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Observatório das Migrações
Estrangeiros e o Sistema de Justiça # OM36
O Observatório das Migrações destaca neste mês o tema dos Estrangeiros e o Sistema de Justiça para
enquadrar o dia Europeu da Vítima de Crime que se assinala a 22 de fevereiro para recordar os direitos de
todas as pessoas – crianças e adultos, homens e mulheres, pobres e ricos, nacionais e estrangeiros – que
sofrem nas mãos de criminosos na União Europeia.
Procura-se com esta newsletter desconstruir alguns mitos que subjazem ao tema, nomeadamente a falsa
perceção da sobre representação dos estrangeiros na criminalidade, nas taxas de reclusão e nas taxas de
condenação. Com esse objetivo, sistematizam-se alguns dos principais resultados de investigações neste
domínio, com destaque para estudos publicados por este Observatório das Migrações (e.g. Estudo OM13,
Estudo OM20, Estudo OM43), e consideram-se os dados mais recentes de natureza penal e criminal dos
reclusos e da criminalidade julgada e condenada por nacionalidade (com relevo para dados sistematizados
nos relatórios estatísticos dos Indicadores de Integração de Imigrantes).
Estes estudos e relatórios estatísticos dão evidências de que a sobre representação de estrangeiros no
sistema de justiça penal e na população prisional em Portugal tem subjacentes causas diferentes,
nomeadamente diferenças no tipo de criminalidade, nas práticas das instâncias policiais, nas sentenças
condenatórias e nas penas privativas da liberdade de prisão efetiva e prisão preventiva. Alguns autores
nacionais e internacionais discutem ainda em que medida a sobre representação de cidadãos estrangeiros
nos sistemas judiciais reflete discriminação judicial em função da pertença nacional.
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. Estrangeiros e o sistema de justiça: perspetivas académicas
2

