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DEZEMBRO DE 2019

NEWSLETTER
Observatório das Migrações
Balanço OM 2019
Nesta última newsletter OM de 2019 passamos em revista as principais atividades da Equipa do
Observatório das Migrações (OM) que marcaram o ano. Com o mote Migrações em Mudança: conhecer
mais para agir melhor, 2019 foi um ano de aprofundamento e sistematização dos indicadores de integração
de imigrantes, de reflexão e partilha do conhecimento, através das iniciativas OM e de disseminação da
informação através da comunicação digital com sensibilização estatística sobre migrações.
Em 2019 o OM enquadrou o seu trabalho de forma temática, assumindo em cada mês um tema específico
associado a datas comemorativas: fevereiro sob o tema “Estrangeiros e o sistema de justiça”
(enquadrando o Dia Europeu da Vítima de Crime), 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 “Imigração e segurança
social” (para assinalar o Dia Mundial da Segurança Social), junho com o tema “Migrações e remessas
familiares” (assinalando o Dia Internacional das Remessas Familiares), julho com o tema “População
Imigrante em Números” (para assinalar o Dia Mundial da População), agosto com o tema “Asilo e Proteção
Internacional dos Migrantes” (para assinalar o Dia Mundial da Assistência Humanitária), setembro com a
temática “Imigração, educação e qualificações” (para assinalar o Dia Internacional da Alfabetização),
outubro com o tema “Envelhecimento e Imigração” (para assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade), e
novembro com o tema “Empresários Imigrantes” (no âmbito do Dia Nacional do Empresário).
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 e o estado da arte e referências bibliográficas, e
informação estatística temática; (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 Infografias e 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 2019 o OM reforçou as suas linhas editoriais com novas publicações. Destaque
para novas publicações na Coleção Imigração em Números: o Boletim Estatístico OM #5 - Discriminação em
Razão da Origem Racial, Étnica ou Migratória nos Países da União Europeia, de Tiago Santos; a nova edição
das Estatísticas de Bolso da Imigração, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes, e o Relatório Estatístico
Anual 2019 – Indicadores de Integração de Imigrantes, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes. A Coleção
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Estudos OM ganhou dois novos volumes – Estudo 64 – Inclusão e Desempenho Académico de Crianças e
Jovens Imigrantes, de Rita Guerra e Ricardo Borges Rodrigues, e o Estudo 65 - Empregadores e
Empreendedores Imigrantes, de Catarina Reis Oliveira – e a Revista Migrações do OM um novo volume
temático sobre “Afrodescendentes em Portugal”.
O OM dinamizou também este ano dois grandes momentos de debate e reflexão, mobilizando o diálogo
entre investigadores, decisores políticos e representantes de organizações da sociedade civil: e a terceira
edição dos Diálogos OM, numa sessão dedicada ao 1º Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação
Racial, 21 de março, as XI Jornadas OM a 18 de dezembro, Dia Internacional das Migrações (conheça aqui o
balanço destas Jornadas OM).
Continue a partilhar 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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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” (alínea a) do artigo 2º da
Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto), atribuição essa que concretiza nomeadamente medidas de
planos de ação para a integração de imigrantes (antes a medida 4 do II Plano para a Integração de
Imigrantes 2010, depois medida 6 do Plano Estratégico para as Migrações) e desde 2019 também a
primeira medida do objetivo 1 do Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações.
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 2019 o OM reforçou esta coleção, com novas
publicações – Boletim Estatístico #5, Estatísticas de Bolso da Imigração e o Relatório Anual Indicadores de
Integração de Imigrantes (relatório reconhecido pela FRA no seu 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) – e novas edições de
sensibilização e comunicação estatística - 2 novas Infografias OM, 9 novos Destaques Estatísticos OM e 7
novos Posters Estatísticos OM.
Entre as novidades de 2019 destacam-se:
Relatório Indicadores de Integração de Imigrantes 2019, de Catarina Reis Oliveira e
Natália Gomes, dezembro de 2019: no Dia Internacional dos Migrantes, 18 de
dezembro, o OM lançou o quarto volume dos Relatórios Estatísticos Anuais. Neste
relatório são analisados 309 indicadores acerca da integração de imigrantes,
distribuídos por quinze dimensões analíticas de 47 fontes de dados administrativos e
estatísticos (31 fontes nacionais e 16 internacionais). O relatório de 2019 volta a
assumir a integração como um processo multidimensional, caracterizando a situação
dos estrangeiros residentes em Portugal por comparação aos nacionais em várias
áreas. Em cada uma das quinze dimensões de integração consideradas (e.g. educação
e qualificações, aprendizagem da língua portuguesa, trabalho, inclusão e proteção social, demografia,
habitação, saúde, recenseamento eleitoral, sistema de justiça, discriminação de base racial e étnica,
remessas, e acesso à nacionalidade) 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 Indiators do EUROSTAT e os Indicators of Immigrant Integration da OCDE. Este novo
relatório estatístico anual de indicadores de integração de imigrantes (2019) está disponível aqui.
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Estatísticas de Bolso da Imigração, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes, julho de 2019: Para
destacar o tema da População Imigrante no mês em que se assinala o Dia Mundial da População, o OM
lançou uma nova edição das Estatísticas de Bolso da Imigração (2019). Com as Estatísticas de Bolso da
Imigração o OM pretende continuar a contribuir para a desconstrução de falsas perceções acerca da
imigração em Portugal, trabalho que desenvolve há quase duas décadas. A partir desta publicação, os
leitores adquirem um entendimento objetivo e factual da situação dos estrangeiros residentes em Portugal
em várias dimensões e em formato de pergunta-resposta às principais questões que se colocam sobre a
imigração e integração de imigrantes em Portugal. Esta publicação analisa dados da última década para o
período de referência entre 2008 e 2018, e pode ser consultada aqui.

