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Breve Introdução
O levantamento bibliográfico que é agora publicado foi iniciado em 2014 pela
investigadora Petra Kelemen (Universidade de Zagreb), no âmbito de um estágio
enquadrado no programa ERASMUS, e concluído por Inês Campeão Pereira Rocha,
durante um estágio curricular realizado no 2º semestre do ano letivo 2015/2016, na
licenciatura de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da
Universidade Nova de Lisboa, e no CRIA.
O objectivo foi actualizar as bases de dados já existentes referente ao tema migrações e
minorias étnicas em Portugal (Baganha et. al. 2006, Machado et. al. 2009) e, assim,
contribuir para o conhecimento da literatura produzida nos últimos anos. Realizou-se,
então, um exercício de recolha bibliográfica, juntamente com os Resumos (e quando estes
não estavam disponíveis, retiraram-se alguns Excertos), de obras científicas publicadas
entre Julho de 2008 e Maio de 2016. As referências bibliográficas respeitaram o mesmo
modelo utilizado por Machado et al. 2009 e Candeias et al. 2014.
Este levantamento enquadra-se nos objetivos do projeto estratégico do CRIA, mais
concretamente do grupo de investigação Circulação e Produção de Lugares, que procura
contribuir para os debates sobre os diversos regimes de mobilidade em Portugal
(imigração e emigração) e a produção de lugares. É no interior desta problemática que
procuramos fomentar estudos de continuidade sobre imigração, refugiados, remigrações,
mobilidade social, novas aspirações, expectativas e subjetividades, produção e reforço
de fronteiras, racialização, cidadania e produção de minorias e etnicidades.
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1) Abranches, Maria. 2010. "De Guiné-Bissau a Portugal: trajectórias socioculturais de
mulheres muçulmanas de duas gerações". In: De muitas e variadas partes ao Portugal do

Século XXI. Dinâmicas de género, intergeracionais e familiares em contexto migratório ,
ed. Susana Trovão. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações
e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de
Lisboa, 75-86.
Resumo: Focusing on migration from Guinea-Bissau to Portugal, this thesis examines the
role played by food and plants that grow in Guinean land in connecting life-worlds in both
places. Using a phenomenological approach to transnationalism and multi-sited
ethnography, I explore different ways in which local experiences related to food
production, consumption and exchange in the two countries, as well as local meanings of
foods and plants, are connected at a transnational level. One of my key objectives is to
deconstruct some of the binaries commonly addressed in the literature, such as global
processes and local lives, modernity and tradition or competition and solidarity, and to
demonstrate how they are all contextually and relationally entwined in people's life-worlds.
In order to do so I trace Guinean foodstuffs and plants from their origin sites in GuineaBissau to their final destination in Portugal. I examine, first, the significance of the Guinean
land where they grow. Second, I look at the adaptations that take place in Guineans'
relationship with that land when it ‘travels' – through its food and plants – to Portugal. Third,
I explore food-related ways in which the past, present and future of a Guinean life-world
that is ‘disrupted' by migration are brought together through memory practices and future
projects of migration and return. Finally, I examine practices of food exchange as gifts and
trade across borders. By starting with production and ending with exchange practices, this
thesis emphasises that both are not necessarily alienated from each other, even when they
are physically distanced by migration. The unique relationships they generate and the role
played by Guinean land's special properties, as well as the fact that these are able to
travel, through the food and plants that share its substance, to Portugal, enable Guineans'
local life-worlds to be connected in a transnational context.
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2) Abranches, Maria. 2013. "Transnational Informal Spaces Connecting Guinea-Bissau
and Portugal: Food, Markets and Relationships". Urban Anthropology & Studies of Cultural

Systems & World Economic Development, 42 (3/4): 333-375.
Resumo: Taking migration from Guinea-Bissau to Portugal as its central setting, this article
examines the informal trade of Guinean foodstuffs between both countries, and explores
the dy-namic and creative construction of transnational informal spaces of economic and
social activities. Through two such spaces (one food market in Bissau and another one in
Lisbon) linked by the circula-tion of Guinean food and by kinship and economic relations
that are generated across borders in order to enable that circulation, I explore the interplay
of local and wider processes of exchange, as well as the reproduction of social practices
in the construction of space. Based on ethnographic fieldwork conducted for one year in
both countries, I use these two food markets as examples of how the Guinean social world
is made of transnational spaces that con-nect both countries, and of how migration impacts
upon those who migrate as much as upon those who stay at home.
3) Abranches, Maria. 2013. "When People Stay and Things Make Their Way: Airports,
Mobilities and Materialities of a Transnational Landscape". Mobilities, 8 (4): 506-527.
Resumo: This article explores different meanings of mobility and place by examining the
interweaving of people, things and airports in Guinea-Bissau and Portugal. Based on
ethnographic fieldwork conducted in two airports – of departure and arrival of this
migratory route – I look at the practices of sending and receiving objects by migrants in
Lisbon and their kin in Bissau. The transnational yet grounded setting helps to provide a
better understanding of the complexity associated with different forms of mobility – including
corporeal, imagined and desired – and their key role in socially and relationally
constructing a lived airport space, as well as wider social landscapes. Bringing in evidence
from a less-explored setting – a small airport in a West African country – will particularly
challenge some of the assumptions that tend to associate mobility with ‘modernity’ and
fixity with ‘tradition’. It will show how people in Guinea-Bissau are, as much as migrants
abroad, dynamically involved in global practices of movement – materialised in trading
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and reciprocating objects between two continents – through local performances of mobility
that do not necessarily involve corporeal travel across borders.
4) Abranches, Maria. 2014. "Remitting wealth, reciprocating health? The 'travel' of the
land from Guinea-Bissau to Portugal". American Ethnologist, 41 (2): 261-275.
Resumo: Homegrown food and other products of Guinea-Bissau's natural world offer
protection and well-being to Guinean migrants in Portugal. In exploring this aspect of
migration, I consider well-being in relation to both body and mind, in terms of health and
illness and of solidarity and its withholding. Drawing on a multisited ethnography that
looked equally at migrants and their nonmigrant kin, I link food, body, and mind to
relationships of giving and reciprocating across borders in ways that challenge the classic
assumption that the primary value of transnational migrant exchanges is economic. I argue
that the active role of home-based kin in these exchanges and the travel of the materiality
and symbology of the Guinean land that they facilitate are as central to migrants' wellbeing as migrants' financial and material remittances are to the well-being of those at
home.
5) Abranches, Maria. 2014 “Perceptions of the country through the migration of city-grown
crops: Guinean food in Bissau and in Lisbon”. In: Food between the Country and the City:
Ethnographies of a Changing Global Foodscape, ed.Nuno Domingos, José Manuel
Sobral, Harry G. West. London: Bloomsbury, pp. 127-142.
6) Abrantes, Manuel. 2012. "A densidade da sombra: Trabalho doméstico, género e
imigração". Sociologia, Problemas e Práticas, 70: 91-110.
Resumo: The bibliography on gender roles, welfare state policies and labour market
developments helps us understand the continued existence of domestic services in the
contemporary economy. However, little is known about the composition or dynamic of this
branch of activities. The present article looks at a set of relevant studies and examines data
from Statistics Portugal and the Social Security Service, mapping the evolution of paid
domestic labour in the first decade of the 21st century in Portugal. The data suggest a
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considerable increase in both the intensity and the informal nature of the work. The author
argues that the convenient alliance between a lack of social protection on the one hand
and flexibility on the other is reversing the process of growing formalisation that
characterised domestic service at the beginning of the decade, casting it back into an
underground status.
7) Abrantes, Manuel. 2012. "You're not there to make the world any cleaner: Domestic
services and knowledge societies". European Societies, 14 (3): 320-337.
Resumo: Based on a review of contributions from labour sociology, gender studies and
neighbouring areas, this article starts by describing the recent manners in which domestic
work emerged as a topic of interest. Then, key difficulties underlying the subject in hand
are discussed. It is argued that analysis should comprehend the link between the position
of in-house services at the lower end of work value hierarchies and the political dynamics
of knowledge societies, which requires attention to the role of mentality and ideology in
mediating everyday interaction. Ethnic change, the singularity of private households as
workplaces and the ambiguous bond between skill and emotional labour are central issues.
Some particular perspectives of labour studies are bound to offer an improved lens in
generating answers as to where the distribution of fatigue and indignity is actually being
decided – and challenged.
8) Abrantes, Manuel & João Peixoto. 2012. "Género, imigração e flexibilidade laboral:
o caso dos serviços domésticos". In: Mudanças Laborais e Relações de Género: Novos

