estatísticas deste Observatório, bem como da comunicação mais
direta que vai sendo feita através do site, esta newsletter assume o contacto regular com os seguidores do
OM. Nas suas edições mensais, a newsletter assume dois perfis – um perfil temático, diretamente ligado à
temática do mês; e outro perfil de agenda para marcar a atualidade das iniciativas e estudos académicos
nesta vertente, promovidos por este Observatório ou pela comunidade científica em geral.
O ano 2018 foi marcado pela publicação das seguintes newsletters temáticas:

Newsletter #33 - Novembro de 2018 (Cidadãos da União Europeia em Portugal)

Newsletter #32 - Outubro de 2018 (Imigração e envelhecimento)

Newsletter #31 - Setembro de 2018 (Imigração e línguas)

Newsletter #30 - Julho de 2018 (Jovens descendentes de imigrantes)

Newsletter #29 - Junho de 2018 (Refugiados)

Newsletter #28 - Maio de 2018 (Diversidade Cultural em Portugal)

Newsletter #27 - Abril de 2018 (Migrações e Saúde)

Newsletter #26 - Março de 2018 (Discriminação de base racial e étnica)

Newsletter #25 - Fevereiro de 2018 (Imigração e Nupcialidade)

Newsletter #24 - Janeiro de 2018 (Antevisão das atividades do OM 2018)
Destaques Estatísticos OM

Procurando reforçar a divulgação da informação estatística dos temas mensais do trabalho do OM, com o
objetivo de informar e desconstruir mitos relacionados com as migrações, recorrendo à disseminação de
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dados estatísticos e administrativos sistematizados e analisados pelo OM, em 2018 foram produzidas e
divulgadas 11 edições novas de Destaques Estatísticos temáticos OM. Nestes Destaques Estatísticos OM
foram apresentados dados nacionais e internacionais sobre as temáticas em análise em cada mês do ano,
sintetizados em formato “Sabia que…”, recorrendo a informação estatística sistematizada e analisada da
Coleção Imigração em Números do OM. Estes Destaques Estatísticos encontram-se disponíveis aqui


Cidadãos da União Europeia em Portugal



Imigração e Envelhecimento



Imigração e Línguas



Imigração e Igualdade de Género



Jovens descendentes de imigrantes



Refugiados



Diversidade Cultural em Portugal



Migrações e Saúde



Discriminação de Base Racial e Étnica



Imigração e Nupcialidade



Dados e Indicadores de Integração de Imigrantes

OM nas redes sociais

Em 2018, o OM manteve a sua aposta nas redes sociais, nomeadamente na sua página de facebook,
enquanto veículo informativo e de sensibilização para a desconstrução de mitos e apresentação de factos
em torno das migrações. Nesse âmbito, o Observatório manteve uma presença regular nas redes sociais,
comunicando os temas mensais de trabalho do OM e, com destaque para a dinamização da rubrica Sabia
que… Junte-se a nós em: https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes/
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Sabia que… no Facebook
No âmbito das rotinas OM de 2018, o Observatório promoveu periodicamente ao longo do tema de cada
mês, a divulgação da rubrica “Sabia que…” no facebook, num formato de pergunta com resposta indireta a
partir de gráficos e mapas com projeção de dados nacionais e internacionais, tipo flash. Apresentam-se
alguns dos “Sabia que…” publicados em https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes/

Em 2018, o fb OM
assinalou algumas
efemérides, fazendo
eco dos dados
estatísticos
sistematizados pelo
OM na sua Coleção
Imigração em
Números.