Em Portugal, a relação entre estrangeiros e sistema de justiça tem sido objeto de interesse dos cientistas
sociais desde finais do século passado (e.g., Baganha, 1996; Seabra, 1999; Esteves e Malheiros, 1999),
quando a própria imigração começou a marcar presença na agenda mediática e política nacional. A nível
internacional, o interesse pela temática nasceu mais cedo, seguindo também de perto o emergir da
imigração como um fenómeno social relevante nos respetivos países, destacando-se entre as obras
internacionais mais citadas: Albrecht, 1997; Calavita, 2003; Calavita, 2005; Engbersen e van der Leun, 2001;
Marshall, 1997; Martens, 1997; Melossi, 2003; Smith, 1997; Tonry, 1997; Wacquant, 1999; Waters, 1999.
A ideia de que a imigração estaria associada à criminalidade é mais antiga em sociedades de acolhimento
tradicionais, sendo que nos Estados Unidos da América (EUA) remonta ao século XIX (Wadsworth, 2010).
Não por acaso, esses países são também os maiores produtores de literatura académica sobre o assunto. A
associação sistemática da imigração à criminalidade tem raízes profundas na história americana. É por isso
curioso observar que, paradoxalmente, é precisamente nos EUA que o mito da criminalidade imigrante
mais carece de base empírica e é, de forma demonstrável, o oposto da realidade: nos EUA as pessoas
nascidas no estrangeiro têm níveis de envolvimento criminal notavelmente baixos e os seus descendentes
parecem apenas registar uma subida nesse envolvimento correspondente à sua aculturação na sociedade
americana (Bersani, 2014; Pendergast, Wadsworth e Lepree, 2018). Por outras palavras, o efeito do
imigrante saudável, bem conhecido da área da saúde, tem um claro paralelo na área da segurança onde o
imigrante se mostra mais cumpridor do que o nativo (Wadsworth, 2010). Assim não é de estranhar que
haja evidências concretas de que a política de deportações de não-cidadãos que tenham cometido crimes
nos EUA não conduziu a uma diminuição da criminalidade (Miles e Cox, 2014). Embora nos EUA a imigração
reduza o crime, a crença generalizada no contrário tem vindo a justificar a adoção de legislação que torna
as vidas dos imigrantes menos seguras (Zatz e Smith, 2012).
A maioria dos estudos tem procurado explicar o porquê de se acreditar na sobre representação dos
estrangeiros nos sistemas policial e judicial. O interesse académico por esta temática mais emerge da
análise, mais ou menos crítica, de discursos estigmatizantes que partem da premissa da sobre
representação dos estrangeiros no sistema prisional para tecer argumentos xenófobos e essencialistas.
Têm sido desenvolvidas estratégias de problematização que passam, antes de mais, (1) pela interrogação
de como são produzidos os números dos quais transparece essa sobre representação, identificando-se que
os indicadores estatísticos são construções sociais e não “dados que falam por si”.
Outra estratégia de problematização envolve questionar como são socialmente produzidos os fenómenos
refletidos nos números. Esta última subdivide-se na (2) interrogação da produção social da criminalidade e
(3) na interrogação da produção social das condenações. A primeira destas duas passa quer pela (2.1)
interrogação das covariantes estruturais da criminalidade condenada (e.g., pobreza, juventude,
desemprego), quer (2.2) pela interpelação do próprio processo como determinado comportamento vem a
configurar um ilícito criminal (e.g., a legislação produzida incide sobre comportamentos que não se
encontram homogeneamente distribuídos pelas diversas categorias da população). Quanto aos processos
que produzem condenações, reflete-se se estes produzem resultados idênticos independentemente das
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categorias da população em que se inscrevam (3.1.) os perpetradores (o que denotaria viés na atuação das
polícias e do ministério público) ou, mais adiante, (3.2) os acusados (caso em que um eventual viés se
situaria no próprio sistema judicial).
Há, pois, uma grande variabilidade inerente à constante de haver uma categoria da população que, de um
modo ou outro, é construída como problemática no contexto do sistema de justiça. Há categorias de
imigrantes, definidas em função da proveniência geográfica e cultural, que têm taxas de criminalidade
menores do que as dos autóctones e cujos descendentes mantêm esse padrão, não havendo assim uma
imediata previsibilidade do sentido da associação entre alteridade (otherness) e criminalidade. Por outro
lado, as diversas extrações sociais frequentemente influenciam os comportamentos criminais dos
imigrantes do mesmo modo que influenciam os dos autóctones, não restando grande variância entre
categorias que possa ser explicada em função da alteridade.
O determinismo económico também falha em dar conta do fenómeno, pois a diferença cultural entre
categorias de imigrantes em situações socioeconómicas comparáveis surge associada a diferenças nos tipos
e níveis de criminalidade. Também as diversas motivações que subjazem às migrações empreendidas
influem sobre a criminalidade, tendo, por exemplo, os traumas vividos em situações de guerra
consequências até certo ponto previsíveis (Tonry, 1997).
A par das complexidades associadas aos imigrantes, há também que considerar as complexidades que se
encontram associadas às sociedades de acolhimento. Antes de mais, atendendo a que as definições dos
crimes são nacionais, uma comparação internacional requererá sempre algum tipo de harmonização dos
quantitativos que se irão comparar. Por outro lado, a diversidade de políticas de naturalização entre
estados faz com que grupos definidos em termos de nacionalidades estrangeiras não sejam comparáveis
entre países de imigração, identificando-se pessoas com percursos migratórios similares mas em alguns
países já serem cidadãos nacionais enquanto noutros serem ainda estrangeiros. Também as políticas de
integração dos diversos países de acolhimento surgem associadas a níveis de criminalidade distintos para
imigrantes da mesma origem, permanecendo essa diferenciação nos respetivos descendentes (Tonry,
1997).
É de referir ainda que para além dos imigrantes e dos Estados, também os cientistas sociais podem, em
função das opções de investigação que tomam, conduzir os resultados. Por exemplo, o nível de agregação
das unidades de análise empregues não se tem mostrado estranho ao tipo de resultados obtidos. Com
efeito, estudos realizados nos EUA e baseados em dados recolhidos ao nível do indivíduo têm
historicamente tido resultados diferentes dos estudos baseados em dados agregados ao nível das cidades.
Em concreto, os estudos que têm por base dados recolhidos ao nível do individuo tendem a apoiar a tese
de que os imigrantes têm uma menor probabilidade de cometer delitos (Wadsworth, 2010).
Na Europa a comparação das taxas de reclusão dos cidadãos não nacionais e nacionais parece contar uma
história diferente da registada nos EUA. Centrando a análise na Europa do Sul, em particular, observa-se
que em Espanha, Itália ou Portugal os estrangeiros têm taxas de reclusão superiores às dos nacionais e que
em comparação com o contexto americano só encontram paralelo nas dos afroamericanos. Há vários
fatores que explicam estas diferenças como, por exemplo, a experiência imigratória: sendo a imigração
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para estes países um fenómeno relativamente mais recente, alguns autores têm defendido que a falta de
redes de apoio pode induzir os recém-chegados na anomia social. Outra hipótese é que o limbo da
indocumentação ao qual estão condenados muitos imigrantes possa vedar-lhes oportunidades económicas
e desse modo encaminhá-los para o crime. Outra possibilidade é que os imigrantes desempenhem nessas
sociedades um papel de bode expiatório racializado similar ao dos negros nos Estados Unidos (Zatz e Smith,
2012). É também interessante notar que os paradigmas europeus e americano diferem ainda pelo facto de
na Europa do Sul as segundas gerações parecerem estar menos em risco do que as primeiras. Com efeito,
Melossi, De Giorgi e Massa não identificam diferenças na criminalidade auto-reportada de jovens
“imigrantes de segunda geração” e jovens italianos (Melossi, De Giorgi e Massa, 2009). É possível que haja
aqui um efeito do chamado modelo social europeu, pois também na Suécia, os “imigrantes de segunda
geração” têm taxas de criminalidade mais baixas do que os “imigrantes de primeira geração”. Ainda assim,
ambas as gerações encontram-se mais envolvidas com delitos do que os suecos nativos” (Martens, 1997).
Focando no caso de Portugal, em 1996 Maria Ioannis Baganha defendia que os estrangeiros tendem a ser
mais acusados, condenados e presos do que os portugueses, por existir um sistema judicial discriminatório
(Baganha, 1996) e em 1999 Hugo Seabra apontava a possibilidade de as autoridades policiais e judiciais se
mostrarem mais sancionatórias (Seabra, 1999). No mesmo ano, Esteves e Malheiros argumentavam que
“há algumas provas de um comportamento discriminatório do sistema judicial que penaliza os grupos de
estrangeiros oriundos de países do Terceiro Mundo, nomeadamente dos PALOP” (Esteves e Malheiros,
1999: 86).
Posteriormente, Seabra e Santos chamaram a atenção para um conjunto de fatores que pode complexificar
a leitura dos dados nacionais relativos ao sistema de justiça (Seabra e Santos, 2005) e às prisões (Seabra e
Santos, 2006). Desde logo, a questão da deteção de indícios criminais relativos a pessoas estrangeiras em
trânsito que não têm qualquer relação com o país e cujos atos de maneira nenhuma podem ser
contabilizados em desfavor dos estrangeiros residentes em Portugal. Por outro lado e de forma
significativa, os estrangeiros residentes em Portugal também têm posicionamentos diferentes da
população residente com cidadania nacional num conjunto de variáveis estruturais (idade, sexo, estrato
social, etc.) que a literatura associa ao crime. Recorrendo às estatísticas disponíveis, os autores ilustram
que boa parte das diferenças na criminalidade observadas entre as duas categorias podem ser derivadas
destas características e não de uma hipotética relação entre a pertença à categoria estrangeiro e a
propensão ao crime. Quando controladas essas variáveis, ou seja, comparando portugueses com a mesma
distribuição etária, sexual e de condição perante o trabalho que os estrangeiros, identifica-se um rácio de
condenações por residentes imputáveis idêntico ao dos estrangeiros (Seabra e Santos, 2005).
Em consonância com as pesquisas prévias (Baganha, 1996; Seabra, 1999; Esteves e Malheiros, 1999), estes
autores levantam também a possibilidade de haver algum viés da parte do sistema de justiça contra os
estrangeiros, nomeadamente no que toca à aplicação da prisão preventiva, o que resultaria
estruturalmente das próprias disposições do código penal (associado ao risco de fuga) e não
necessariamente de preconceito por parte dos juízes. Outro fator ainda que poderá contribuir para as
diferenças entre categorias de análise definidas em termos de nacionalidade é a própria tipologia dos
crimes cometidos. Os autores concluem assim que “a sobre representação dos estrangeiros no universo dos
condenados, e igualmente no universo das penas de maior duração, é consequência de um inter-
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relacionamento de dois fatores: por um lado, um maior envolvimento em crimes severamente punidos
(como é o caso do tráfico de droga); por outro, uma maior propensão do sistema judicial para penalizar os
arguidos de nacionalidade estrangeira.” (Seabra e Santos, 2005: 114).
No que toca ao sistema penal, os mesmos autores fazem ver que à época Portugal era dos países europeus
com menor prevalência de estrangeiros nas suas prisões e também nos quais essa prevalência menos
destoava da prevalência de estrangeiros na população em geral. Acresce que o aumento da proporção de
reclusos estrageiros observado entre 1994 e 2003 foi mais lento do que o crescimento homólogo da
população estrangeira legalmente residente. Resulta que permanece na análise dos dados relativos ao
contexto prisional um viés no tratamento desta população no que se refere à aplicação das penas de prisão
preventiva. A esta juntam-se aliás ilustrações estatísticas de que menos estrangeiros reclusos beneficiam
de regime aberto, amnistias, perdões e indultos (Seabra e Santos, 2006). As mesmas tendências se
observam nos dados mais recentes, persistindo o pendor dos estrangeiros estarem mais sujeitos à
aplicação da medida de prisão preventiva (26,8% em 2017) por comparação aos reclusos nacionais (13,5%
em 2017) (Oliveira e Gomes, 2018: 269).
Noutro estudo publicado pelo OM, em 2010, Graça Fonseca procurou aferir os indícios de discriminação
judicial em Portugal. A autora focou-se nas sentenças condenatórias e pôs de parte questões relativas ao
tipo de crimes cometidos ou a eventuais vieses das polícias. Estabelecer a existência de discriminação
judicial exige que, nota a autora, a nacionalidade permaneça significativamente associada a diferenças nos
resultados após todas as variáveis legalmente relevantes terem sido ponderadas e mantidas constantes.
Tendo dado corpo metodológico a esta agenda teórica por via da análise de regressão logística, conclui pela
afirmativa. Ou seja, que, mantendo o resto constante, há maior probabilidade de os arguidos estrangeiros
serem condenados a pena de prisão efetiva, e, uma vez condenados, que essa pena privativa seja mais
longa do que a aplicada a Portugueses em igualdade de circunstâncias (Fonseca, 2010).
Alguns anos depois, Silvia Gomes identifica que permanece a sobre representação de indivíduos
estrangeiros em contexto prisional, deparando-se ainda com a impossibilidade de distinguir residentes
documentados, residentes não documentados e visitantes. A autora alertou que as estatísticas criminais
têm substanciais limitações que obstam a uma análise mais fina e compreensiva, no sentido weberiano das
representações sociais. Admitindo que essas representações estão efetivamente alinhadas com a sobre
representação estatística, a autora afirma porém que, olhando mais de perto, se constata serem os
reclusos de categorias minoritárias com origem nos contextos mais desfavorecidos da sociedade
portuguesa. Nesse sentido, conclui: “Podemos afirmar que o acesso ao direito e à justiça é desigual e
enforma de problemas derivados da pertença a determinada classe, etnia e nacionalidade. (…) Pelos
resultados alcançados, foi possível perceber que os indivíduos envolvidos em práticas criminais foram
vítimas – ao nível familiar ou escolar – antes de se tornarem desviantes. Seria interessante entender o peso
que as vitimizações têm nos trajetos sociais criminais.” (Gomes, 2014: 197 e 203)
Estudos mais recentes no panorama nacional têm vindo a abordar, por outro lado, o nexo entre
estrangeiros e o sistema de justiça a partir de metodologias de investigação intensiva, realçando
nomeadamente o papel de características individuais e grupais – como a língua (e dialetos locais) – entre
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pares de reclusão em “estratégias de ‘sobrevivência institucional’ para compensar pressões e lacunas
derivadas da restrição de liberdade” (Resende, 2017:75).
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A bibliografia que se segue, sem pretensão de exaustividade, ilustra bem como o tema da relação dos
estrangeiros com o sistema de justiça tem sido analisado em Portugal e internacionalmente. Se conhecer
outras referências relevantes, por favor não deixe de partilhá-las connosco através do email
om@acm.gov.pt.
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3. Estrangeiros e criminalidade nas Coleções do OM
12