vetores de (des)igualdade, ed. Sara Falcão. Coimbra: Edições Almedina, 133-164.
Resumo: Neste capítulo do volume "Mudanças laborais e relações de género: novos
vetores de (des)igualdade" (pp. 133-164), coordenado por Sara Falcão Casaca, os
autores Manuel Abrantes e João Peixoto combinam dados relativos aos fluxos de
imigração e à situação laboral da população imigrante em Portugal. As conclusões
sugerem que o aumento da imigração registado nas últimas décadas foi acompanhado
por uma incorporação laboral sob modalidades habitualmente mais desfavorecidas e
precárias do que as conhecidas pela população de nacionalidade portuguesa. Destaca-
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se a dupla discriminação existente em relação às mulheres imigrantes, resultante do
cruzamento de dois estatutos: o de mulher e o de imigrante. O capítulo desenvolve uma
análise mais detalhada do ramo de atividade no qual se encontra empregada a
proporção mais elevada de mulheres imigrantes, os serviços domésticos. São identificadas
duas tendências concomitantes ao longo da primeira década do século. Por um lado,
houve um decréscimo, moderado, do número total de pessoas empregadas neste setor;
por outro, regista-se uma queda significativa da proporção de pessoas que, ali
empregadas, efetuam descontos para a segurança social. Quanto ao perfil específico da
população com contribuições pagas à segurança social, é destacado o seu
envelhecimento e o aumento do número de imigrantes nos últimos anos. No que diz
respeito à vulnerabilidade das mulheres imigrantes, os autores sublinham que a taxa de
desemprego atinge valores que duplicam aqueles referentes à média nacional. Ainda
assim, no atual contexto de crise, algumas das principais profissões desempenhadas pelas
mulheres imigrantes, em particular as relacionadas com os serviços domésticos, parecem
resistir mais (até ao momento) à dissolução da relação laboral; já a contração no setor
imobiliário e nas obras públicas tem contribuído para o agravamento do desemprego no
caso dos homens imigrantes.
9) Abrantes, Manuel. 2012. “Beyond nationality: dispatches from immigrant workers in
the global city”. Journal of Identity and Migration Studies, 6 (1): 27-42.
Resumo:

Research

on

migration

policy,

social

structures

and

labour

market

dynamicsunderlines the persistent vulnerability of immigrants in the labour market of
contemporary western societies. However, little attention has been paid to the
diversemanners in which these factors overlap in the life of migrants moving within the
sameorigin and destination settings. This article examines the case of Brazilian-born
migrantsworking in Amsterdam, drawing on the analysis of statistical data, policy
documentsand fifteen lifestories. It starts by explaining the aim of the research and the
choice of origin and destination units. Findings are organized according to four key
elements:legal status, gender, year of arrival, and occupation. It is argued that these
elementscomprise increasing differentiation mechanisms and provide an improved notion

8
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

of what is at stake for migrant workers dwelling in the global city. The main conclusion
isthat international borders are undergoing a significant reorganization in their
dailyoperation, in particular due to concomitant changes in migration law and
flexibilitystrategies in the labour market. Reinforcement of distinct categories of
migrants,expansion of rights for relatives or civil partners of European Union citizens
andincreasing pressure over undocumented workers require future research to
considerwhether migration policy is being replaced by a global order of human selection
owingmore to social and economic profile than nationality.
10) Abrantes, Manuel. 2013. "A Matter of Decency? Persistent Tensions in the Regulation
of Domestic Service". Revista de Estudios Sociales, 45: 110-122.
Resumo: The role of law in regulating and mediating social inequality has been the subject
of longstanding debates. While recent research on domestic service acknowledges the
importance of regulation, the legal configuration of this activity sector is seldom assessed
in a detailed or critical manner. This article builds on the claim that systematic observation
should be dedicated to developments in the regulation of domestic service both in the local
and international contexts.. The first part of the article focuses on the advancement of law
regarding domestic service in Portugal. The Domestic Workers Convention adopted by the
International Labor Organization in 2011 provides a context for examining persistent
constraints on change toward social recognition and equity. Difference between domestic
service workers and standard wage earners is analyzed in depth, and nine unsolved
practicalities of domestic service regulation in Portugal are examined in light of the recent
international convention. Gender and ethnicity are identified as lingering political
foundations of this employment sector. The minimal participation of domestic workers and
their representatives in regulatory processes raises serious concern. The historical lens is
used to clarify current particularities in the regulation of the sector.
11) Abrantes, Manuel. 2013. "Uncertain and Experimental Circularity: An Investigation of
the Trajectories of Migrant Domestic Workers in Lisbon". Journal of Immigrant & Refugee

Studies, 11 (4): 384-400
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Resumo: This article begins by situating Portugal in the debate of circular migration and
paid domestic work. Afterwards, the results from an empirical case study are examined
drawing mainly on open-ended interviews with domestic workers. Disputes over economic
and social autonomy are paid particular attention. I argue that the scenario underlying
circularity in the eyes of respondents is one of uncertainty and experimentalism rather than
strategic decision making. Beyond the corroboration of legal status and pecuniary
accumulation as decisive factors, two elements are underscored: the emotional content of
the employment relationship and the use of job sharing or replacement by workers.
12) Abrantes, Manuel. 2013. “We will always have Tampere: a case study on the
regulation of the residence status of long-term migrants”, Federal Governance, 10 (1): 113.
Resumo: While European Union citizenship gradually moved from a matter of
employmentrights toward a matter of fundamental rights, the status of third-country nationals
(TCNs)remained locked in the policy areas of security and economic cooperation. This
changed sincethe late-1990s under gradual developments favouring the centralization of
migration policy. Thecurrent paper makes a contribution to trace this process by presenting
a case study of the 2003Directive concerning the status of third-country nationals who are
long-term residents. Anoverview of the process leading to the adoption of the Directive is
followed by an examination ofthe practicalities involved in its transposition into domestic
law in Portugal, a country in whichthe relative novelty of the immigration phenomenon and
an inconstant economic trajectory arecritically entwined. It is concluded that migration
policy can be developed at the EU level withouta common position on integration being
taken. Far from an incidental outcome, this enablesnation-states to both concede benefits
claimed through political mobilization for theadvancement of immigrants’ rights and reassert
their gate-keeping capacity in the regulation ofmigration. The combination of protective
advancements for TCNs and increased securitizationof their mobility stands out as a piece
of key explanatory value to understand the adoption of theDirective in a context of
tightening immigration policy in various member-states.
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13) Abrantes, Manuel. 2014. Out of the penumbra : dispute and alliance in domestic