Em março de 2017 o OM lançou a
edição de Boletins Estatísticos OM
com disseminação de compilações
estatísticas de dados oficiais nacionais
e internacionais sobre temas de
trabalho do OM.
Em 2019 lançou um novo Boletim Estatístico: Discriminação em razão da origem racial, étnica ou
migratória nos países da União Europeia: perceções e experiências reportadas em
inquéritos, Boletim Estatístico OM # 5, de Tiago Santos, março 2019: Boletim
Estatístico focado na dimensão europeia do fenómeno da discriminação em razão da
origem racial, étnica ou migratória, recorrendo a informação coligida por meio de
grandes inquéritos internacionais: (1) Eurobarómetro (EB), (2) Inquérito Social
Europeu (ESS), e (3) Inquérito sobre Minorias e Discriminação na União Europeia (EUMIDIS). Estas fontes são analisadas em função do que podem ensinar sobre perceções
e experiências de discriminação. Boletim Estatístico OM #5 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.
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Em 2019 o OM lançou 2 novas Infografias da Imigração:
Infografia OM Imigrantes e Indicadores de Integração de Portugal, de Natália Gomes
e Catarina Reis Oliveira (conceção gráfica de Carlos Cravo) de julho de 2019, com
dados dos indicadores de integração de imigrantes sistematizados e analisados nos
relatórios estatísticos anuais da Coleção Imigração em Números do OM: Indicadores
de Integração de Imigrantes. Relatório Estatístico Anual, da autoria de Catarina Reis
Oliveira e Natália Gomes (2018).

Infografia OM Migrações e Saúde em Portugal de Natália Gomes e Catarina Reis Oliveira (conceção
gráfica de Carlos Cravo), de abril de 2019, a partir dos resultados do Caderno Estatístico Temático OM
Migrações e Saúde em Números: o caso português, da autoria de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes
(2018).