O Observatório tem vindo, desde a sua génese em 2002, a contribuir para aprofundar o conhecimento
sobre a relação entre o sistema de justiça e a imigração, e a desconstrução de alguns mitos neste domínio,
através da publicação de estudos e da sistematização e análise de dados estatísticos e administrativos
disponíveis em Portugal.
Coleção Estudos

ESTUDO OM 13: A Criminalidade de Estrangeiros em Portugal. Um inquérito científico, de Hugo
Martinez de Seabra e Tiago Santos, maio de 2005: Este estudo traz ao discurso que equaciona estrangeiros
e criminalidade, uma abordagem mais sistemática, apoiada numa reflexão teórica explicitada, em
metodologias que permitiram o controlo da influência de diversas variáveis independentes e em fontes
oficiais. Foi assim, rejeitada a pergunta na sua formulação mais espontânea – é a participação comprovada
de indivíduos de nacionalidade estrangeira em atos criminais maior do que aquilo que a sua proporção no
conjunto da sociedade portuguesa levaria a esperar? –, até porque a resposta é tão evidente como
enganadora. Nessa formulação a pergunta leva à comparação do que não é comparável, ou seja, falha em
manter o resto constante enquanto confronta a criminalidade de portugueses e estrangeiros. Os
estrangeiros e os portugueses residentes em Portugal são muito diferentes entre si. Qual seria então o
resultado desta comparação caso estrangeiros e portugueses se assemelhassem nos aspetos suscetíveis de
influírem sobre a criminalidade condenada, nomeadamente os que respeitam à sua inscrição na estrutura
social? Esta foi a questão de partida com o objetivo de esclarecer se há efetivamente um contributo da
nacionalidade para a criminalidade. Procurando dar resposta a esta questão, a preocupação foi recolher
dados quantitativos que permitissem inscrever tanto o estrangeiro como o criminoso na estrutura social.
Este estudo do OM pode ser encontrado aqui.

ESTUDO OM 20: Reclusos Estrangeiros em Portugal. Esteios de uma problematização, de Hugo
Martinez de Seabra e Tiago Santos, março de 2006: Nesta obra os autores debruçam-se sobre o
denominado topo da pirâmide da criminalidade, isto é, a realidade dos estrangeiros reclusos em Portugal.
Nesse sentido, foram analisadas as estatísticas oficiais da Direção Geral dos Serviços Prisionais nos 10 anos
compreendidos entre 1994 e 2003. Entre 1994 e 2003 o número de estrangeiros recluídos no sistema
prisional português cresceu 116%, sendo superior ao verificado para a população de reclusos em geral,
resultando por isso num aumento da proporção de estrangeiros neste universo de 9,6% em 1994 para
15,7% em 2003. A evolução da população estrangeira com residência legal em Portugal foi, segundo dados
oficiais, de 176% no mesmo período. É abusivo pensar nos estrangeiros residentes como equivalendo à
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base de recrutamento dos estrangeiros condenados a penas de prisão efetiva. No entanto, é interessante
constatar que o crescimento de reclusos estrangeiros observado foi mais lento do que o da população
estrangeira legalmente residente. O estudo enquadra ainda a situação portuguesa no contexto da União
Europeia, analisa os regimes prisionais aplicados, nomeadamente a pouco frequente aplicação do regime
aberto a estrangeiros e igualmente a pouco frequente aplicação da vigilância eletrónica. Seguiu-se a análise
dos reclusos saídos durante 2003, resultando na observação de uma mais frequente aplicação da prisão
preventiva de forma incorreta a estrangeiros, resultando em inúmeras saídas por posterior aplicação de
medidas de coação não detentivas, por absolvição, ou por penas não detentivas. Por fim, a reflexão sobre a
questão da disparidade entre a proporção de estrangeiros em Portugal e no sistema prisional português
conduziu os autores a uma pluralidade de cenários alternativos, nenhum dos quais ‘verdadeiro’ mas todos
eles mais corretos do que pegar em duas percentagens sem pensar em que condições são produzidas e no
que efetivamente traduzem. O estudo conclui que a simplicidade com a qual é usual compararem-se
estrangeiros na prisão com estrangeiros na população é uma das proverbiais aparências que iludem. Este
estudo do OM pode ser encontrado aqui.

ESTUDO OM 43: Percursos Estrangeiros no Sistema de Justiça Penal, de Graça Fonseca,
novembro de 2010: Em 2006 cerca de 20% da população reclusa em Portugal tinha nacionalidade
estrangeira. Nesse mesmo ano, as estimativas oficiais indicavam que a proporção de estrangeiros na
população residente em Portugal era de 4%. Este estudo parte daqui, admitindo que a sobre representação
de estrangeiros residentes em Portugal no sistema de justiça penal e na população prisional pode ter
diferentes causas, nomeadamente diferenças no tipo de criminalidade e práticas proactivamente seletivas
das instâncias policiais, a investigação realizada centrou-se no momento do processo judicial e, em
particular, da sentença condenatória. É neste ponto do sistema de justiça criminal que a autora foca a
observação, tendo como objetivo analisar se e em que medida a sobre representação de cidadãos
estrangeiros residentes em Portugal reflete discriminação judicial em função da pertença nacional. Conclui
que a discriminação tem significado no quadro de explicação para a sobre representação de estrangeiros
no sistema prisional português, mas significado insuficiente para explicar a dimensão do fenómeno
observado. Este estudo do OM pode ser consultado aqui.
Coleção Teses

TESE OM 1: Delinquência a Preto e Branco. Estudo de Jovens em Reinserção, de Hugo
Martinez de Seabra, setembro de 2005: Os mass media têm sido, ao longo dos últimos anos, praticamente
os únicos produtores de (des)informação relativa à temática do desvio e da delinquência juvenil junto de
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descendentes de imigrantes africanos em Portugal. Ao contrário do que se verifica no universo da produção
das ciências sociais relativa a temáticas semelhantes, utilizam inquestionada e despreocupadamente
termos discriminatórios como ‘negros’ ou ‘africanos’ numa clara produção de estigmatização, apoiada
única e exclusivamente na cor da pele. Embora alguns dos elementos apresentados – como o facto de este
ser um fenómeno urbano, praticado frequentemente em grupo e resultante de um claro desenraizamento
social destes jovens – revelem preocupações de contextualização e algum ‘encosto’ à linguagem das
ciências sociais, outros há que são clara e preocupantemente precipitados e infundados. A associação do
sentimento de insegurança exclusivamente aos comportamentos destes jovens, a permanente afirmação
da existência de ‘gangs’ organizados de jovens africanos, a frequente qualificação do meio de proveniência
como ‘gueto’ são, entre muitas outras, algumas das conclusões apresentadas pela produção jornalística,
baseadas numa muito pouco rigorosa investigação e constituindo uma espécie de ‘fast-food’ para saciar
uma opinião pública habituada a consumir este tipo de notícias e sedenta das mesmas. O principal objetivo
deste trabalho consiste em conhecer melhor a realidade diária destes jovens, as suas práticas, as suas
orientações ideológicas e as suas motivações. As linhas orientadoras deste trabalho assentam num estudo
de caso realizado num Colégio de Reinserção Social, para jovens vítimas e delinquentes, situado em Lisboa.
Apoiados essencialmente em metodologias de cariz qualitativo (observação, entrevistas, diário de campo),
os autores procuraram ao longo de quatro meses ultrapassar as naturais muralhas defensivas existentes
quando se abordam questões tão delicadas como são as práticas desviantes, frequentemente protegidas
por efabulações e invenções. Estudo disponível aqui.