service employment relationship.Tese de doutoramento em Sociologia Económica e das
Organizações. Lisboa: UL Instituto Superior de Economia e Gestão
Resumo: The contemporary features of paid domestic work have been recently documented
in a variety of geographic locations, with a notable emphasis on the recruitment of
immigrant women to perform cleaning and care tasks in affluent households. This
dissertation begins with a review of the existing scholarship on the subject, followed by a
discussion of Portugal – and, in particular, the urban area of Lisbon – as a critical case for
the empirical examination of domestic service employment relationships today. A complex
analytical framework is proposed based on three concomitant processes of structuration in
this sector: negotiation, reorganization, and intermediation.Analysis draws on legal
documents, official statistics, and a total sum of 77 semi-structured interviews with domestic
employees, private employers, company managers, and members of labour, employer,
and activist organizations. Fieldwork took place in Lisbon in the 2011-2013 period. The
discussion of first-hand evidence covers working contents and conditions, the changing
quality of employee- employer arrangements vis-à-vis social hierarchies of class, gender
and ethnicity, and the role of a number of formal institutions engaged in the mediation and
transformation of domestic service employment relationships.While working conditions are
found to be substantially heterogeneous and segmented, the overwhelming recruitment of
women in this sector remains key to conceal lingering gender asymmetries within
households and society at large. The expected transition of domestic service from a
paternalistic model to a commodified model – or from a class status to an employment
status – is described as gradual and contested at best. Men are still largely absent from
the picture; immigrant women still take up many of the least desired positions, particularly
as ‘live-in’ direct care providers; symbolic hierarchy and emotional hostage linger on.
Nevertheless, the efforts of domestic employees to transform the rules of the game – both
individually and through collective organization – have multiplied and gained strength.
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14) Abreu, Alexandre. 2009. As Migrações Internacionais e o Desenvolvimento dos

Países de Origem: Impactos e Políticas. Teses, 28. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: The various multifaceted relationships between international migration and
sending country development have given rise to an entire subfield in the intersection of the
migration and development literatures that has come to be known as the “migrationdevelopment nexus”. In particular, as acknowledged by many leading authors in this field,
the central issue of whether emigration ultimately fosters or hinders development is one that
remains largely unsettled. Regardless of any such general conclusions, however, many
sending country governments have in the past few decades implemented a variety of
policies aimed at tapping into the potential of emigration and of their emigrated
communities in order to facilitate their domestic development processes. This dissertation
thus focuses on the linkages between international migration and the economic
development of the sending countries as well as on the policy implications of these linkages
and does this in three steps: first, a deductive analytical discussion is made of the impacts
of emigration upon sending country development, as proxied by its impacts upon the stocks
of the various production factors (particularly labour and various forms of capital). In order
to do this, the “migrationdevelopment matrix” is introduced – an analytical tool aimed at
classifying the various linkages between migration and development according to the
logical moment in the migration process in which they occur as well as to the production
factor undergoing changes. Second, an attempt is made to formalise the conclusions and
insights from the preceding discussion in order to present a general, albeit preliminary,
“migration-development model”. Finally, a survey is presented of some of the most common
and/or noteworthy policies that have sought to maximise the benefits and minimise the
costs associated with the migration-development nexus. The overall aim is to bring the
numerous insights from the migration-development literature under the light of a specifically
macroeconomic perspective in order to contribute to a better understanding of one of the
most crucial and controversial aspects of globalisation.
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15) Abreu, Alexandre & João Peixoto. 2009. "Demografia, mercado de trabalho e
imigração de substituição: tendências, políticas e prospectiva no caso português". Análise

Social, 44 (193): 719-746.
Resumo: Este artigo visa contribuir para o debate sobre as consequências
socioeconómicas doenvelhecimento demográfico em Portugal, discutindo as respostas
políticas disponíveis para fazer face a este problema, entre as quais a imigração de
substituição. Para tal,apresentam-se e discutem-se as dinâmicas de envelhecimento
actualmente em curso, bemcomo as suas potenciais consequências; enunciam-se as
alternativas instrumentais dispo-níveis, assim como as suas vantagens, desvantagens e
limitações, e analisa-se a experiênciarecente ao nível das tendências e políticas
migratórias, à luz do potencial contributo daimigração para a mitigação das
consequências do envelhecimento demográfico.
16) IPA - Associação dos Imigrantes nos Açores & Licínio Manuel Vieira Tomás, eds.
2011. Diagnóstico da população imigrante no concelho de Ponta Delgada: Desafios e

potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Neste sentido, o estudo de Diagnóstico de Caracterização da População
Imigrante no Concelho de Ponta Delgada, visa proceder a uma caracterização das
comunidades de imigrantes no principal concelho do arquipélago açoriano, o qual
apresenta, a nível nacional, características muito peculiares e típicas das sociedades
insulares. Estamos, por isso, convencidos que este estudo contribuirá para um
conhecimento mais apurado em relação às condições concretas de existência das
diferentes comunidades no Concelho de Ponta Delgada permitindo o desenho de políticas
de intervenção mais acertadas na promoção da integração.
17) Åkesson, Lisa, Jørgen Carling & Heike Drotbohm. 2012. "Mobility, Moralities and
Motherhood: Navigating the Contingencies of Cape Verdean Lives". Journal of Ethnic &

Migration Studies, 38 (2): 237-260.
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Resumo: In this article we discuss how transnational motherhood is managed and
experienced in contexts of uncertainty and conflicting pressures. We propose a conceptual
approach and apply it to a specific case: female migration from Cape Verde to Europe
and North America. The analysis is based on extensive ethnographic fieldwork conducted
by the authors in Cape Verde and the diaspora over the past decade. We first address
the ideal of and expectations towards transnational mothering in Cape Verde, relating
these to local forms of kinship, fostering and household organisation. We demonstrate that
lengthy separations between mothers and young children are socially constructed as a
normal aspect of transnational lives: they are a painful necessity, but are not automatically
assumed to be traumatic. In an ideal situation, the biological mother and the foster mother
play complementary roles in what we describe as the transnational fostering triangle.
Subsequently, we ask how transnational mothering is confronted by unforeseen incidents
and obstacles, which we refer to as contingencies. We relate these contingencies to the
negotiation of individual and collective ideas and aspirations. The Cape Verdean case is
interesting in a comparative perspective because of the social acceptance of mother–child
separation. Our analysis explores how this acceptance co-exists with the real-life challenges
of transnational mothering.
18) Åkesson, Lisa. 2011. “Remittances and Relationships: Exchange in Cape Verdean
Transnational Families”. Journal of Anthropology, 76 (3): 326-347.
Resumo: This article examines migrant remittances through the lens of anthropological
theories of gift relationships. I explore remittance transactions as perceived and practised
by people in Cape Verde, a country in which many households receive money from
abroad. The article highlights three key dimensions. The first dimension is the transactors'
(senders and receivers of remittances) relations and obligations to each other, the second
is the degree to which remittances are seen as voluntary gifts or, alternatively, as elements
in an obligatory reciprocal exchange, and the third is the relation between the transactors
and money as an object of exchange. I argue that these dimensions together open up for
a holistic understanding of the dynamic interplay between remittances and relationships. In
contrast to mainstream remittance studies, with their conventional focus on economic
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rationality, this is an approach that illuminates what remittances mean, as social practice,
to those involved.