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 2019, 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:
 Estrangeiros e o sistema de justiça - internacional
 Estrangeiros e o sistema de justiça - nacional
 Imigração e Segurança Social
 Imigração e Remessas Familiares
 Asilo e Proteção Internacional
 Imigração, educação e qualificações
 Envelhecimento e Imigração
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Publicações OM de 2019
Nos últimos 17 anos o Observatório foi consolidando várias linhas editoriais para melhor dar visibilidade ao
seu trabalho, cumprindo a sua atribuição de “promover publicações através das diversas linhas editoriais do
OM, em suporte físico e digital, relativos aos estudos e demais atividades de produção científica do OM”
(alínea o) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto). Em 2019, a coleção mais antiga do
Observatório, a Coleção Estudos somou dois novos estudos, a Coleção de Teses 2 novos volumes e a sua
Revista Migrações ganhou um novo volume temático.
Coleção Estudos
ESTUDO OM 65: Empregadores e Empreendedores Imigrantes: Tipologia de
Estratégias Empresariais, de Catarina Reis Oliveira, outubro de 2019: Este estudo
contribui para a compreensão das determinantes das iniciativas empresariais dos
imigrantes em contextos de acolhimento e demonstra a diversidade de estratégias
empresariais imigrantes. Focando o caso português de 1981 a 2018, o estudo
demonstra que o empreendedorismo é mais expressivo entre os estrangeiros
residentes e que o peso destes no total de empresários em Portugal tem crescido.
Portugal não é, nesse sentido, um caso excecional, embora para a investigação das
estratégias empresariais de imigrantes o caso português mostra-se ser bastante
interessante de analisar, não apenas porque permite realçar o impacto de inúmeros determinantes que
afetam o comportamento empresarial dos imigrantes – e.g. impactos das mudanças do enquadramento
legal e institucional na iniciativa empresarial -, como também possibilita demonstrar que as estratégias
empresariais são bastante diversas, não se circunscrevendo às tipificadas estratégias étnicas. O estudo
considera a interferência de cinco grandes esferas de mobilização de recursos e de oportunidades para a
iniciativa empresarial imigrante: (1) o enquadramento legal e institucional; (2) o mercado de trabalho e o
sistema económico; (3) a receção social e a opinião pública; (4) as oportunidades e recursos comunitários,
e, finalmente, (5) os recursos pessoais. Transversal à análise das dimensões explicativas consideradas para
as estratégias empresariais imigrantes, a análise contempla quatro níveis: (a) sociedade de acolhimento
(Portugal), (b) os municípios portugueses e contextos locais, (c) os grupos imigrantes, e (d) os indivíduos. O
livro desenvolve uma tipologia de estratégias empresariais de imigrantes, mostrando evidências empíricas
para três ideais-tipo de estratégias empresariais – Estratégias Comunitárias, onde se integram as
Estratégias Étnicas, Estratégias Pessoais e Estratégias de suporte institucional. O livro apresenta conclusões
no âmbito da compreensão do fenómeno social das estratégias empresariais de imigrantes em contextos
de acolhimento, chegando a algumas recomendações para o contexto português e que evoluem face ao
recomendado quinze anos antes no volume 10 desta mesma Coleção de Estudos do Observatório das
Migrações e da autora (Oliveira 2004), reconhecendo as profundas mudanças no contexto legal e
institucional português neste domínio na última década e meia. Estudo OM aqui.
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ESTUDO OM 64: Inclusão e desempenho académico de crianças e jovens imigrantes.
O papel das dinâmicas de aculturação, de Rita Guerra e Ricardo Rodrigues (coord.),
Margarida Carmons, João Barreiros, Cecília Aguiar, Joana Alexandre e Rui CostaLopes, julho de 2019: Os autores mostram a existência de discrepâncias no
desempenho escolar entre as crianças e jovens autóctones e imigrantes não obstante
todo o normativo nacional e internacional ser orientado para a promoção da
igualdade. Este estudo procurou contribuir para o conhecimento dos fatores preditivos
que ajudam a explicar essas diferenças e a delinear políticas públicas e intervenções
sociais que fechem esse hiato. O estudo considerou referências teóricas que enfatizam
também os papéis do “bem-estar psicológico (e.g., autoestima positiva)” e do “sucesso em tarefas de
aculturação (e.g., aprendizagem dos valores da cultura de origem e de chegada)”, e “testou um modelo
teórico que considera o papel explicativo combinado das preferências de aculturação e da perceção de
discriminação na integração socioeducativa das crianças e jovens imigrantes e descendentes de
imigrantes”. Estudo OM aqui.