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
Site www.om.acm.gov.pt
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O site do Observatório das Migrações, lançado em 2003, manteve-se em 2018 como um canal de referência
no que respeita à troca e divulgação de informação científica acerca do que de mais relevante é produzido
a nível nacional e internacional sobre os fenómenos da imigração e diálogo intercultural, contando com
uma atualização permanente dos seus conteúdos. O site do OM tem, ao longo dos últimos anos, procurado
constituir um instrumento de consulta para académicos, jornalistas, representantes da sociedade civil e
ONG’s, quadros da administração pública e imigrantes. Nesse âmbito, o site integra um vasto repositório de
informação útil e diversa acerca da temática das migrações, distribuídas por grandes categorias de
informação, com destaque para as Publicações OM, Dados Estatísticos, Notícias, Investigação, Referências
Bibliográficas e Eventos. Com uma procura crescente, em 2018 a atingir quase 29.000 utilizadores

(mais 4 mil utilizadores face ao ano anterior), cerca de 40.000 sessões, e mais de 136.000
visualizações de página, o site do OM tem-se vindo a afirmar como um repositório de dados sobre
imigração em Portugal e de trabalhos científicos sobre migrações da comunidade académica
nacional e internacional. Continue a acompanhar-nos em: http://www.om.acm.gov.pt/
Posters Estatísticos OM
Integrado na Coleção Imigração em Números do Observatório das Migrações,
procurando sensibilizar e desconstruir mitos relacionados com as migrações, mediante
a disseminação de dados, em 2018, o OM produziu e divulgou em suporte físico e
online (através do website e das redes sociais) 7 novos Posters com dados estatísticos
mais relevantes em temáticas centrais abordadas pelo OM ao longo do ano:
 Imigração e Línguas
 Refugiados
 Imigração e saúde - nacional
 Imigração e saúde - internacional
 Discriminação de base racial e étnica reportada
 Discriminação de base racial e étnica percecionada
 Imigração e Nupcialidade

4. Retrospetiva dos eventos OM em 2018

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

O Observatório das Migrações tem também entre as suas atribuições promover o debate e a reflexão
académica acerca de políticas migratórias e integração de migrantes, nomeadamente diligenciando um
diálogo construtivo e produtivo entre decisores políticos e académicos, e disseminar resultados de
produção científica acerca das migrações através da organização de conferências, jornadas anuais,
seminários e workshops (alíneas f), g) e h) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto).
Neste âmbito, destaque para as seguintes iniciativas do Observatório das Migrações, em 2018:

Em 2018, o Observatório das Migrações (OM) promoveu mais uma iniciativa “Diálogos OM” - formato de
mesa-redonda, com o objetivo de constituir um espaço de reflexão e diálogo
construtivo entre académicos, decisores políticos e representantes da sociedade civil,
em torno de uma temática central na área da integração de imigrantes em Portugal –
nesta edição dedicado ao tema “Migrações e Saúde em Portugal”. O evento teve lugar
no dia 14 de setembro de 2018, no Auditório do Centro Nacional de Apoio à
Integração de Migrantes (CNAIM) de Lisboa, assinalando as quatro décadas do Serviço
Nacional de Saúde (ver programa aqui). Nesta sessão foi lançado o Caderno Estatístico
OM #2 “Migrações e Saúde em números: o caso português”, da Coleção Imigração em
Números, de Catarina Reis de Oliveira, coordenadora da Coleção Imigração em
Números e responsável pelo estudo, e de Natália Gomes, investigadora do OM e
coautora do estudo; bem como o Estudo OM, Estudo 62 “Atitudes e representações face
à saúde, doença e acesso aos cuidados de saúde nas populações imigrantes”, da Coleção
Estudos OM, de Sónia Dias (coord.). Foram ainda
lançados dois Posters Estatísticos OM, da Coleção
Imigração em Números um focado na análise
de dados internacionais sobre saúde e imigração e
outro dedicado à análise dados nacionais sobre indicadores do estado de
saúde dos imigrantes.

