PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Alto Comissariado para as Migrações, I.P.
Louvor nº

/2014

1 - Ao cessar funções enquanto Alta-Comissária para as Migrações e atento o termo do mandato
do Professor Roberto Carneiro como Coordenador do Observatório da Imigração, a seu pedido,
cargo que tem vindo a desempenhar desde 2002, importa louvar o seu trabalho e dedicação de
mais de uma década pela criação e desenvolvimento deste Observatório. A ele se deve a
definição e consolidação de uma unidade ímpar que não existe noutros países, com o traço de
independência e com o mote de “conhecer mais para agir melhor”, deixa-nos um legado de
parcerias com o mundo académico que produziu mais de uma centena de estudos, contendo
recomendações de política pública com vista a dotar os decisores políticos de factos científicos
que lhes permitam melhor decidir em nome de uma sociedade plural mais coesa e intercultural.
2 - Recordaremos sempre a sua profunda sabedoria humanista, a sua experiência
internacionalmente reconhecida na mediação e a sua entrega a esta causa do século XXI que é a
necessidade do Estado desenhar política pública para uma melhor gestão e integração das
migrações tendo sempre por base o diálogo intercultural.
3 - Cumpre, por fim, destacar o grande pedagogo que há mais de vinte anos anteviu um Portugal
plural em que o Estado tinha o dever de agir em prol da coesão social e do desenvolvimento para
integrar as segundas e terceiras gerações de imigrantes que são o presente e o futuro deste país.
É, pois, de inteira justiça que lhe conceda este louvor.
A Alta-Comissária para as Migrações
Maria do Rosário
Farmhouse Simões
Alberto
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