Revista Migrações
Em 2019, o Observatório das Migrações publicou um novo número temático da Revista Migrações,
dedicada ao tema "Afrodescendentes em Portugal", para assinalar a Década Internacional de
Afrodescendentes 2015-2024. Este volume 16 da Revista Migrações publica uma coletânea selecionada de
sete artigos originais – seis artigos científicos de investigação e um ensaio -, entre tantos outros acolhidos e
apreciados pela Comissão Editorial e Científica deste volume, sendo o resultado da mobilização da
academia para contribuir para a visibilidade do tema dos afrodescendentes. Como é apresentado no texto
introdutório da Diretora da Revista, Catarina Reis Oliveira, os contributos foram variados, tantos quanto a
heterogeneidade de olhares que os afrodescendentes carecem: o volume começa com o artigo de
Antonieta Rosa Gomes que faz uma delineação do conceito de afrodescendente nas suas origens históricas,
relacionando-o com questões relativas à identidade dos indivíduos e às categorias legais; o segundo artigo
de António da Graça e Bárbara Bäckström, foca-se nas ligações e laços das denominadas “segundas
gerações” de migrantes africanos com o país de origem dos ascendentes, estudando o caso dos
descendentes de cabo-verdianos em vários países europeus, avançando com uma tipologia de formas de
ser afrodescendente em diáspora. O terceiro artigo de Tiago Santos, retrata a partir de dados de inquéritos
internacionais, por um lado, a expressão da discriminação racial percecionada e autorreportada de vítimas
africanas subsarianos e seus descendentes e, por outro lado, discute e identifica alguns dos preditores de
quem exprime racismo. O quarto artigo deste volume de Ana Caroline Trindade dos Santos e Pedro
Vasconcelos, traz uma análise histórica do ativismo antirracista em Portugal, realçando nesse âmbito o
agendamento político e social e as reivindicações fundamentais do associativismo afrodescendente em
Portugal. Outro olhar sobre o associativismo e o ativismo afrodescendente em Portugal, mas focado nos
jovens, é trazido por Carolina Jardim e Sofia Marques da Silva que analisam os efeitos da ação associativa
dos jovens afrodescendentes no seu envolvimento escolar. O sexto artigo de Helena Borges Manuel analisa
os resultados de um projeto de intervenção em enfermagem comunitária com vista à capacitação em
saúde sexual e reprodutiva de jovens afrodescendentes. Este volume conclui com o Ensaio de Benalva da
Silva Vitorio que situa a condição de afrodescendente em relação à indeterminação do sentido de si que
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caracteriza a sociedade pós-moderna, argumentando que o status quo em Portugal deve mudar de forma a
permitir que os afrodescendentes rompam as barreiras que induzem à sua invisibilidade. O volume
completo desta Revista Migrações do OM pode ser encontrada aqui.