19) Albuquerque, Rosana. 2010. "Participação cívica e trajectórias associativas de
descendentes de imigrantes em Portugal". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 6: 103-117.
Resumo: This article presents the results of a research project on participation in associations
among the descendants of immigrants from Portuguese-speaking African countries in
Portugal. The empirical raw material was gathered on the basis of ten life stories in order
to retrospectively analyse the associative experiences of young adults assuming leadership
positions in youth, immigrant or immigrant descendant associations. The research aims
were: to identify the catalysts of associative participation; and to understand the role that
participation in associations plays in the acquisition of social capital and in the promotion
of social mobility.
20) Albuquerque, Rosana. 2013. Associativismo, capital social e mobilidade. Contributos

para o estudo da participação associativa de descendentes de imigrantes africanos
lusófonos em Portugal. Teses, 41. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo: The results presented here are the outcome of a research project on the
participation in associations of the descendants of immigrants from Portuguese speaking
African countries in Portugal. The issue around which the research was designed is
understanding the process of active civic participation in the Portuguese society, through
the analysis of the factors that condition their involvement in associations and the
interactions between individual action and the socio-political context. The central question
is oriented in two axes, related to each other: one trying to identify catalysers of civic
participation; another one trying to understand the role that participation in association
plays in the life of the individuals studied in the research, specifically in what concerns their
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trajectories of social mobility. The participation in associations is studied as a means for
acquiring social capital, since it allows the access to social networks inherent to that
participation, and for the effects it has on the individual trajectories of mobility. The
methodological strategy adopted in this research is characterised by a qualitative
approach and the priority given to the interpretational paradigm. The empiric raw material
was gathered on the basis of life stories, from a number of interviews focusing on the
trajectories of leaders of associations descending from Portuguese speaking African
immigrants. The analysis stress that civic participation is a result of reciprocal influences
between structural and individual factors. The research confirms that associative
participation is a source of social and cultural capital and that both capitals support
trajectories of upward social mobility. It is highlighted that associative participation
promotes socialization for citizenship.
21) Albuquerque, Suelda, Beatriz Padilla & Jorge Malheiros. 2010. "Género e
empreendedorismo imigrante brasileiro em Portugal – que impactos na integração e nas
relaçõs transnacionais?". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira

na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta.
Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 101.
Resumo: Esta comunicação tem como objectivo analisar os efeitos do desenvolvimento de
estratégias empresariais dos imigrantes, quer na sua integração na sociedade de destino,
quer no modo como estabelecem (ou não) ligações com as regiões de origem. Esta
análise é efectuada de modo comparativo, separando homens e mulheres imigrantes.
Tomando como referência os estudos de Levent & Nijkamp, Padilla ou Constant, que
discutem o papel do desenvolvimento de iniciativas empresariais no processo de
integração dos imigrantes, com destaque para as mulheres, e os trabalhos de autores
como Portes e Guarnizo sobre transnacionalismo económico baseado nas práticas
comerciais, este trabalho analisa, empiricamente, o caso dos imigrantes brasileiros
(homens e mulheres) em Portugal. Para tal, recorre-se a informação proveniente de fontes
secundárias (bases de dados que caracterizam amostras significativas da população
brasileira em Portugal e da população empresária imigrante instalada em Portugal),
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combinada com dados da OIM-Portugal relativos ao retorno voluntário de brasileiros e
aos pedidos que estes fazem para apoio à reinstalação (que podem incluir a abertura de
um negócio). Utilizando esta informação, pretende-se dar uma resposta a uma hipótese
cujo postulado se traduz no princípio de que a abertura de negócios no país de destino
por parte de imigrantes cujas estratégias de mobilidade não passam, originalmente, pelo
empresarialismo, consolida a sua integração e contribui para reduzir as ligações ao país
de origem. Pretende-se igualmente verificar até que ponto há diferenças entre homens e
mulheres, assumindo-se que no caso das segundas a associação entre desenvolvimento
de iniciativas empresariais (nos locais de acolhimento) e integração seja ainda mais
intensa do que no caso dos imigrantes do sexo masculino. Deve referir-se que esta
comunicação se insere no quadro de uma investigação em curso, correspondendo à parte
extensiva e quantitativa da análise, devendo os resultados ser considerados preliminares.
22) Alegretti, Giovanni, Carlos Elias Barbosa & Clemens Zobel. 2013. "Fatores e
contextos de mobilização para a participação formal". In: Acesso Formal dos Imigrantes

aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas,
Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes.
Coimbra: Edições Almedina, 63-70.
Resumo: Projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia,
no âmbito do Protocolo com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo
Intercultural, e desenvolvido pelo Centro de Estudos Sociais, em parceria com o
CESNOVA. A obra procura responder às seguintes questões: Quais as razões para a
falta de mobilização dos potenciais votantes estrangeiros em Portugal? Como explicar o
facto de muitos dos que integram o grupo de recenseados serem eleitos com sucesso? De
que maneira o envolvimento dos imigrantes em instituições democráticas formalmente
representativas ao nível local difere do comportamento da maioria? Será que este facto
reproduz substancialmente a matriz política da sociedade portuguesa?
23) Alegretti, Giovanni, Clemens Zobel & Carlos Elias Barbosa. 2013. "Limites à
participação política formal e espaços alternativos de participação cívica". In: Acesso
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Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e Juntas de
Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias
Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 49-62.
Resumo: Projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia,
no âmbito do Protocolo com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo
Intercultural, e desenvolvido pelo Centro de Estudos Sociais, em parceria com o
CESNOVA. A obra procura responder às seguintes questões: Quais as razões para a
falta de mobilização dos potenciais votantes estrangeiros em Portugal? Como explicar o
facto de muitos dos que integram o grupo de recenseados serem eleitos com sucesso? De
que maneira o envolvimento dos imigrantes em instituições democráticas formalmente
representativas ao nível local difere do comportamento da maioria? Será que este facto
reproduz substancialmente a matriz política da sociedade portuguesa?
24) Alexandre, Joana, Raquel Ribeiro & Graça Cardoso. 2010. "Ethnic and Clinical
Characteristics of a Portuguese Psychiatric Inpatient Population". Transcultural Psychiatry,
47 (2): 314-321.
Resumo: The present study examined the association between ethnicity and clinical
characteristics of patients admitted to a psychiatric inpatient unit in Portugal. The only
ethnicity-related terms routinely recorded in the medical records were “Black” (mainly from
the African Portuguese-speaking countries of Cape Verde, Angola, Guinea, Sao Tome and
Mozambique) and “White.” Black immigrants appeared to be over-represented,
comprising 19.6% of inpatients; and were younger and more frequently male when
compared with White inpatients. They were more frequently diagnosed with schizophrenia
and acute or transient psychosis, and less frequently diagnosed with delusional and
personality disorders than White inpatients. These results are consistent with previous
studies in the US and UK, and highlight the need for more culturally sensitive care in mental
health services.
25) Afonso, Ana Isabel, ed. 2012. Etnografias com Ciganos. Diferenciação e Resistência