Coleção Imigração em Números

“Estrangeiros e o Sistema de Justiça”, in Indicadores de integração de imigrantes:
relatório estatístico anual 2018, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, dezembro de 2018,
pp. 267-275: Entre 2016 e 2017 o número de reclusos estrangeiros no sistema prisional português passou
de 2.295 para 2.144, refletindo um decréscimo de -7%. Desde o início da década (referência face ao ano de
2011), o número de reclusos de nacionalidade estrangeira evidenciou uma diminuição de -16%. A análise
da relação entre estrangeiros e sistema de justiça implica, contudo, o reconhecimento da necessidade de
relativizar os valores obtidos, uma vez que quando se olha para a criminalidade de estrangeiros, ou para a
percentagem de reclusos estrangeiros, deve atender-se que não estamos a falar necessariamente de
imigrantes ou de estrangeiros residentes no país. Os dados sobre reclusos estrangeiros analisados mostram
que a evolução do número de estrangeiros nas prisões portuguesas não está inteiramente correlacionada
com a evolução dos fluxos imigratórios em direção a Portugal. Muitos dos reclusos estrangeiros são
“indivíduos em trânsito”, isto é, são estrangeiros mas não imigrantes, sem residência nem atividade
profissional em Portugal: em 2017 os reclusos estrangeiros sem residência em Portugal representavam 25%
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do total de reclusos estrangeiros no sistema prisional português. Por outro lado, importa realçar que os
cidadãos estrangeiros estão mais sujeitos à aplicação da medida de prisão preventiva perante a suspeita de
crimes por alegado maior risco de fuga e pelo tipo de crime de que estão acusados e a moldura penal que
lhe está subjacente: em 2017, 27% dos reclusos estrangeiros no sistema prisional português estavam
presos preventivamente, enquanto no caso dos reclusos de nacionalidade portuguesa essa percentagem
apenas atingia os 14%. Relatório disponível aqui.

“Estrangeiros e o Sistema de Justiça”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório
estatístico anual 2017, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, dezembro de 2017, pp. 239247: Entre 2015 e 2016 o número de reclusos estrangeiros no sistema prisional português passou de 2.495
para 2.295, refletindo um decréscimo de -8%. Desde o início da década (referência face ao ano de 2011), o
número de reclusos de nacionalidade estrangeira evidenciou uma diminuição de -10%. A análise da relação
entre estrangeiros e sistema de justiça implica, contudo, o reconhecimento da necessidade de relativizar os
valores obtidos, uma vez que quando se olha para a criminalidade de estrangeiros, ou para a percentagem
de reclusos estrangeiros, deve atender-se que não estamos a falar necessariamente de imigrantes ou de
estrangeiros residentes no país. Os dados sobre reclusos estrangeiros analisados mostram que a evolução
do número de estrangeiros nas prisões portuguesas não está inteiramente correlacionada com a evolução
dos fluxos imigratórios em direção a Portugal. Muitos dos reclusos estrangeiros são “indivíduos em
trânsito”, isto é, são estrangeiros não imigrantes, sem residência nem atividade profissional em Portugal:
em 2016 os reclusos estrangeiros sem residência em Portugal representavam 27% do total de reclusos
estrangeiros no sistema prisional português. Por outro lado, importa realçar que os cidadãos estrangeiros
estão mais sujeitos à aplicação da medida de prisão preventiva perante a suspeita de crimes por alegado
maior risco de fuga e pelo tipo de crime de que estão acusados e a moldura penal que lhe está subjacente:
em 2014, 26% dos reclusos estrangeiros no sistema prisional português estavam presos preventivamente,
enquanto no caso dos reclusos de nacionalidade portuguesa essa percentagem apenas atingia os 13%.
Relatório disponível aqui.

“Estrangeiros e o Sistema de Justiça”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório
estatístico anual 2016, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, outubro de 2016, pp. 157-165:
Em 2014 o número de reclusos estrangeiros no sistema prisional português correspondia a 2.469 cidadãos
(-6,7% face ao ano anterior). A análise destes dados estatísticos requer, contudo, alguns cuidados, uma vez

15

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
que quando se olha para a criminalidade de estrangeiros, ou para a percentagem de reclusos estrangeiros,
deve atender-se que não estamos a falar necessariamente de imigrantes ou de estrangeiros residentes no
país. Os dados sobre reclusos estrangeiros analisados mostram que a evolução do número de estrangeiros
nas prisões portuguesas não está inteiramente correlacionada com a evolução dos fluxos imigratórios em
direção a Portugal. Muitos dos reclusos estrangeiros são “indivíduos em trânsito”, isto é, são estrangeiros
não imigrantes, sem residência nem atividade profissional em Portugal – em 2014 estes reclusos
estrangeiros sem residência em Portugal representavam 25% do total de reclusos estrangeiros no sistema
prisional português. Por outro lado, importa realçar que os cidadãos estrangeiros estão mais sujeitos à
aplicação da medida de prisão preventiva perante a suspeita de crimes, facto que tem sido explicado pelo
maior risco de fuga, bem como o tipo de crime que estão acusados e a moldura penal que lhe está
subjacente – em 2014, 28% dos reclusos estrangeiros no sistema prisional português estavam presos
preventivamente, enquanto no caso dos reclusos de nacionalidade portuguesa essa percentagem apenas
atingia os 14%. Estes fatores acabam por contribuir para a importância percentual dos reclusos de
nacionalidade estrangeira no sistema prisional português. Encontre este relatório aqui.

“Estrangeiros e o Sistema de Justiça”, in Monitorizar a integração de imigrantes em
Portugal: relatório estatístico decenal, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, dezembro de
2014, pp. 191-200: Entre 2001 e 2012 o número de reclusos estrangeiros no sistema prisional português
passou de 1.582 para 2.602. Em 2012 a proporção de reclusos estrangeiros no total de reclusos atingia os
19%. Importa esclarecer que é preciso ter alguns cuidados na análise destes dados estatísticos, uma vez
que quando se olha para a criminalidade de estrangeiros, ou para a percentagem de reclusos estrangeiros,
deve atender-se que não estamos a falar necessariamente de imigrantes ou de estrangeiros residentes no
país. Na realidade muitos destes reclusos ou estrangeiros julgados criminalmente são estrangeiros
apanhados na fronteira ou em circulação que não têm qualquer vínculo a Portugal ou intenção de imigrar
para o país. Os dados sobre reclusos estrangeiros analisados mostram que a evolução do número de
estrangeiros nas prisões portuguesas não está inteiramente correlacionada com a evolução dos fluxos
imigratórios em direção a Portugal. Muitos dos reclusos estrangeiros são “indivíduos em trânsito”, isto é,
são estrangeiros não imigrantes, sem residência nem atividade profissional em Portugal, sendo que o perfil
de reclusos estrangeiros nem sempre corresponde ao perfil de imigrantes residentes em Portugal. Importa
ainda atender que os cidadãos estrangeiros estão mais sujeitos à aplicação da medida de prisão preventiva
e que, para o mesmo tipo de crime, apresentam taxas de condenação mais elevadas que os arguidos de
nacionalidade portuguesa, verificando-se também que os cidadãos estrangeiros tendem a ser mais
condenados a penas privativas da liberdade (prisão efetiva). Estes fatores concorrem para o aumento da
importância relativa de reclusos estrangeiros no sistema prisional português. Relatório disponível aqui.
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4. Destaque Estatístico OM: Reclusos estrangeiros nos países da União Europeia
17

Sabia que a subpopulação de reclusos estrangeiros em Portugal assume uma importância
relativamente baixa quando comparada com a maioria dos países da União Europeia?
Para a análise da relação entre estrangeiros e o sistema de justiça começamos por considerar os dados da
proporção de reclusos estrangeiros no total de reclusos de cada país europeu. Como se mostrou em
estudos deste Observatório (Seabra e Santos, 2006; Fonseca, 2010; Oliveira e Gomes, 2014; Oliveira e
Gomes, 2016; Oliveira e Gomes, 2017 e Oliveira e Gomes, 2018), das comparações internacionais resulta
que a subpopulação de reclusos estrangeiros em Portugal assume uma importância relativamente baixa
quando comparada com a maioria dos países da União Europeia.
Percentagem de reclusos estrangeiros no total de reclusos a 1 de Setembro de 2016,
e percentagem de estrangeiros no total de residentes a 1 Janeiro de 2017, nos países da União Europeia (%)
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Fonte: Council of Europe Annual Penal Statistics (SPACE I) 2016 e EUROSTAT (sistematização de Oliveira e Gomes,
2018).