A iniciativa contou, na sessão de abertura, com as intervenções da Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, e
do Alto-comissário para as Migrações, Pedro Calado, prosseguindo com a sessão dedicada ao tema
“Migrações e Saúde em Portugal”, moderada pela Diretora do Observatório das Migrações, Catarina Reis
Oliveira que fez a apresentação do Caderno Estatístico OM #2 “Migrações e Saúde em Números: o caso
português”, da Coleção Imigração em Números. Seguiu-se a apresentação do Estudo 62 “Atitudes e
representações face à saúde, doença e acesso aos cuidados de saúde nas populações imigrantes”,
da Coleção Estudos OM, pela coordenadora do estudo, a investigadora Sónia Dias. O encontro contou ainda
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com intervenções com comentários aos Estudos do OM, da Chefe de Missão da Organização Internacional
das Migrações (OIM) em Portugal, Marta Bronzin; do Presidente da Associação de Intervenção Comunitária,
Desenvolvimento Social e Saúde (AJPAS), António Carlos Silva; da representante da Administração Regional
de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, Coordenadora do Gabinete de Saúde do Centro Nacional de Apoio
à Integração de Migrantes (CNAIM), Fernanda Silva, bem como da Presidente do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território (IGOT), Maria Lucinda Fonseca.
Conheça aqui em maior detalhe o que marcou esta segunda edição dos Diálogos OM: “Migrações e Saúde
em Portugal”.

Lançamento do “Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores de Integração de Imigrantes” no INE
Em 2018, o Observatório das Migrações (OM) marca, uma vez mais, o Dia Internacional dos Migrantes, 18
de dezembro, com a realização de um seminário anual, onde serão apresentados os mais recentes
indicadores de integração de imigrantes em Portugal, sistematizados e analisados por
este Observatório, e no qual será dado espaço à reflexão e ao debate em torno da
temática das dimensões de integração dos imigrantes. No dia 18 de dezembro de
2018, entre as 10:00 e as 13:00, o Observatório das Migrações promoverá a
apresentação e lançamento do Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores de
Integração de Imigrantes, da Coleção Imigração em Números, no Salão Nobre do INE.
O encontro conta, na sessão de abertura, com a intervenção da Secretária de Estado
para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e do Presidente do Instituto Nacional
de Estatística, Francisco Gonçalves de Lima, prosseguindo com a apresentação do
Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores de Integração de Imigrantes, pelas
autoras do relatório, Catarina Reis Oliveira, Diretora do Observatório das Migrações e coordenadora do
relatório, e por Natália Gomes, coautora do estudo e Investigadora do OM, num painel moderado pelo
Alto-Comissário para as Migrações, Pedro Calado. O programa encontra-se disponível aqui. Inscreva-se
através do email: seminarios@acm.gov.pt ou om@acm.gov.pt.
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5. Quinzenas Temáticas OM no Centro de Documentação

O Observatório das Migrações (OM) tem entre as suas atribuições “Gerir e dinamizar o Centro de
Documentação do ACM, nomeadamente o seu acervo documental na vertente das migrações, e promover
o atendimento de utentes” (alínea j) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto).
Prosseguindo esta atribuição do Observatório e no âmbito das rotinas OM, ao longo de 2018, o
Observatório das Migrações (OM) promoveu diversas Quinzenas Temáticas no Centro de Documentação do
ACM, I. P., dedicadas aos temas em agenda do OM. Neste contexto, e a par de toda a atividade regular do
Centro de Documentação, para cada Quinzena Temática, o OM preparou e disponibilizou dossiers
temáticos com referências bibliográficas relevantes - nomeadamente da Coleção de Estudos OM, da
Coleção de Teses OM, e da Coleção Imigração em Números do OM - tornou acessíveis dados oficiais,
sistematizados e analisados pelo OM sobre cada temática, e destacou outras publicações do acervo do
Centro de Documentação sobre tema em destaque.
Em 2018, o OM promoveu no Centro de Documentação, as seguintes quinzenas temáticas:








De 15 a 26 de janeiro de 2018 - “Dados e Indicadores de Integração de Imigrantes“ (Referências
bibliográficas sobre Dados e Indicadores de Integração de Imigrantes”)
De 12 a 23 de fevereiro de 2018 - “Imigração e Nupcialidade“ (Referências bibliográficas sobre
“Imigração e Nupcialidade”)
De 21 a 29 de março de 2018 - “Discriminação de base racial e étnica“ (Referências bibliográficas
sobre Discriminação de base racial e étnica)
De 26 de abril a 11 de maio de 2018 - “Migrações e Saúde“ (Referências bibliográficas sobre
“Migrações e Saúde”)
De 18 a 28 de setembro de 2018 - “Imigração e Línguas“ (Referências bibliográficas sobre
“Imigração e Línguas”)
De 1 a 12 de outubro de 2018 - “Imigração e Envelhecimento“ (Referências bibliográficas sobre
“Imigração e Envelhecimento”)
De 2 a 16 de novembro de 2018 - “Europeus em Portugal“ (Referências bibliográficas sobre
migrações intracomunitárias)
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6. Participação do OM em conferências externas e encontros científicos
A par dos eventos da iniciativa do Observatório das Migrações (OM), realizados ao longo de 2018, e do
seminário de Lançamento do “Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores de Integração de Imigrantes
que ira ter lugar no próximo dia 18 de dezembro, Dia Internacional dos Migrantes -, ao longo de 2018, a
equipa OM foi convidada a participar com comunicações ou a coorganizar iniciativas científicas e
conferências. Neste âmbito, destacam-se em 2018, os encontros de maior relevo onde Observatório das
Migrações assumiu intervenção:


International Forum on Migration Statistics 2018 (promovido pela OCDE, OIM e Nações Unidas,
Paris, 15 e 16 de janeiro de 2018). Mais informações aqui.



Stakeholder meeting 2 “Facilitating evidence-based integration policies in cities - an Action of the
Urban Agenda Partnership on Inclusion of Migrant and Refugees” (promovido por Urban Agenda
for the EU - Partnership on Inclusion of Migrant and Refugees, Bruxelas, 21 de fevereiro de
2018). Mais informações aqui.



World Health Summit – WHS (promovido por CoimbraHealth, consórcio entre a Universidade de
Coimbra e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, 19 e 20 de abril de 2018). Mais
informações aqui.



The Migration Conference 2018 (promovida pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e
pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), Lisboa, 26 a 28 de junho). Mais
informações aqui.



Ciclo de Debates “Migração e Saúde 2018 – 2019 (promovido no âmbito do Mestrado de Migrações
Inter-etnicidades e Transnacionalismo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da
Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 27 de novembro de 2018. Mais informações aqui.
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Agenda

Lançamento do “Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores de Integração de Imigrantes”
Por ocasião do Dia Internacional dos Migrantes, dia 18 de dezembro de 2018, o Observatório das
Migrações (OM) promove a apresentação e lançamento do Relatório Estatístico Anual 2018 – Indicadores
de Integração de Imigrantes, da Coleção Imigração em Números do Observatório das Migrações, entre as
10:00 e as 13:00, no Salão Nobre do INE. O seminário conta, na sessão de abertura, com a intervenção da
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, e do Presidente do Instituto Nacional
de Estatística, Francisco Gonçalves de Lima, prosseguindo com a apresentação do Relatório Estatístico
Anual 2018 – Indicadores de Integração de Imigrantes, pelas autoras do relatório, Catarina Reis Oliveira,
Diretora do Observatório das Migrações e coordenadora do relatório, e por Natália Gomes, coautora do
estudo e Investigadora do OM, num painel moderado pelo Alto-Comissário para as Migrações, Pedro
Calado. O programa encontra-se disponível aqui. Inscrições abertas até ao dia 14 de dezembro, através do
email seminarios@acm.gov.pt ou om@acm.gov.pt.