Cultural. Lisboa: Edições Colibri.
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Resumo: Nesta colectânea reuniu-se um conjunto diversificado de estudos etnográficos
sobre ciganos, realizados em diferentes contextos europeus, especialmente na Península
Ibérica e em países da Europa de Leste (Hungria, Roménia), que abordam temas também
eles tão díspares como integração e assimilação, género e poder, morte e religião,
etnomatemática e políticas educativas, justiça social e ambiental. Deste modo, é nosso
objectivo contribuir para o melhor conhecimento dos modos de vida de populações que
deliberadamente apresentamos no plural, na expectativa de que a divulgação das
pesquisas apresentadas, possa ser útil a todos aqueles que, de forma mais ou menos
directa e interventiva, lhes estão próximos.
26) Afonso, Ana Isabel. 2012. "Introdução". In: Etnografias com Ciganos. Diferenciação

e Resistência Cultural, ed. Ana Isabel Afonso. Lisboa: Edições Colibri, 7-14.
Excerto: Não somos alheios aos preconceitos e estigmatização que, de forma abrangente
e discriminatória, tem recaído sobre um conjunto de famílias que têm sido abusivamente
apelidadas por “comunidade cigana”. A melhor forma de ultrapassar situações conflituais
e de clivagens extremadas que tendem a empobrecer as relações interculturais reside, em
nosso entender, na aproximação daqueles em relação aos quais erigimos, por vezes,
barreiras de desconhecimento. Neste sentido, esta obra procura preencher uma lacuna
que tem existido sobre os Estudos Ciganos no nosso país, e contribuir para um melhor
conhecimento da diversidade dos grupos ciganos no contexto europeu, dos seus modos
de vida e das suas concepções do mundo, o que constitui um enriquecimento auxiliar
para todos aqueles que, de forma mais ou menos directa e interventiva, lhes estão
próximos. Com este objectivo, os textos reunidos, convergem nessa preocupação
fundamental de articular domínios nem sempre entrecruzáveis, e de dar visibilidade a
reflexões antropológicas de relevância, que poderão ter nas práticas quotidianas de
ciganos ou não ciganos, académicos ou técnicos de acção social, governantes ou
governados, um impacto assinalável. É verdade que o conhecimento, por si só, não
engendra soluções, mas contribuirá sem dúvida para o reconhecimento das diferenças
entre grupos o que, por sua vez, será um passo importante no caminho da tolerância e
de uma convivialidade harmoniosa. Ao longo do volume, o alinhamento dos textos vai
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tomando forma em torno de dois conceitos fundamentias nos Estudos Ciganos – o conceito
de diferenciação e o conceito de resistência cultural, amplamente debatidos pelos vários
autores, em especial Brian O’Neill no capítulo final – e que permitiram a estruturação da
colectânea nas duas partes que a compõem.
27) Almada, Pablo. 2010. "Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em
Coimbra (APEB-Coimbra): Desafios e perspectivas para a imigração estudantil e políticacientífica em Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira na

Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta.
Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 238-245.
Resumo: O objetivo deste artigo é ampliar o debate sobre as questões imigratórias,
laborais e científicas que tocam a comunidade brasileira na Universidade de Coimbra
(Portugal), da qual a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiro em Coimbra
(APEB-Coimbra) está inserida. Para tanto – e muito longe de qualquer síntese de um
processo em constante desenvolvimento – pretendo, inicialmente, construir uma
abordagem pertinente sobre imigração, com foco em questões laborais, e identitárias,
que podem ser entendidas como marcos teóricos para a abordagem das imigrações
brasileiras em Portugal. A associação entre esses três temas permite compreender como
se dá atualmente a chamada imigração de mão de obra qualificada – principalmente
àquela que vêm compor os cursos de licenciatura, mestrados e doutoramentos, além da
investigação na Universidade de Coimbra. Em um segundo momento, procura-se
contextualizar a relação entre os brasileiros e a Universidade de Coimbra, elencando
aspectos de memória e atualidade, juntamente com reflexão político e cultural da APEB
no contexto coimbrão.
28) Almeida, Lígia Moreira & José Caldas. 2012. "Cuidados de saúde materno-infantis
em imigrantes brasileiras no Porto". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes,
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Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE- IUL),
113-127.
Resumo: A gravidez e maternidade constituem períodos de vulnerabilidade acrescida na
mulher migrante. Efetuou-se uma pesquisa qualitativa preliminar a fim de caracterizar a
atenção em saúde prestada ao coletivo populacional brasileiro no que concerne aos
cuidados materno-infantis, considerando-se as suas variáveis mais decisivas: acesso,
utilização e qualidade dos cuidados recebidos durante este período, validadas pela
perspetiva das usuárias, permitindo a construção de uma visão holística e integrada deste
fenómeno. O presente estudo resulta da recolha de informação privilegiada obtida entre
mulheres brasileiras, independentemente da situação documental, com residência na área
metropolitana do Porto através de entrevistas semiestruturadas com membros da
Associação Mais Brasil, entre outras. Resultados iniciais apontam para um certa
insatisfação das brasileiras no que concerne à qualidade da informação veiculada pelos
profissionais de saúde, às competências de comunicação destes profissionais, a que
acresces a perceção de um reduzido acesso a especialidades clínicas, sobretudo nos
cuidados primários.
29) Almeida, Lígia Moreira, Catarina Casanova, José Caldas, Diogo Ayres-de-Campos
& Sónia Dias. 2013. “ Migrant Women’s Perceptions of Healthcare During Pregnancy
and Early Motherhood: Addressing the Social Determinants of Health”.

Journal of

Immigrant and Minority Health, 16 (4): 719-723.
Resumo: Recent guidelines from the World Health Organization emphasize the need to
monitor the social determinants of health, with particular focus on the most vulnerable
groups. With this in mind, we evaluated the access, use and perceived quality of care
received by migrant women during pregnancy and early motherhood, in a large urban
area in northern Portugal. We performed semi-structured interviews in 25 recent mothers,
contacted through welfare institutions, who had immigrated from Eastern European
countries, Brazil, or Portuguese-speaking African countries. Six native-Portuguese women of
equal economic status were also interviewed for comparison. Misinformation about legal
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rights and inadequate clarification during medical appointments frequently interacted with
social determinants, such as low social-economic status, unemployment, and poor living
conditions, to result in lower perceived quality of healthcare. Special attention needs to be
given to the most vulnerable populations in order to improve healthcare. Challenges reside
not only in assuring access, but also in promoting equity in the quality of care.
30) Almeida, Lígia Moreira & José Caldas. 2014. “Social Determinants of Health in
Pregnancy,

Postpartum

and

early

Motherhood:

the

impact

of

Migration”.