Coleção Teses
TESE OM 51: A Graça (de Lisboa). A reabilitação do edificado como estratégia para a
convivência interétnica e intergeracional: Culturalidades, um estudo de caso no
centro da cidade, de Maria Baptista Mendes, dezembro de 2018: Nesta Dissertação
de Mestrado, a autora mostra que na cidade de Lisboa, diversos grupos etários e
culturais convivem num mesmo espaço urbano, não sendo, no entanto, reconhecida a
sua importância e contributo para o pluralismo cultural da cidade. Tendo como base
uma metodologia qualitativa, e mais concretamente um estudo de caso localizado na
Graça, este estudo procura responder à seguinte questão: Como pode a arquitetura,
através do processo da reabilitação do edificado, facilitar a inserção e a convivência
entre imigrantes e autóctones no centro da cidade? Partindo do princípio de que todos iremos envelhecer
e que não conseguiremos travar os movimentos migratórios atuais ou futuros, esta dissertação quer abrir
lugar a uma discussão mais alargada e interdisciplinar sobre a necessidade de criação de espaços mais
inclusivos, que assegurem a coesão social, sendo que a arquitetura tem aqui um papel chave a
desempenhar. Este estudo constitui, assim, um contributo para a compreensão de que forma a reabilitação
do edificado se pode configurar como uma oportunidade para a criação de espaços geradores de convívio,
partilha e inclusão. O processo de reabilitação do edificado apresenta-se como uma via possível para
conseguir uma melhor inclusão. Esta Tese pode ser encontrada aqui.
TESE OM 50: Refugiados, fronteiras e imagem: contributos a partir da etnografia
visual, de Mafalda Carapeto, dezembro de 2018: O objetivo desta dissertação de
mestrado foi o de, recorrendo à pesquisa etnográfica, identificar as principais
características desta representação e aferir da sua coincidência com a
autorrepresentação dos refugiados e de outros que estiveram em alguns dos principais
palcos da chamada ‘crise de refugiados’. A chamada “crise dos refugiados”
desencadeou a corrida às fronteiras por parte dos meios de comunicação social. São
estes que, através da sua própria perspetiva, divulgam através de imagens os
acontecimentos, criando consequentemente uma representação dos “refugiados”
através dessas mesmas imagens. A tendência representativa deste fenómeno assenta numa perspetiva
monocular, que influencia a opinião coletiva, vincando a relação entre o “eu” e o “outro”. Uma primeira
pessoa fotografa para uma segunda pessoa sobre uma terceira pessoa. Neste sentido, a perspetiva
monocular chama à discussão o olhar panótico de Michel Foucault, pois a terceira pessoa, o “refugiado”, é
vista sem ter a oportunidade de ver, sem ter a oportunidade de se “defender” da representação que lhe é
atribuída. Como consequência, a constante reprodução de imagens torna o fenómeno universal aos olhos
de quem as vê. Esta regularidade fomenta a banalização do fenómeno, evocando na opinião coletiva a
aceitação e, posteriormente, a perpetuação da Bare-Life. Esta tese pode ser encontrada aqui.
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Dando continuidade à Coleção Teses, em janeiro de 2019, o Observatório das
Migrações lançou também o edital anual para a Edição de Dissertações de Mestrado e
Teses de Doutoramento de 2019 (edital em vigor até 31 de dezembro de 2019). Neste
edital enquadraram-se as seguintes áreas temáticas prioritárias: Novos perfis
migratórios em Portugal (e.g. refugiados, estudantes internacionais, reformados);
Imigração, demografia e envelhecimento; Descendentes de imigrantes; Migrações e
questões de género; Expressões do racismo e discriminação de base racial e étnica;
Direitos políticos e participação política de imigrantes. O edital encontra-se disponível
aqui.
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Investigação sobre imigração e integração
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). Na última década e meia, o Observatório tem procurado ser um catalisador de
discussão e reflexão acerca das políticas públicas e respostas para uma melhor integração dos imigrantes
em Portugal, trazendo os Estudos OM sempre recomendações para política pública e/ou avaliação de
medidas para as migrações.
Neste âmbito, e recorrendo a cofinanciamento comunitário, o OM tem sido chamado a gerir avisos de
fundos comunitários, avaliando as candidaturas para a realização de estudos sobre migrações e integração
de imigrantes em Portugal. No âmbito do Objetivo Nacional 3 e do Objetivo Específico 2 do FAMI (Fundo
Asilo, Migração e Integração) – Integração e Migração Legal, em 2019, o OM acompanhou a execução de
estudos de 4 avisos de candidaturas aprovadas 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 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 Pedro Góis).
Em 2019 foram concluídos os estudos do Aviso 26/FAMI/2017, encontrando-se em fase de preparação
editorial para sua publicação na Coleção de Estudos do OM. Em 2019 estiveram também em execução
novos estudos no âmbito dos Avisos 42, 43 e 44, que no decurso do ano requereram acompanhamento do
OM. Espera-se ainda no primeiro semestre de 2020 lançar-se um novo aviso FAMI final com temas
relevantes ainda não cobertos ou sem candidaturas nos avisos anteriores. Entre os estudos concluídos ou
em curso dos 4 avisos FAMI, dos quais resultarão estudos a integrar a Coleção de Estudos OM nos próximos
anos, encontram-se:
- Integração de refugiados em Portugal: papel e práticas das instituições de acolhimento
(PT/2017/FAMI/151, Universidade Aberta);
- De menor a maior: acolhimento e autonomia de vida em menores desacompanhados (PT/2017/FAMI/153,
Cis-IUL/ISCTE);
- Diversidades, espaço e migrações na cidade empreendedora (PT/2017/FAMI/149, Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Lisboa);
- Trabalhadoras/es imigrantes na Grande Lisboa: da integração laboral à participação cívica
(PT/2017/FAMI/148, CESIS);
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- Integr(arte): Imigração, artes, educação e experiências locais de integração (PT/2017/FAMI/156, Instituto
Politécnico de Lisboa);
- Imigração e tráfico para exploração laboral. Nepaleses nas estufas em Portugal (PT/2017/FAMI/158,
UNIAUDAX);
- Percurso de saúde da criança imigrante: um estudo de coorte para o Concelho da Amadora
(PT/2018/FAMI/350, Universidade Nova de Lisboa);
- Promoção da Cidadania e Direitos Sexuais em Populações Imigrantes em Portugal (PT/2018/FAMI/356,
Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina);
- O Impacto da imigração no sector agrícola: o caso do Alentejo (Candidatura FAMI nº. 352, UNIAUDAX);
- Migrações e Integração de NPT: Políticas Locais e Integração de Imigrantes em Viana do Castelo
(PT/2018/FAMI/353, Município de Viana do Castelo)
- Trajetórias de Refúgio: análise de género, intersecionalidade e políticas públicas em PT
(PT/2018/FAMI/351, CIES-IUL/ISCTE)
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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, como
estipula a alínea i) do artigo 2.º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto. Neste âmbito, em 2019 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 o seu
site www.om.acm.gov.pt teve uma atualização permanente com destaques diários sobre o estudo das
migrações: nomeadamente, com novidades de investigação, com destaques para projetos de investigação,
para oportunidades para investigadores, para programas e cursos pós-graduados, para novas Teses de
Doutoramento e Dissertações de Mestrado; com novidades bibliográficas, de livros e monografias, de
artigos e revistas, e de outras publicações; e de eventos científicos nacionais e internacionais.
Newsletters OM