Em 2016, segundo as estatísticas penais publicadas pelo Conselho da Europa, Portugal apresentava 16,7%
de reclusos estrangeiros no sistema prisional, situando-se bastante longe dos valores assumidos nos países
com maior importância relativa de reclusos estrangeiros: Luxemburgo (73,9%), Grécia (55,2%) e a Áustria
(53,9%), onde mais de metade da população reclusa tem uma nacionalidade estrangeira, seguindo-se Malta
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(41,7%), Chipre (41,5%), Bélgica (40,7%), Alemanha (35,6%) e Itália (33,8%). Em 2016, também a Espanha,
Dinamarca, França, Suécia, Holanda e Finlândia registavam valores superiores a Portugal.
Importa, neste âmbito, aferir se a importância relativa de reclusos estrangeiros reflete de alguma forma a
percentagem da população estrangeira residente em cada um desses países. Analisando a distância entre a
percentagem de reclusos estrangeiros e a percentagem de estrangeiros residentes em cada país europeu,
observa-se que a distância é maior na Grécia (+48 pontos percentuais), na Áustria (+39pp), em Malta
(+30pp), na Bélgica (+29pp), no Luxemburgo (+26pp) e em Itália (+26pp). Em França a percentagem de
reclusos no sistema prisional era superior à percentagem de estrangeiros residentes em +15 pontos
percentuais, em Espanha esta distância era de +19pp, na Dinamarca +20pp e na Alemanha +24pp. Em
Portugal a percentagem de reclusos no sistema prisional era superior à percentagem de estrangeiros
residentes em +13 pontos percentuais. Com valores equiparados a Portugal encontrava-se a Holanda,
Finlândia e Suécia (que assumiam igualmente +13pp de distância entre a proporção de reclusos
estrangeiros e a percentagem de estrangeiros residentes). Nesta comparação apenas a Estónia e a Letónia
assumem resultados inversos, ou seja, são os únicos países europeus onde a proporção de reclusos
estrangeiros no sistema prisional é inferior à percentagem de estrangeiros residentes (-7pp na Estónia e 10pp na Letónia). Resulta que é difícil estabelecer uma relação causal entre imigração ou população
estrangeira residente e população reclusa com nacionalidade estrangeira.
Em 2018, o Conselho da Europa publicou um estudo longitudinal – “Foreign offenders in prison and
probation in Europe: Trends from 2005 to 2015 (inmates) and situation in 2015 (inmates and
probationers)” – que analisa, para o período entre 2005 e 2015, os dados disponíveis sobre o número de
estrangeiros na população reclusa dos 47 Estados-membros do Conselho da Europa. Os dados analisados
sobre a população reclusa (SPACE I) foram recolhidos através do Council of Europe Annual Penal Statistics
(SPACE). De um modo global, e no que toca especificamente à população reclusa, o estudo concluiu que na
última década o padrão geográfico dos reclusos estrangeiros seguiu uma tendência estável. Ou seja, nos
países da Europa Oriental, os reclusos estrangeiros tenderam a representar menos de 5% do total da
população reclusa desses países, enquanto na Europa Ocidental, em particular nos países da União
Europeia e da EFTA, a percentagem de reclusos estrangeiros no total de reclusos permaneceu elevada. O
relatório aponta ainda que a percentagem de presos estrangeiros na generalidade das instituições penais
da Europa Ocidental foi mais elevada em 2015 do que em 2005, ou seja, aumentou na última década a
prevalência de reclusos estrangeiros. Importa realçar que, segundo o mesmo estudo, esta mesma
tendência pode ser observada junto da população reclusa em geral, ou seja, os países da Europa Oriental
revelam baixas percentagens de reclusão, enquanto na Europa Ocidental as mesmas percentagens são mais
elevadas.
O mesmo relatório do Conselho da Europa identifica em 2015 quatro grupos de países: 1) países com baixas
percentagens de reclusos estrangeiros (≤5%); 2) países com percentagens medianas de reclusos
estrangeiros (entre 5,1% e 15%); 3) países com percentagens relativamente elevadas de reclusos
estrangeiros (entre 15,1% e 30%); e 4) países com percentagens elevadas de reclusos estrangeiros (>30%).
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Europa Oriental

Europa Ocidental

Proporção de reclusos estrangeiros no total de reclusos dos Estados-membros
do Conselho da Europa, a 1 de Setembro de 2015 (%)
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Mapa da percentagem de reclusos estrangeiros na população prisional dos Estados-membros
do Conselho da Europa, a 1 de Setembro de 2015 (%)

Fonte: Council of Europe 2018 (sistematização e projeção em mapa pela Equipa OM).
Nota: Dados não disponíveis para o Mónaco e para a Ucrânia.

Neste âmbito, no primeiro grupo, dos países com baixas percentagens de reclusos estrangeiros (≤5%) (no
mapa a azul mais escuro) identificavam-se países da Europa Oriental, sendo a Polónia (0,7%) e a Roménia
(0,9%) os países que registaram as percentagens mais baixas de reclusos estrangeiros nos estabelecimentos
prisionais. A estes dois países seguiam-se a Moldávia, Albânia, Lituânia, Eslováquia, Turquia, Azerbaijão e
Geórgia, com percentagens entre 1% e 3%. Ainda com valores abaixo dos 5% encontravam-se a Bulgária
(3,1%), Arménia (3,2%), Sérvia e Letónia (ambos com 3,5%), Rússia (4,3%) e Hungria (4,6%). Neste conjunto
de países apenas se encontrava 1 país da Europa Ocidental com baixa percentagem de reclusos
estrangeiros no sistema prisional: a Escócia (com 3,8%).
O segundo grupo de países (no mapa a azul mais claro), os países com percentagens medianas de reclusos
estrangeiros (entre 5,1% e 15%), remete maioritariamente para países da Europa Oriental, embora neste
grupo fosse também possível identificar países da Europa Ocidental, nomeadamente a Irlanda do Norte
(com 8,1%), Inglaterra e Gales (12,2%), e Irlanda (12,4%). Os países da Europa Oriental identificados neste
grupo foram a Macedónia e Croácia (ambos com 5,7%), a Bósnia-Herzegovina (7,0%), a Estónia (7,5%), a
República Checa (8,0%) e Eslovénia (9,4%).
O terceiro grupo de países, países com percentagens relativamente elevadas de reclusos estrangeiros
(entre 15,1% e 30%) (no mapa a cinzento claro), associa-se fundamentalmente a países da Europa
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Ocidental, nomeadamente países escandinavos, como a Finlândia (15,1%), Islândia (20,5%), Dinamarca
(27,0%), e Suécia (29,9%). Também países como a França (19,3%), a Holanda (19,1%) e países da Europa do
Sul (Espanha com 29,2% e Portugal com 17,5%) se encontram neste terceiro grupo.
Finalmente no quarto grupo de países – países com percentagens elevadas de reclusos estrangeiros
(>30%) (no mapa a cinzento escuro) – identificam-se outros países da Europa Ocidental, sobretudo países
da União Europeia. Com os valores mais elevados de reclusos estrangeiros no sistema prisional, em 2015,
encontrava-se o Luxemburgo (73,6%), a Suíça (71,0%), a Grécia (58,3%) e a Áustria (53,3%). Com valores
também muito significativos identificavam-se ainda Malta (40,4%), Bélgica (40,1%), Noruega (33,4%), Itália
(33%) e Alemanha (31,3%).
Analisadas as taxas de variação na última década (de 2005 para 2015) para os diferentes países, conclui-se
que os países com as taxas de variação mais negativas (ou seja, cujo número de reclusos estrangeiros
diminuiu) são países da Europa Oriental, concretamente a Estónia (-81% de reclusos estrangeiros no
sistema prisional), a Moldávia (-39%), a Eslovénia (-26%), a Eslováquia (-23%) e a Polónia (-21%). Destaque
ainda para a Croácia e Chipre (ambos com -16%), a República Checa (-8%) e a Turquia (-5%). Alguns países
da Europa Ocidental, entre os quais Portugal, registaram igualmente decréscimos na população reclusa
estrangeira: Holanda (-18%), Portugal (-5%), França (-5%), Inglaterra e Gales (-4%), Bélgica e Espanha (-3%).
Os restantes países registaram taxas de variação positivas, ou seja, evidenciaram um crescimento no
número de reclusos estrangeiros nos seus sistemas prisionais na década em análise. Com as taxas de
crescimento mais elevadas identificava-se a Letónia (+873%), a Albânia (+325%), a Escócia (+264%), a
Geórgia (+245%), a Irlanda do Norte (+185%), a Finlândia (+118%), a Noruega (+87%), a Lituânia (+87%) e a
Rússia (+80%). Outros países, sobretudo da Europa Ocidental, registam igualmente taxas de variação
positivas evidenciando um aumento da população reclusa estrangeira: Islândia (+75%), Dinamarca (+48%),
Grécia (+37%), Malta (+32%), Áustria (+17%), Suécia (+12%), Alemanha (+12%) e Luxemburgo (+3%). Com
taxas de crescimento não subestimáveis encontra-se também alguns países da Europa Oriental (e.g.
Montenegro com +36%, Bulgária +34%, Ucrânia +32%, Roménia +21%, Hungria +20%).
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5. Destaque Estatístico OM: Criminalidade e reclusão de estrangeiros em Portugal
22