Methaodos.Revista de Ciencias Sociales, 2 (1): 154-160.
Resumo: The present investigation sought to establish itself as an interface between Public
Health and Social Medicine. Its main purpose relied in assessing theoretical inequalities in
access, utilization and quality of maternal health care in immigrant recent mothers and its
interaction with social determinants of health. The underlying research plan was designed
to explore specific clinical, individual and social determinants in maternal health (during
pregnancy and postpartum). Another specific goal is the assessment of access, utilization
and quality of the received care (adequacy and satisfaction of responses offered by the
public health system), establishing a comparison between health status, perceptions and
needs of immigrant and native women in the same conditions and motherhood stages.
Data was collected in all reference hospitals and several civilian associations of Porto
metropolitan area, to better reach the targeted population: recent immigrant mothers from
the countries with the highest representation in Portugal at the date (Brazil, African countries
of Portuguese speaking and Eastern European countries), as well as Portuguese women (for
comparison). To accomplish the defined objectives, three studies were performed using
data obtained in all defined backgrounds, following different methodological approaches
and designs (qualitative and quantitative strategies).
31) Almeida, Lígia Moreira, Cristina C. Santos, José P. Caldas, Diogo Ayres-de-Campos
& Sónia Dias. 2014. “Obstetric care in a migrant population with free access to health
care”. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 126 (3): 244-247.
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Resumo: Objective: To evaluate differences in obstetric care between immigrant and native
women in a country with free access to health care. Methods: A cross-sectional study was
carried out of immigrant mothers delivering in one of the four public hospitals in the Porto,
Portugal, metropolitan area between February and December 2012. The comparison
group included native Portuguese mothers who delivered in the same institutions. The
participants (89 immigrant mothers and 188 Portuguese mothers) were recruited by
telephone and completed a written questionnaire during a home visit. Results: Immigrant
women were more likely to have their first pregnancy appointment after 12 weeks of
pregnancy (27.0% vs 14.4%, P = 0.011) and to have fewer than three prenatal visits
(2.2% vs 0.0%, P b 0.001). They were also more likely to have had a cesarean delivery
(48.3% vs 31.4%, P = 0.023), perineal laceration (48.8% vs 11.6%, P b 0.001), or
postpartum hemorrhage (33.5% vs 12.3%, P b 0.001). Conclusion: Migrants were more
prone to late prenatal care and to intrapartum complications. Unsatisfactory interactions
with healthcare staff may play an important role in these findings.
32) Almeida, Miguel Vale de. 2012. "'After the big sweep': colonial narratives and
second class citizens in contemporary Portugal". In: The Lusotropical Tempest: Postcolonial

Debates in Portuguese, eds. Sheila Kahn, Ana Margarida Dias Martins, Hilary Owen &
Carmen Ramos Villar. Bristol: University of Bristol, 17-28.
33) Alves, Fátima & Bárbara Bäckström. 2012. "Lidar com a Doença Mental – a
Pluralidade de Sistemas de Cuidados e de Itinerários Terapêuticos: análise comparativa
de dois estudos efectuados junto de duas populações residentes em Portugal". Saúde e

Sociedade, 21 (3): 543-557.
Resumo: Several studies point to the plurality of care systems to deal with illness. They can
be organized into professional, popular and alternative systems (the latter includes the
complementary and the traditional ones). What the particular setup is in each cultural
system is the core question of both the empirical studies we report. The purpose of this
article is to understand how lay people deal with mental illness, examining the therapeutic
itineraries that are constructed between plural care systems, featuring in particular the use
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of traditional medicine. The analysis of the two studies (one carried out in the north region
and the other in Lisbon) allowed us to interpret these practices and discuss the social and
cultural factors that determine and explain the settings that were found. Both researches fit
into a qualitative methodology. In-depth, semi-structured interviews were performed and
were analyzed using discourse analysis to describe and interpret data. The results point to
a plurality of therapeutic itineraries, built around public and private speeches, where the
explanatory systems underlying the use of official medicine and/or traditional practices
found plural meanings. People may use these systems in several forms, using one or
combining more than one, simultaneously or sequentially, depending on the context and
on the needs they feel to face both illness and mental suffering. It is in between the space
of the impotence and ‘incompetence’ of the ‘wise’ medicine that other therapeutic systems
develop. It is important to understand those systems because of their achievements and
their heuristic power to explain society and culture.
34) Alves, Fátima, Bárbara Bäckström & João Sedas Nunes. 2012. "Editorial". Forum

Sociológico, 22: 7-10.
Excerto: O dossiê intitulado Saúde e Multiculturalidade que abre este número, coordenado
por Fátima Alves (fatimaa@uab.pt) e Bárbara Bäckström (barbarab@uab.pt), do Centro
de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais da Universidade Aberta, avulta a
premissa de que as sociedades contemporâneas, caracterizadas por rápidas e profundas
transformações cujos impactos sociais urge compreender, têm vindo a produzir
inseguranças e novas formas de desigualdade social que tornam necessário reequacionar
o papel do Estado, do mercado e da comunidade na resposta aos problemas de saúde
das populações. Em consequência, abrangemse várias dimensões da saúde e da doença
nas sociedades contemporâneas em diferentes contextos, colocando em evidência os
desafios da saúde nas comunidades caracterizadas por uma forte componente
multicultural. Procura-se assim contribuir para problematizar o papel dos conhecimentos
plurais em presença, das organizações com os seus profissionais e os seus públicos e das
cidadanias que em torno deles se podem construir. Nada disto, importa notar, é estranho
à coordenação do dossiê.
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35) Alvim, Filipa. 2013. “Só Muda a Moeda: representações sobre tráfico de seres
humanos e trabalho sexual em Portugal. Tese de Doutoramento. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: Trafficking in Human Beings (THB) is represented as modern slavery, exploitation,
exclusion, discrimination and violence. It exists within social groups at the margins. Only
assigning equal rights and citizenship to the margins can eliminate exploitation. The
prostitute is in the margins. But it is the most consistent and perfect capitalism being:
maximizes resources in exchange for income. The glamor of sex work is a false glamor.
The work is hard, never “easy”, even if the money is acquired quickly. The exclusion and
marginalization pushes “marginal” increasingly to underground and silence. The only way
to get to the traffic is to work with the populations where they are its victims. These
populations are “hidden” or “inaccessible”: prostitutes and/or immigrants, mostly
undocumented.By understanding the global reality, the crime of trafficking in persons, as
defined by the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially
Women and Children, better known as the Palermo Protocol (2000) of the UN, becomes
a careful form of European and Western States to dodge the true scale of the problem,
which unavoidably passes through the need of people who fall outside these boundaries
to migrate to it´s interior on one hand and, on the other hand, the need of migrant labor
within these frontiers. Human trafficking is a hideous crime, but it is just one dimension of
the biggest problems in which it appears: globalization, immigration, gender, the rights of
all migrants in general, and of sex workers in particular.
36) Amato Lusitano – Associação de Desenvolvimento de Castelo Branco & Nuno Miguel
Cavaca Augusto, eds. 2011. Diagnóstico da população imigrante no concelho de