Em 2019 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 2019 foi
marcado pela publicação das seguintes newsletters temáticas:
 OM #45: Empresários Imigrantes
 OM #44: Envelhecimento e Imigração
 OM #43: Imigração, Educação e Qualificações
 OM #42: Asilo e Proteção Internacional dos Migrantes
 OM #41: População Imigrante em Números
 OM #40: Migrações e Remessas Familiares
 OM #39 Imigração e Segurança Social
 OM #38: Migrações e Saúde
 OM #37: Discriminação Racial e Étnica
 OM #36: Estrangeiros e o Sistema de Justiça
 OM #35: Antevisão das atividades do OM 2019
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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
dados estatísticos e administrativos sistematizados e analisados pelo OM na sua Coleção Imigração em
Números, em 2019 foram produzidas e divulgadas 9 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…”. Estes e outros Destaques
Estatísticos encontram-se disponíveis aqui


Empresários Imigrantes



Envelhecimento e Imigração



Imigração Educação e Qualificações



Asilo e Proteção Internacional dos Migrantes



Migrações e Remessas Familiares



Migrações e Segurança Social



Migrações e Saúde



Discriminação Racial e Étnica



Estrangeiros e o Sistema de Justiça

OM nas redes sociais

Em 2019, o OM foi ativo na página https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes/ 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,
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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/

Sabia que… no Facebook
No âmbito das rotinas OM de 2019, 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/

Site www.om.acm.gov.pt

O site do Observatório das Migrações, lançado em 2002, manteve-se em 2019 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, do diálogo intercultural e da integração
de migrantes, contando com uma atualização permanente dos seus conteúdos. O site do OM tem, ao longo
dos anos, procurado constituir um instrumento de consulta para académicos, jornalistas, representantes da
sociedade civil e ONG, quadros da administração pública e imigrantes. Nesse âmbito, o site integra um
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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 2019 a atingir 43.639 utilizadores,
57.168 sessões, e 168.437 visualizações de página, o site do OM tem-se vindo a afirmar como um
repositório de dados sobre imigração em Portugal. Continue a acompanhar-nos em:
http://www.om.acm.gov.pt/
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Retrospetiva dos eventos OM em 2019
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, conforme as alíneas f), g) e h) do artigo 2.º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de
agosto. Neste âmbito, destacam-se as seguintes iniciativas do Observatório das Migrações em 2019:

XI Jornadas do Observatório das Migrações, 18 de dezembro de 2019

O Observatório das Migrações promoveu no dia 18 de Dezembro, Dia Internacional dos Migrantes, entre as
9h30 e as 17h30, no Auditório do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), em Lisboa,
as XI Jornadas do Observatório das Migrações. O encontro contou com a intervenção de diversos peritos
nacionais, académicos, decisores políticos, e representantes de serviços para imigrantes, bem como de uma
representante da OCDE, num total de 12 oradores. No encontro estiveram presentes cerca de uma centena
de participantes (93 participantes), maioritariamente representantes de serviços públicos (46),
provenientes de diferentes regiões do país, do meio académico (19), estudantes (6), representantes de
Organizações Não Governamentais (ONG) (2), representantes da sociedade civil (16), jornalistas (1), entre
outros. O evento recebeu a cobertura de diversos órgãos de comunicação social na área da imprensa e da
rádio. A Sessão de Encerramento das XI Jornadas OM ficou a cargo da Secretária de Estado para a
Integração e as Migrações, Cláudia Pereira.
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Na ocasião destas Décimas Primeiras Jornadas OM
foi lançado e debatido na primeira sessão plenária
o Relatório Estatístico Anual Indicadores de
Integração de Imigrantes 2019, de Catarina Reis
Oliveira e Natália Gomes, a cobertura dos meios de
comunicação centrou-se bastante nas principais
tendências encontradas
no
relatório,
que
sistematizou dados estatísticos e administrativos de
47 fontes nacionais e internacionais, para mais de
três centenas de indicadores.

