APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES
O Observatório das Migrações é uma unidade informal no âmbito do Alto Comissariado para
as Migrações que tem por função o estudo e acompanhamento estratégico e científico das
migrações. Sucede ao Observatório da Imigração.
O Observatório das Migrações é responsável pelo lançamento de estudos e organização de
conferências de grande relevo para a compreensão em Portugal dos fenómenos migratórios.
Entre as áreas de trabalho do novo Observatório, destaque-se o aprofundamento do
conhecimento sobre os novos perfis migratórios, tais como os estudantes, empreendedores,
reformados e investidores, bem como a cooperação com outras entidades, públicas e privadas,
nacionais e internacionais, designadamente Universidades, observatórios, entidades estatísticas
e centros de investigação.
Acompanhando a alteração da orgânica do Alto Comissariado para as Migrações, o
Observatório dedica-se ao estudo integrado do binómio emigração/imigração, sobretudo no
que respeita ao retorno dos emigrantes portugueses ao território nacional e à integração de
imigrantes em Portugal.
O Observatório disponibiliza as seguintes linhas editoriais, em versão impressa e em suporte
digital, através do sítio www.oi.acidi.gov.pt:
Coleção Estudos
Esta coleção tem por finalidade apresentar, em cada Estudo, uma reflexão científica e pertinente
sobre um determinado tema, da inteira responsabilidade do investigador ou da equipa de
especialistas que o propõe. Foram publicados até à data 55 volumes.
Para mais informações consulte:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=15
Coleção Teses:
A coleção Teses pretende divulgar as dissertações de mestrado e de doutoramento, de
reconhecido interesse, sobre migrações e os seus impactos em Portugal, que dificilmente de
outra forma chegariam ao grande público. 44 Teses estão disponíveis de momento. Para mais
informações consulte:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17
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Coleção Imigração em Números:
Reconhecendo algumas dificuldades e lacunas na recolha e sistematização de informação
estatística acerca do fenómeno imigratório, as instituições europeias e os Estados-membros têm
reunido esforços para trabalharem num enquadramento comum que capacite os países para a
recolha e publicação de dados acerca das populações imigrantes, nomeadamente através dos
“indicadores de integração de imigrantes”. A coleção “Imigração em Números”, lançada em
dezembro de 2014, procura contribuir de forma continuada para a necessária monitorização da
integração dos imigrantes no país, desenvolve-se a partir de quatro linhas editoriais: (1)
Relatórios estatísticos decenais; (2) Relatórios estatísticos anuais; (3) Cadernos Estatísticos
Temáticos e (4) Estatísticas de Bolso. O primeiro volume que marca o lançamento da coleção
corresponde ao relatório estatístico decenal “Monitorizar a integração de imigrantes em
Portugal”, analisando dados estatísticos e administrativos de várias fontes nacionais para o
intervalo temporal 2001 e 2012. Para mais informações consulte:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=194
Foi criada em 2007, ainda no quadro do Observatório da Imigração a Revista MIGRAÇÕES:
A Revista MIGRAÇÕES, com natureza temática, formato científico e suporte digital, proporciona
um espaço inter e transdisciplinar para divulgar artigos inéditos da vasta comunidade científica
nacional e internacional que se debruça sobre a temática das migrações e dos movimentos
populacionais. Esta revista publica ainda textos originais que possam contribuir para a reflexão,
conceção e/ou avaliação de políticas públicas em matéria de imigração, podendo ter a forma de
artigos científicos, artigos de opinião, notas e recensões de livros da área da imigração. Para
mais informações consulte:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=104

Observatório das Migrações
www.oi.acidi.gov.pt
E-mail: migracoes@acm.gov.pt

Rua Álvaro Coutinho, 14 - 16
1150-025 Lisboa
Tel: 21 8106170

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE TEXTOS ORIGINAIS
A revista digital MIGRAÇÕES do Observatório publica textos originais que possam contribuir
para a reflexão, conceção e/ou avaliação de políticas públicas sobre migrações. Os textos
propostos podem ter a forma de artigos científicos, artigos de opinião, notas e recensões de
livros da área das migrações.
Os textos originais propostos serão ordenados e apreciados quanto à sua pertinência pela
coordenação editorial da revista e uma Comissão Científica.
As propostas de artigos deverão ser enviadas via email para migracoes@acidi.gov.pt. Todos as
propostas de artigos deverão ser acompanhados dos seguintes elementos:
- título do artigo,
- resumo,
- nome(s) do(s) autor(es),
- instituição a que pertence, morada completa, endereço de e-mail, telefone(s).
- artigo completo (que não deve exceder os 60.000 caracteres, incluindo espaços)
Mais detalhes em:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=56
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O Observatório disponibiliza ainda no site publicações anteriores que integram o seu acervo
editorial:
Coleção Portugal Intercultural:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=44
Coleção Comunidades:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=47
Coleção Cadernos OI:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=80
Coleção Portugal Imigrante:
http://www.oi.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=128
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