Castelo Branco: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Com o presente estudo procuramos analisar as principais características sociais,
culturais e económicas das diferentes comunidades imigrantes no Concelho de Castelo
Branco. Utilizámos, neste estudo, dados recolhidos localmente no quadro de um inquérito
realizado à escala nacional, elaborado em conjunto com outros Concelhos e coordenado
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cientificamente por um conjunto alargado de Unidades de Investiação do domínio das
Ciências Sociais. Como tal, os resultados aqui obtidos são, em grande medida, o reflexo
da colaboração inter-institucional e inter-universitária, em estreita articulação com o Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), responsável pela
coordenação geral deste projecto.
37) Amorim, Ana Maria. 2012. "O Brasil nos Açores: a inserção laboral dos brasileiros
no mercado de trabalho micaelense". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes,
Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE- IUL),
189-209.
Resumo: Na Europa, Portugal é o terceiro país de destino mais procurado pelos
brasileiros, sendo este fluxo classificado, por alguns estudiosos, por vagas, tendo a
primeira vaga acontecido em meados dos anos 80 e primeira metade dos anos 90, onde
se verificou grande aumento dos fluxos de profissionais qualificados, muitas vezes ligados
à modernização da economia portuguesa. A partir dos finais da década de 90, teve
início a segunda vaga de migrantes brasileiros, funcionando na mesma lógica que a das
migrações económicas da actualidade. A imigração brasileira neste país é essencialmente
laboral (serviços, hotelaria, restauração e construção civil), apresentando o sexo feminino
valores superiores (56%) aos do sexo masculino (44%), na sua maioria jovens em idade
activa, com nível médio de escolaridade. Vivem dispersos pelas áreas urbanas das
grandes cidades portuguesas, onde existam oportunidades de trabalho, ora em Lisboa,
Setúbal, Faro, Porto, etc., sem que haja constituição de guetos e/ou «bairros de
brasileiros». Neste contexto, destacamos a Região Autónoma dos Açores (RAA), onde a
presença de brasileiros fez-se notar, principalmente, nos finais dos anos 90 e princípios
do presente século, portanto, com algum desfasamento temporal em relação ao
observado em Portugal Continental. No período 1999 a 2005, observou-se uma
evolução gradual dos valores da imigração brasileira, mantendo-se os fluxos praticamente
constantes, com ligeiros aumentos. Quanto à sua distribuição geográfica, esta dirige-se
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principalmente para a Ilha de S. Miguel (41%), seguindo-se Terceira (25%) e Faial (20%).
Em S. Miguel, os brasileiros concentram-se, sobretudo, no concelho de Ponta Delgada,
representando 81% da população brasileira residente nesta ilha. Relativamente ao seu
perfil, pertencem maioritariamente ao grupo etário dos mais jovens em idade activa, mais
de 60% com idades inferiores aos 35 anos. Na distribuição quantitativa entre homens e
mulheres, regista-se uma certa predominância do sexo feminino (52%), sendo o principal
estado civil dos brasileiros o de casado(a), seguindo-se o de solteiro(a) e o de união de
facto. O objectivo principal desta comunicação é dar a conhecer ao Brasil e às
comunidades de brasileiros residentes na Europa, a população brasileira residente nos
Açores, focando, em especial, os modos de inserção destes no mercado de trabalho
açoriano.
38) Ançã, Maria Helena. 2013. "Português lingua segunda: alguns estudos em Portugal".

Segundas Lenguas e Inmigracion en red, 7: 4-7.
Excerto: Num cenário de uma Europa sem fronteiras, onde os encontros e os contactos se
tornaram mais fáceis e mais rápidos, cruzam-se sujeitos de diversas proveniências, com
línguas e culturas diferentes. Estes fenómenos continuam a ser, sobretudo, marcados por
movimentos migratórios e Portugal não escapou a esta realidade, dado que, na sequência
de mudanças históricas e sociopolíticas, ocorridas a partir de 1974, este país se começa
a desenhar como multicultural
39) André, Isabel & Eduardo Brito Henriques, Jorge Malheiros. 2009. "Inclusive Places,
Arts and Socially Creative Milieux". In: Social Innovation and Territorial Development, eds.
D. MacCallum, F. Moulaert, J. Hillier & S. V. Haddock. Farnham: Ashgate, 149-166.
40) António, João H. C. & Verónica Policarpo (eds.), Adam Rutland, Cícero Roberto
Pereira, José Carlos Marques, Leonor Pereira da Costa, Maria B. Monteiro, Ricardo B.
Rodrigues, Rui Costa Lopes, Sónia Pires & Tânia Sofia Correira. 2011. Os Imigrantes e a

Imigração aos Olhos dos Portugueses. Manifestações de preconceito e perpectivas sobre
a inserção de imigrantes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
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Resumo: A Plataforma sobre Políticas de Acolhimento e Integração de Imigrantes
(Paltaforma Imigração), lançada a 21 de Novembro de 2006, pretende ser um exemplo
de actuação conjunta dos parceiros da Sociedade Civil (Fundações, Associações
patronais, membros do Conselho Económico e Social, representantes de associações de
imigrantes e igreja católica) com intervenção directa ou indirecta no acolhimento e
integração de migrantes em Portugal. Pretende-se demonstrar que a Sociedade Civil
organizada, muito mais que o somatório das partes, pode ser a chave de sucesso e de
facilitação da integração da diferença e da promoção de uma sociedade mais tolerante
e valorizadora dos direitos humanos.
41) António, João H. C. 2011. "Capítulo II – Atitudes face à Imigração e aos Imigrantes
em Portugal". In: Os Imigrantes e a Imigração aos Olhos dos Portugueses. Manifestações

de preconceito e perpectivas sobre a inserção de imigrantes, eds. João H. C. António &
Verónica Policarpo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 39-71.
Excerto: Neste capítulo procura-se retratar as atitudes dos portugueses perante a imigração
e os imigrantes. Na linha de estudos anteriores (e.g., Lages & Policarpo, 2003; Lages et

al., 2006; Vala, Brito & Lopes, 1999), o retrato das atitudes será complementado com a
exploração das diferenças entre grupos populacionais e análise dos factores
potencialmente explicativos das atitudes relacionadas com a imigração.
42) António, João H. C. & Maria Benedicta Monteiro. 2015. “Minorities' acculturation
and social adjustment: The moderator role of meta-perceptions of majority's acculturation
attitudes”. International Journal of Psychology, 50 (6): 422.430.
Resumo: Two studies addressed the role of Black meta-perception of acculturation attitudes
on the relation between minority acculturation attitudes and their social adjustment (school
achievement and perceived quality of intergroup relations). Participants in both studies were
Black Lusophone adolescents living in Portugal. Study 1 (N = 140) indicated that
participants' attitude regarding the host culture was positively correlated with their school
achievement and to their evaluation of intergroup relations. It also indicated that
participants' meta-perception of majority attitude add to the explained variance of
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participants' social adjustment. Study 2 (N = 62) manipulated the perceived majority
high/low support of immigrants' learning the host culture. The dependent variable (DV) was
perceived quality of intergroup relations. Only in the low support condition were
participants' attitudes towards the host culture positively related to perceived quality of
Black–White relationships. These results suggest that perceived social context is central to
understand the relationship between minority adolescents' acculturation attitudes and key
dimensions of their adjustment to host societies.
43) António, Manuel. 2013. "Os estudantes angolanos do ensino superior em Lisboa:
uma perspetiva antropológica sobre as suas motivações e bem-estar subjetivo". Análise