Sabia que há sobre representação de reclusos estrangeiros com medida de prisão preventiva, por
comparação aos reclusos nacionais, e que o universo de reclusos estrangeiros inclui “indivíduos
em trânsito” que não são imigrantes ou residentes estrangeiros no país?
Uma leitura direta e imediata dos dados administrativos de Portugal parece associar os estrangeiros a uma
maior propensão para a criminalidade, maior taxa de reclusão e maiores taxas de condenação (Oliveira e
Gomes, 2018: 267-275). Para desconstruir esta perceção errónea, alguns estudos promovidos por este
Observatório recorreram a variáveis de natureza sociológica e criminal (Seabra e Santos, 2005 e 2006;
Fonseca, 2010), concluindo, neste âmbito, que a evolução do número de estrangeiros nas prisões
portuguesas não está inteiramente correlacionada com a evolução dos fluxos imigratórios acolhidos em
Portugal.
Conforme se observa nos dados administrativos nacionais, muitos dos reclusos estrangeiros são ‘indivíduos
em trânsito’, isto é, são estrangeiros mas não são imigrantes, não tendo nem residência nem atividade
profissional em Portugal. Acresce que o perfil de reclusos estrangeiros nem sempre corresponde ao perfil
de imigrantes residentes em Portugal. Por outro lado, os cidadãos estrangeiros estão (por comparação aos
cidadãos portugueses) mais sujeitos à aplicação da medida de prisão preventiva e em determinados crimes
os arguidos de nacionalidade estrangeira apresentam taxas de condenação mais elevadas que os arguidos
de nacionalidade portuguesa, evidenciando taxas de condenação a penas privativas da liberdade (prisão
efetiva) também superiores aos nacionais portugueses (aprofunde em Oliveira e Gomes, 2018: 267-275).
Todos estes fatores, enquadrados pela mobilização de variáveis de natureza penal e criminal, concorrem
para uma melhor explicação da importância relativa dos reclusos de nacionalidade estrangeira no
sistema prisional português e da criminalidade julgada e condenada de estrangeiros por comparação aos
portugueses.

Reclusos estrangeiros no sistema prisional português
Desde o início desta década o número de reclusos de nacionalidade estrangeira evidenciou uma diminuição
de -16%, passando de 2.548 reclusos estrangeiros em 2011 para 2.144 em 2017. Ainda no que toca às
tendências gerais, importa salientar que, face ao início da década, a variação verificada junto dos reclusos
estrangeiros apresenta-se em contraciclo com a tendência observada para o total da população reclusa em
Portugal, uma vez que neste último caso a taxa de variação foi positiva (em +6%), passando-se de 12.681
reclusos em 2011 para 13.440 em 2017.
Em 2017 a proporção de reclusos estrangeiros no total de reclusos era de 16% (embora no início desta
década essa proporção fosse mais elevada: 20,1% de reclusos estrangeiros). A análise destes dados
estatísticos requer, contudo, alguns cuidados, uma vez que quando se olha para a criminalidade de
estrangeiros, ou para a percentagem de reclusos estrangeiros, deve atender-se que não estamos a falar
necessariamente de imigrantes ou de estrangeiros residentes no país. Os dados sobre reclusos estrangeiros
analisados mostram que a evolução do número de estrangeiros nas prisões portuguesas não está
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inteiramente correlacionada com a evolução dos fluxos imigratórios em direção a Portugal. Muitos dos
reclusos estrangeiros são “indivíduos em trânsito”, ou seja, são estrangeiros mas não são imigrantes,
uma vez que não têm residência em Portugal nem têm uma atividade profissional no país. Em 2011 e 2017
os reclusos estrangeiros sem residência em Portugal representavam, respetivamente, 25,3% e 24,9% do
total de reclusos estrangeiros do sistema prisional português, ou seja, os dados mostram que 1 em cada 4
reclusos estrangeiros não tinha residência no país, não sendo por isso imigrantes residentes no país.
Reclusos estrangeiros com residência em Portugal, em 2011 e 2017 (%)
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Fonte: Direção-Geral dos Serviços Prisionais (sistematização e cálculos de Oliveira e Gomes, 2018: 269).

Acresce que o perfil de reclusos estrangeiros nem sempre corresponde ao perfil de imigrantes residentes
em Portugal, uma vez que algumas nacionalidades alcançam uma expressividade na população reclusa que
é muito superior ao peso que detêm junto da população imigrante residente (e.g. na estrutura das dez
nacionalidades estrangeiras com maior número de reclusos, em 2017 surge a nacionalidade marroquina e
venezuelana, quando a percentagem destes residentes em Portugal em 2017 era muito residual: 0,4% de
residentes marroquinos e 0,7% de residentes venezuelanos- para mais detalhes consultar Oliveira e Gomes,
2018: 270-271).
Reclusos nacionais e estrangeiros por situação processual, em 2011 e 2017 (%)
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Fonte: Direção-Geral dos Serviços Prisionais (sistematização e cálculos de Oliveira e Gomes, 2018: 269)
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Os estrangeiros têm estado também mais sujeitos à aplicação da medida de prisão preventiva do que os
cidadãos nacionais. Esta tendência acaba por contribuir para a expressão percentual dos reclusos de
nacionalidade estrangeira no sistema prisional português (16% em 2017). O maior risco de fuga, bem como
o tipo de crime de que são acusados e a moldura penal que lhe está subjacente, são algumas das razões
apontadas para estas diferenças na aplicação da medida de prisão preventiva (Seabra e Santos, 2006;
Fonseca, 2010; Oliveira e Gomes, 2014, 2016, 2017 e 2018). Mantendo a tendência das duas últimas
décadas, em 2017, observa-se que os estrangeiros apresentam percentagens mais elevadas de presos
preventivos: a proporção de reclusos preventivos, entre os estrangeiros, era de 26,8% em 2017, quando no
caso dos reclusos portugueses, a proporção de presos preventivos desce para 13,5% (-13 pontos
percentuais que os estrangeiros). No início da década, em 2011, a proporção de reclusos estrangeiros em
prisão preventiva (33,6%) correspondia a mais do dobro da proporção nos portugueses (15,9%).
Taxa de presos preventivos por total de reclusos de cada nacionalidade, em 2017 (%)
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Fonte: Direção-Geral dos Serviços Prisionais (sistematização e cálculos da Equipa do OM). Nota: Apenas são consideradas
as nacionalidades cujo total de reclusos é superior a 30. Os países de nacionalidade com menos de 100 reclusos são os seguintes:
Marrocos, São Tomé e Príncipe, Outros África, Venezuela, Outros América do Sul, Bulgária, Espanha e Ucrânia.
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Em 2017, a percentagem de estrangeiros no total de presos preventivos do país era de 27,3%, quando a
percentagem de estrangeiros no total de reclusos condenados do país era de apenas 13,8%, refletindo a
sobre representação da aplicação da medida de prisão preventiva no caso dos estrangeiros, por
comparação aos nacionais.
A quase totalidade das nacionalidades estrangeiras assume percentagens de presos preventivos superiores
à nacionalidade portuguesa (13,5% de presos preventivos no total de reclusos de nacionalidade
portuguesa), com exceção dos reclusos de São Tomé e Príncipe (12,8% de presos preventivos no total dos
reclusos desta nacionalidade) e da Ucrânia que assume valores iguais aos dos reclusos de nacionalidade
portuguesa (13,5% de presos preventivos no total dos reclusos de nacionalidade ucraniana). Observa-se
que são os nacionais de países europeus (41% de presos preventivos no total dos seus reclusos) – destaque
para os búlgaros (90,3% de presos preventivos) e os espanhóis (42,6% de presos preventivos) – e de países
da América do Sul (30,6%) – destaque para os venezuelanos (32,3% de presos preventivos no total de
reclusos dessa nacionalidade) – os que mais sobressaem nos presos presos preventivos, seguidos dos
nacionais de países africanos (18% de presos preventivos no total dos reclusos de nacionalidade africana) –
destaque para os guineenses (20,3%) e marroquinos (20%).