Seminário Luso-Brasileiro sobre "Comunicação, Educação e Cultura. Contribuições para a Promoção e
Inovação em Saúde"
O Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais (CEMRI/UAb), da Universidade Aberta, Grupo
de Investigação – “Saúde Cultura e Desenvolvimento”, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), na Bahia (Salvador, Brasil), Grupo de Investigação – “Educação e
Comunicação em Saúde”, promove nos dias 17 e 18 de dezembro de 2018, o Seminário Luso-Brasileiro
sobre "Comunicação, Educação e Cultura. Contribuições para a Promoção e Inovação em Saúde". O
encontro que decorrerá em Lisboa (CEMRI, Palácio Ceia, Anfiteatro III), entre as 13:00 e as 20:00, e na
Bahia, Salvador, no IGM, Fiocruz Bahia, entre as 10:00 e as 17:00, integra as seguintes sessões temáticas:
Sessão 1 "Inovações Tecnológicas e Promoção em Saúde"; Sessão 2 "Mídia, Educação e Saúde"; Sessão 3
"Promoção e Educação em Saúde em Contextos Migratórios e Interculturais"; Sessão 4 "Sociedade,
Educação, Saúde e Qualidade de Vida"; Sessão 5 "A Saúde nas Redes Sociais"; Sessão 6 "Saúde, Migração,
Cultura e Cidadania"; Sessão 7 "Comunicação, Inclusão Social e Direito à Saúde"; Sessão 8 "Inovação,
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Cultura e Saúde: Perspetivas Comunicacionais e Metodológicas" bem como o lançamento da obra
“Comunicação e Saúde – Perspetivas Contemporâneas”, de Maria Lígia Rangel e Natália Ramos. Os
interessados em participar devem inscrever-se através deste endereço.
Mais informações disponíveis aqui.

“Seminário de Especialização em Refugiados, direitos humanos e acolhimento: perspetivas nacionais e
internacionais”: O Instituto para as Políticas Públicas e Sociais (IPPS-IUL), a Escola de Ciências Sociais e
Humanas (ECSH) e o Centro em Rede de Investigação em Antropologia – CRIA, do Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL), promovem de 17 a 21 de dezembro de 2018, o "Seminário de Especialização em
Refugiados, direitos humanos e acolhimento: perspetivas nacionais e internacionais". O seminário tem
como o objetivo proporcionar um conhecimento especializado, a partir do olhar das ciências sociais, sobre
a temática dos refugiados e direitos humanos, no contexto nacional e transnacional, dirigindo-se a
estudantes do ensino superior, docentes do ensino secundário e superior, técnicos de várias instituições,
públicas ou privadas que trabalhem, ou pretendam vir a trabalhar, no acolhimento e integração de
refugiados, voluntários de Associações e Organizações Não Governamentais, Formadores e Mediadores
Culturais h) Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, antropólogos, juristas, entre
outros. O seminário integra os seguintes conteúdos programáticos:
1 - Refugiados na Europa: fronteiras, soberania e cidadania;
2 - Direitos Humanos e diversidades;
3 - Passado e presente dos refugiados em Portugal;
4 - Processos e práticas de acolhimento e inserção de refugiados em Portugal: instituições e
responsabilidades políticas;
5 - Refugiados e saúde: diferentes conceções da saúde e doença;
6 - Seminário final. Direitos Humanos e Refugiados, reflexões e experiências de grupos parlamentares
Mais informações sobre o seminário disponíveis aqui.

Stream on the Challenge of Migration Flows in the Mediterranean Basin
No âmbito da 12th Annual International Conference on Global Studies: Business, Economic, Political, Social
and Cultural Aspects”, o Athens Institute for Education and Research (ATINER) promove de 20 a 23 de
dezembro de 2018, em Atenas, na Grécia, a “Stream on the Challenge of Migration Flows in the
Mediterranean Basin”. A iniciativa visa reunir académicos e investigadores de todas as áreas de estudo na
área da migração, refugiados e outras disciplinas relacionadas. Os trabalhos selecionados serão publicados
num número especial do Athens Journal of Mediterranean Studies dedicado ao tema “Refugee Crisis and
Forced Migration Flows in the Mediterranean Basin.”
Mais informações disponíveis aqui.
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