Notícias relacionadas:
- Segurança Social ganhou mais de 651 milhões de euros com imigrantes, Público
- São cada vez mais os imigrantes que criam emprego, TSF
- Há mais mulheres a imigrar para Portugal, TSF
- Valor recorde. "Imigrantes nunca contribuíram tanto para a Segurança Social", TSF
- Há mais imigrantes em Lisboa mas é no Algarve que têm mais peso, TSF
- Nunca houve tantos imigrantes a viver em Portugal como em 2018, TSF
- Principal comunidade de imigrantes em Portugal, brasileiros têm salários mais baixos, FRI
- Mais de 10% dos bebés nascidos em Portugal em 2018 são de mãe estrangeira, DN
- Número de nepaleses e franceses em Portugal foi o que mais cresceu nos últimos dez anos, Público
- Número de nepaleses e franceses em Portugal foi o que mais cresceu nos últimos 10 anos, Negócios
- Nepaleses e franceses foram as comunidades que mais cresceram em Portugal, TSF
- Indicators of Migrant Integration – 2019 Annual Statistical Report, European Web Site on Integration
Conheça aqui em maior detalhe o que marcou estas XI Jornadas OM:
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Sessão: 1º Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial
A Comissão para a Igualdade e contra a
Discriminação Racial (CICDR) e o Observatório das
Migrações (OM) promoveram no dia 21 de março
de 2019, no Auditório CNAIM Lisboa, uma sessão
dedicada ao 1º Dia Nacional para a Eliminação da
Discriminação Racial, onde se destacou o
lançamento do Boletim Estatístico OM #5,
“Discriminação em Razão da Origem Racial, Étnica
ou Migratória nos Países da União Europeia:
Perceções e Experiências Reportadas em
Inquéritos”, da Coleção Imigração em Números do
Observatório das Migrações, por Tiago Santos da
Equipa do OM.
A sessão de abertura teve a intervenção da
Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade, Rosa Monteiro, e a sessão de
encerramento ficou a cargo da Ministra da
Presidência e da Modernização Administrativa,
Mariana Vieira da Silva. Conheça aqui em maior detalhe o que marcou esta sessão.
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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”, conforme a alínea j) do artigo 2.º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de
agosto. Prosseguindo esta atribuição do Observatório e no âmbito das rotinas OM, ao longo de 2019, o
Observatório das Migrações (OM) promoveu dez 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 2019, o OM promoveu no Centro de Documentação, as seguintes quinzenas temáticas:










Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Estrangeiros e o sistema de justiça“ (18 a 28
de fevereiro);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Discriminação racial e étnica” (11 a 22 de
março);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Migrações e Saúde” (8 a 18 de abril de
2019);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Imigração e Segurança Social” (6 a 17 de
maio de 2019);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Migrações e remessas familiares” (11 a 21
de junho de 2019);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “População Imigrante” (1 a 12 de julho de
2019);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Asilo e proteção internacional dos
migrantes” (19 a 30 de agosto de 2019);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Imigração, Educação e Qualificações” (9 a 20
de setembro de 2019);
Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Envelhecimento e Imigração” (21 a 31 de
outubro de 2019);
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Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Empresários Imigrantes” (18 a 29 de
novembro de 2019).