Criminalidade julgada e condenada
Outro fator que concorre para a importância percentual dos reclusos estrangeiros no sistema prisional
português relaciona-se com as taxas de condenação. Ou seja, para o mesmo tipo de crime os estrangeiros
tendem a apresentar taxas de condenação mais elevadas que os arguidos de nacionalidade portuguesa,
sendo condenados com maior frequência a penas privativas da liberdade (prisão efetiva) – para maior
detalhe ver Oliveira e Gomes, 2018: 274-275.
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Fonte: Direção Geral da Política da Justiça (sistematização e cálculos da Equipa do OM).
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Relativamente à sanção penal aplicada, importa sublinhar que no global a pena de prisão efetiva é
maioritariamente aplicada aos crimes de homicídio e de tráfico de estupefacientes (simples ou agravado).
No entanto, é no tráfico de estupefacientes (simples e agravado) que as distâncias entre nacionais e
estrangeiros são mais significativas, registando-se uma maior taxa de aplicação da prisão efetiva junto dos
condenados estrangeiros. Em 2017, no âmbito de crimes de tráfico simples e agravado, os estrangeiros
registaram taxas de condenação a prisão efetiva (65,3%) que chegaram a atingir +26,3 pontos percentuais
que o aplicado aos nacionais (38,9% de taxa) pelo mesmo tipo de crimes. Também no início da década, em
2011, a distância entre o universo de nacionais e estrangeiros era visível (em cerca de 24 pontos
percentuais), embora essa distância fosse menos significativa que no ano de 2017 (distância de 26,3 pontos
percentuais) – para maior detalhe ver Oliveira e Gomes, 2018: 275.
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6. Oportunidades para investigadores
27

Chamada para comunicações: “2019 International Metropolis Conference”: No âmbito da edição 2019 da
International Metropolis Conference, subordinada ao tema “The Promise of Migration: Inclusion, Economic
Growth and Global Cooperation”, a ter lugar de 24 a 28 de junho de 2019, em Ottawa, Gatineaux, no
Canadá, encontra-se aberto o período para submissão de propostas de resumos para workshops,
comunicações individuais e posters, até ao dia 15 de fevereiro de 2019. As propostas a submeter devem
ter em conta as temáticas das sessões plenárias da conferência, designadamente: Quest for global
governance: Compacts and sustainable development goals; South-south migration; The economic impact of
migration; Non-state actors and the migration industry; Internally displaced persons; The effects of
technology on migration and integration; Cities and migration, e Public confidence in migration, sendo,
também, de interesse para a conferência os seguintes temas: The migration-security nexus; Migrant
smuggling and trafficking in persons; Migrant rights and nationalisms, entre outros.
Toda a informação disponível aqui.

Inscrições CEU Summer School: “Conceptualizing, Navigating and Representing the Field in Migration
Studies”: O Center for Policy Studies, da Central European University (CEU), tem aberto até ao dia 15 de
fevereiro de 2019, o período de inscrições para a Summer School dedicada ao tema “Conceptualizing,
Navigating and Representing the Field in Migration Studies”, a realizar de 1 a 5 de julho de 2019, em
Budapeste, na Hungria. A edição deste ano tem como objetivo analisar o campo dos estudos da migração,
com destaque para três questões: (1) reflecting on “migration studies” as a discipline and critically
examining the assumptions that underlie the production of knowledge about migrants and migration; (2)
reflecting on the process of migration research fieldwork and of conducting work “in the field” with
migrants and other related actors; (3) critically engaging with the way the field of migration research is
represented and exploring possible alternative ways of speaking about and representing migration
research. O curso dirige-se a estudantes de pós-graduação e pós-doutorandos que trabalhem com questões
ligadas às migrações nos seus diversos estádios, incluindo investigadores que estão prestes a fazer trabalho
de campo, investigadores em trabalho de campo e investigadores que já o tenham realizado e que estejam
em fase de redação de resultados.
Os interessados em participar neste curso devem consultar todos os requisitos e demais informações aqui,
devendo proceder à sua inscrição online.
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Inscrições para o Curso: “Accès à la protection sociale pour les travailleurs migrants, les réfugiés et leurs
familles”: O International Training Centre of the ILO da Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem
aberto até ao dia 25 de fevereiro de 2019, as inscrições para a curso de formação subordinado à temática
“Accès à la protection sociale pour les travailleurs migrants, les réfugiés et leurs familles”, a ter lugar de 25
a 29 de março de 2019, em Turim (Itália). O curso centra-se nas várias medidas unilaterais e bilaterais
existentes relativamente à proteção social dos trabalhadores migrantes, bem como dos refugiados e suas
famílias, quer no país de destino como no país de origem, dirigindo-se a técnicos, decisores políticos,
representantes de parceiros sociais, bem como profissionais e consultores da ONU ligados às questões da
proteção social e/ou migrações. Os interessados em frequentar este curso devem inscrever-se aqui,
podendo solicitar mais informações através deste endereço.

Chamada para comunicações: Painel “Decolonising knowledge: African and European linguistic
(dis)encounters”: No âmbito da 7ª Conferência Bianual da Rede Afroeuropeans: “In/Visibilidades Negras
Contestadas”, a ter lugar de 4 e 6 julho de 2019, no ISCTE – IUL, encontra-se aberto até ao dia 28 de
fevereiro de 2019, o período para apresentação de propostas de comunicações para o painel "Decolonising
knowledge: African and European linguistic (dis)encounters”. Este painel é coordenado por Ana Raquel
Matias, Paulo Feytor Pinto e Bernardino Tavares, e integra-se na linha temática da
conferência: “Decolonising Knowledge on Black Europe, African Diaspora and Africa". Os interessados em
apresentar propostas de comunicações devem consultar todos os requisitos e demais informações aqui,
devendo submeter as suas propostas aqui.

Chamada de trabalhos: “Unpacking the Challenges and Possibilities for Migration Governance”: No
âmbito da Conferência “Unpacking the Challenges and Possibilities for Migration Governance”,
do RESPOND – EU Horizon 2020 Research Project, a ter lugar de 17 a 19 de outubro de 2019, na University
of Cambridge, encontra-se aberto o período para submissão de trabalhos, até ao dia 28 de fevereiro de
2019. A conferência faz parte do Horizon 2020 project, RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration
in Europe and Beyond e tem como objetivo estudar a governação da recente migração massiva e das suas
implicações para a UE, para os Estados-Membros e países terceiros, a nível macro (transnacional, nacional),
a nível médio (subnacional / local), e a nível micro (refugiados / migrantes). A conferência tem como foco
as cinco áreas temáticas em estudo no âmbito do RESPOND: (1) Border management and security, (2)
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Refugee protection regimes, (3) Reception policies, (4) Integration policies, e (5) Conflicting Europeanization
and externalisation, devendo a submissão de resumos centrar-se numa contribuição teórica e/ou empírica
original, e enquadrar-se num dos seguintes painéis: Panel I: Governing Through Uncertainty?; Panel II: Who
is Shaping Border Management in the EU, and How?; Panel III: Governance of International Refugee
Protection: Challenges in Europe and Beyond; Panel IV: "Welcoming culture" in Europe and beyond; Panel V:
What's Working and What's not: Integration on the Labour Market, in Education and Housing from a Sociospatial Perspective; Panel VI: Analysing Gender and Vulnerability in Integration Policy Arenas; Panel VII:
Analysing Migrants' Public Mental Health: Citizenship, Resilience, and the Role of Religion, e Panel:
Conflicting Europeanisation. Podem também ser apresentadas propostas de artigos ou sugestões de
diferentes painéis, tal como ética e metodologia em estudos das migrações. Os interessados em submeter
propostas devem consultar todos os requisitos e demais informações aqui, podendo solicitar mais
informações através deste endereço.

Chamada de Trabalhos: “16th Annual Migration Meeting”: A Harvard University and IZA e a University
College Dublin and IZA têm aberto até ao dia 28 de fevereiro de 2019, o período para apresentação de
propostas para o 16th Annual Migration Meeting, a decorrer nos dias 23 e 24 de maio de 2019, em Dublin,
na Irlanda. O encontro tem como objetivo reunir investigadores juniores e seniores da área das migrações,
com vista a debater os seus trabalhos mais recentes num ambiente construtivo, convidando à submissão de
propostas sobre todas as questões relacionadas com a migração económica. Nesta edição do
encontro, destaque para a intervenção do Prof. Sir Paul Collier, da Universidade de Oxford. Os interessados
devem consultar todos os requisitos e demais informações aqui, devendo submeter as suas propostas
através deste formulário online.

Chamada para comunicações: “Immigration, Cultural Participation and
New Forms of Political Solidarity: Global Perspectives”: No âmbito da
conferência internacional subordinada à temática “Immigration, Cultural
Participation and New Forms of Political Solidarity: Global Perspectives”,
iniciativa do CEDEM (University of Liége) e o IMISCOE Standing Committee POPADIVCIT, a decorrer a 25 e
26 de setembro de 2019, na University of Liège (Belgium), encontra-se aberto até ao dia 15 de março de
2019, o período para apresentação de propostas de comunicações. A conferência tem como principal foco
a participação cultural e artística de migrantes e descendentes de migrantes numa perspetiva transatlântica
e também sobre os espaços e os momentos em que esta participação se cruza e se vincula a formas
públicas de envolvimento coletivo intercultural, seja artístico, político ou outro. A conferência não se
restringe a uma disciplina artística específica ou a comunidades específicas, pretendendo promover o
diálogo entre artistas, sociedade civil e decisores políticos. Os interessados em submeter propostas devem
consultar todos os requisitos e demais informações aqui.
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Chamada para trabalhos “Migrant resistance and acts of solidarity at individual, collective and
community level”: No âmbito da edição especial da revista Community Psychology in Global Perspective,
dedicada ao tema “Migrant resistance and acts of solidarity at individual, collective and community level”,
organizada por Francesca Esposito, do ISPA-Instituto Universitário, APPsyCI-Applied Psychology Research
Center Capabilities & Inclusion, e Blerina Kellezi, Nottingham Trent University, UK, encontra-se aberto até
ao dia 15 de maio de 2019, o período para submissão de trabalhos. Nesse âmbito, as propostas a
apresentar devem centrar-se nas experiências locais numa perspetiva globalizada. Em particular são
aguardadas propostas que foquem experiências vivenciadas por migrantes irregulares, mas também ações
de solidariedade e resistência implementadas nas comunidades de acolhimento de migrantes, nos espaços
fronteiriços (por exemplo, detenção, centros de acolhimento, instalações de acolhimento de requerentes
de asilo) e através das fronteiras. Entre os temas a submeter encontram-se os seguintes: Theoretical and
empirical examination of migrants’ lived experiences and the macrosocial matrix in which these experiences
are configured; Illustration of mechanisms through which the constructions of migrant illegality translate
into individual/collective/community everyday suffering; Study of context of border making, such as border
posts, detention centers, prisons, as well as health services, neighborhoods, labour or informal camps or
temporary settlements; Illustration of actions of solidarity and resistance put in place at individual,
collective, and community levels in migrant receiving communities, border spaces (e.g. detention sites,
hotspots, asylum-seekers reception facilities), and across borders; Innovative strategies to resist and tackle
the structural violence produced through and by borders, and/or new directions in community psychology
and community-based research in this field e Contributions adopting intersectional perspectives drawing on
gender and race are particularly welcomed.
Os interessados em submeter propostas devem consultar todos os requisitos e demais informações aqui,
podendo solicitar mais informações através deste endereço.
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Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Estrangeiros e o sistema de justiça”
O Observatório das Migrações (OM) promove no Centro de Documentação do ACM, I. P., entre os dias 18 e
28 de fevereiro de 2019, uma quinzena temática acerca de Estrangeiros e o Sistema de justiça, para
assinalar o Dia Europeu da Vítima de Crime (22 de fevereiro), convidando todo/as o/as interessado/as a
visitarem o Centro de Documentação no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) do
ACM, IP, na Rua Álvaro Coutinho, 14, 1.º em Lisboa, entre as 09h30 e as 17h30.
Nesta quinzena temática, destaque para o lançamento de dois novos posters estatístiscos OM sobre o
tema: um poster dedicado ao contexto internacional e um outro poster acerca do enquadramento nacional
dos estrangeiros e o sistema de justiça.

Publicações relevantes das Coleções 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.
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Seminário/Debate sobre Crimes de Ódio
A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) promove no Dia Europeu da Vítima de Crime, 22 de
fevereiro de 2019, um Seminário/Debate acerca de Crimes de Ódio, no qual serão apresentados os
resultados do Barómetro APAV/Intercampus sobre o tema "Crimes de Ódio", com apresentação de Clara
Francisco, da Intercampus. O programa do encontro conta ainda com a participação de Santiago M'banda
Lima (API – Ação Pela Identidade) e com o testemunho de uma vítima de crimes de ódio, encerrando com
um debate moderado pela jornalista Aline Flor (Público). Os interessados em participar no seminário
devem inscrever-se através deste endereço. Mais informações disponíveis aqui.

Call Papers: Conferência “Immigration, Crime and Citizenship in Troubled Times”
No âmbito da conferência internacional “Immigration, Crime and Citizenship in Troubled Times”, a ter lugar
nos dias 9 e 10 de maio de 2019, na Faculdade de Direito da Universidade de Málaga, encontra-se aberto
até ao dia 25 de fevereiro de 2019, uma chamada para comunicações para o ESC – Working group in
Immigration, Crime and Citizenship. As propostas a apresentar devem centrar-se nomeadamente nos
seguintes temas: Immigration control and fundamental rights and values; Borders and border security;
Human trafficking and smuggling of migrants; Asylum, migration and gender; Politics of immigration, crime
and deviance; Asylum, migration and victimisation; The intersection of immigration law and criminal law
('Crimmigration'); Imprisonment and immigration detention; Citizenship and criminal justice; Crime and
juvenile migration issues; Terrorism and securitization; Policing and migration; Racism, xenophobia and
hate crimes, e Criminalization of migration and asylum. Os interessados devem consultar todos os
requisitos e demais informações aqui, devendo submeter as suas propostas através deste endereço.

Call Papers: Conference “Barriers and Borders: Human Mobility and Building Inclusive Societies”
No âmbito da 2019 International Conference of the Consortium for Comparative Research on Regional
Integration and Social Cohesion (RISC), a ter lugar nos dias 4 e 5 de novembro de 2019, encontra-se aberto
até ao dia 20 de março de 2019, uma chamada para apresentação de propostas para a conferência. Entre
os diversos painéis previstos destaque para o Painel VI “Violent Resource Extraction, Conflict and Threats to
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Ecosystem Integrity”, no âmbito do “Working Group: Conflict, Violence and Citizen Security”, coordenado
por Juan Carlos Velez Rendon (Universidad de Antioquia, Mexico). Todos os trabalhos apresentados na
conferência podem ser submetidos para publicação na revista do RISC Consortium “Regions & Cohesion
(Berghahn Journals) e também na edição especial “Politikon” (South African Journal of Political Studies.
Serão valorizadas propostas de académicos no início de carreira, podendo ser combinadas com a
participação na escola de doutoramento e pós-doutoramento “Barriers and Borders: Human Mobility and
Building Inclusive Societies”, a decorrer de 6 a 8 de novembro, associada à conferência (ver chamada aqui).
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