Em 2019 o OM promoveu ainda no Centro de Documentação duas Feiras do Livro OM, entre 4 e 14 de
junho e novamente entre 8 e 12 de julho, promovendo a oferta das suas Coleções completas aos visitantes
do Centro de Documentação. Visualize aqui o detalhe do cartaz e conheça as coleções que estiveram em
destaque em cada dia: Coleção Portugal Intercultural; Coleção Comunidades; Coleção de Teses; Coleção
Cadernos OM; Revista Migrações; Coleção Estudos OM e Coleção Imigração em Números
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Agenda
15/01

Prémio Maria Ioannis Baganha
A rede IMISCOE tem aberto até 15 de janeiro de 2020 um convite à apresentação de candidaturas para o
Prémio Maria Ioannis Baganha na sua edição de 2020.
O prémio destina-se a galardoar a melhor tese de doutoramento sobre migração, integração e coesão
social na Europa a ter sido defendida nos 24 meses anteriores à data de fecho do período de candidatura.
Mais informações aqui.

19/01

Segundo Fórum Internacional sobre Estatísticas das migrações (IFMS)
De 19 a 21 de janeiro de 2020 terá lugar no Cairo Segundo Fórum Internacional sobre Estatísticas das
migrações (IFMS). Assumindo haver necessidade de estatísticas das migrações fiáveis e desagregadas que
sejam relevantes a nível nacional e comparáveis a nível internacional; e reconhecendo que os dados
atualmente existentes são insuficientes e ainda não são plenamente analisados, utilizados e partilhados; a
OCDE e OIM pretendem com este segundo Fórum, o IFMS 2020, debater a melhoria dos dados sobre as
migrações em todas as suas dimensões. A conferência permitirá diálogo entre uma grande variedade de
interlocutores, tais como a administração pública local e nacional, as ONG, as agências internacionais e o
sector privado.
A Diretora do Observatório das Migrações, Catarina dos Reis Oliveira, integra o comité científico da
conferência. Vários investigadores de Observatórios da área das migrações irão intervir na Sessão Data
collection and analysis on international migration in Portuguese-speaking countries: innovative practices
and proposal for the creation of an International Migration Observatory, organizada por Duval Fernandes e
João Peixoto. Destaque para as intervenções de:
- Antônio Tadeu Ribeiro de Oliveira, The experience of the International Migration Observatory (OBMigra)
of Brazil: data collection, analysis and dissemination, partnership with governmental institutions

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
- Catarina Reis Oliveira , The experience of the Observatory for Migration (OM) of Portugal: data collection,
dissemination and partnerships
- Inês Vidigal, The production of data on emigration in Portugal: the experience of the Emigration
Observatory (OEm)
- Jorge Macaísta Malheiros e Georges Lemaître, The formal Lusophone space (CPLP) and its migrations:
what opportunities for monitoring and production of comparative statistics?
- Wilson Fusco, Brazilians in the European Union: new scenarios in international migration using Eurostat
databases
Mais informações acerca desta Conferência aqui.
O draft do programa das sessões plenárias encontra-se disponível aqui e draft do programa das sessões
paralelas aqui

30/01

XI Congresso Português de Sociologia: Identidades ao rubro – diferenças, pertenças e populismos num
mundo efervescente
O XI Congresso Português de Sociologia, dedicado ao tema Identidades ao rubro – diferenças, pertenças e
populismos num mundo efervescente – terá lugar em Lisboa, de 29 de junho a 1 de julho, 2020.
Neste contexto, a secção da APS dedicada ao tema Migrações, Etnicidade e Racismo convida à
apresentação de propostas de artigos, posters ou documentos visuais nessa área temática. O texto do
convite, que se encontra aberto até 30 de janeiro de 2020, pode ser encontrado aqui.
Mais informações aqui.
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06/02

Conferência da Primavera de 2020 da rede IMISCOE: Migrar, Viver, Investir e Sobreviver – a Habitação e
as Migrações em Tempos Incertos
Realiza-se em Lisboa, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2020, a Conferência da Primavera da rede IMISCOE
sobre Migrar, Viver, Investir e Sobreviver: a Habitação e as Migrações em Tempos Incertos. Serão
abordados os seguintes temas:
- Habitação e instalação de refugiados – precariedade, subcontratação e dispersão;
- Movimentos sociais pelo direito à cidade;
- Lar, trabalho doméstico, materialidade e emoções;
- Migrações privilegiadas e gentrificação;
- Mobilidade residencial internacional e investimentos;
- Mobilidades recreacionais de curta duração e turistificação;
- Novo padrões de habitação em áreas e freguesias rurais;
- Habitação e migração de retorno.
Mais informações aqui.
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