Social, 48 (208): 660-682.
Resumo: Angolan students in Lisbon’s universities: An anthropological overview of their
motivations and subjective well-being. In this article I present an anthropological analysis
of well-being, focusing on the students from Angola that arrive to study in Lisbon’s
universities. This study is not concerned with the measuring of objective indicators of wellbeing, but relies instead on the student’s own subjective evaluation of it. While
acknowledging that the prospect of improving their living conditions is still a major
motivation for most of these students, my intent is to also consider the importance of the
pursuit of emotional well-being as a relevant factor for emigration. The article analyzes the
relationship between motivations and subjective well-being, while taking into consideration
the social and economic condition of these emmigrants.
44) Apa, Livia. 2011. "Spectacles, Lenses and Magnifying Glasses Critical Approaches
in the Definition of the Canon of African Literatures in the Portuguese Language". In: Europe

in Black and White. Immigration, Race, and Identity in the "Old Continent", eds. Manuela
Ribeiro Sanches, Fernando Clara, João Ferreira Duarte & Leonor Pires Martins. Bristol –
Chicago: Intellect, 209-216.
Resumo: With the beginning of decolonization and the restoration of democracy in
Portugal, a renovated reading relationship with literary texts produced in the ex-colonies
takes place. My intervention intends to reflect on the theoretical and ideological
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implications of the academic critique of the first generation, rarely endogenous, about the
new literatures produced in the five African countries that chose the Portuguese language
as their official language. I will also focus on the re-reading, operated in the same
academic space of the metropolis, of the literary heritage produced before the
independencies (that is, the colonial archives). In the context of a scarce (sometimes,
nonexistente) production of critical knowledge in the old colonial space, how has the
critique produced in Europe influenced the construction of national literary canons, in terms
of editorial markets, circulations, translation of literary works and, as a consequence,
reception of those literatures both in the old centree and in the new peripheries?
45) Arango, Joaquin, Corrado Monifazi, Claudia Finotelli, João Peixoto, Catarina Sabino,
Salvatore Strozza & Anna Triandafyllidou. 2009. The making of an immigration model:

inflows, impacts and policies in Southern Europe. IDEA Working Papers, 9.
Excerto: The IDEA project provided the framework for carrying such an exercise. This report
results from the common work carried out by the IDEA Southern European research teams
since the middle stages of the project 2 . The group benefited from the overall discussions
of the project, intended to provide a comparison between Western, Northern, Southern
and Eastern European experiences. Further work was based on the updated reports in
each of the countries and comparisons along a pre-established template. This common
work culminated in a productive workshop held in Lisbon in January 2009, where the first
version of the current report was discussed. Compared to previous comparative exercises
on Southern Europe, this report may be considered innovative on two main grounds. First,
it updates information existing in previous studies, pertaining to flows, underlying factors,
policies, impacts and outcomes. Second, it benefited from the use of the IDEA common
framework. One of the main theoretical guiding lines of the project is that the explanation
of the “dependent variables”, namely inflows (including immigrants’ demographic
characteristics and labour market insertion), policies, impacts and integration outcomes,
needs to come across a set of “independent variables”. Among others, the latter include
the international context during the formative years (“the generation effect”), the degree of
recentness of immigration experiences (the “age effect”), the type of labour demand, the
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socio-economic regime and the dominant perceptions and attitudes. The current report
draws on these variables to describe and explain the Southern experiences, stressing its
many commonalities but also some national differences.
46) Araújo, Emília & Filipe Ferreira. 2013. "A 'Fuga de Cérebros': um discurso
multidimensional". In: Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros, eds. Emília
Araújo, Margarida Fontes & Sofia Bento. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade, Universidade do Minho, 58-82.
Excerto: Este capítulo procura relacionar as diversas abordagens sobre a “fuga de
cérebros”. Propõe-se a ideia de que uma análise dos discursos mediáticos nacionais e
internacionais sobre o fenómeno possibilita um olhar mais crítico sobre o modo como a
“fuga e cérebros”, para além da realidade empírica que define, é uma componente
discursiva estrutural, por um lado, da política interna e, por outro, da imagem de Portugal
no estrangeiro. Assim enunciada, a problemática conduz-nos a relacionar a mobilidade
e a emigração de profissionais qualificados juntamente com os seus efeitos sobre a
construção da identidade coletiva de Portugal.
47) Araújo, Emília, Margarida Fontes & Sofia Bento, eds. 2013. Para um debate sobre

Mobilidade e Fuga de Cérebros. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade, Universidade do Minho.
Excerto: O livro resulta da atividade diversa em investigação e organização de eventos,
conduzida no quadro do projeto MOBScience – trajectórias de mobilidade cientistas
portugueses. Foi objetivo das editoras reunir investigação sobre estas temáticas realizada
nos anos mais recentes, dando especial atenção aos conceitos de “perdas” e “ganhos”
sugeridos e implicados nos projetos migratórios e de mobilidade de cientistas e outros
profissionais altamente qualificados.
48) Araújo, Emília, Margarida Fontes & Sofia Bento. 2013. "Prefácio". In: Para um debate

sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros, eds. Emília Araújo, Margarida Fontes & Sofia
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Bento. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho,
4-7.
Excerto: O livro resulta da atividade diversa em investigação e organização de eventos,
conduzida no quadro do projeto MOBScience – trajectórias de mobilidade cientistas
portugueses. Foi objetivo das editoras reunir investigação sobre estas temáticas realizada
nos anos mais recentes, dando especial atenção aos conceitos de “perdas” e “ganhos”
sugeridos e implicados nos projetos migratórios e de mobilidade de cientistas e outros
profissionais altamente qualificados.
49) Araújo, Helena Costa. 2012. "Em torno de formas de sentir a pertença e exercer a
'agência humana' nas vidas imigrantes". In: Agência e participação cívica e política:

Jovens e imigrantes na construção da democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto Ribeiro,
Maria Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 154-155.
Excerto: Palavras para finalizar parte dos contributos do Projecto PIDOP não é certamente
fácil, não sór por se tratar de um projeto com múltiplos aspectos em foco e análise, mas
também por se tratar de um projecto em torno de um conceito como o de democratic

ownership, sublinhando as formas de participação de cidadãs e cidadãos para que sejam
percepcionadas como de si mesmo, de pertença por direito. O Projecto elegeu jovens,
imigrantes e mulheres como grupos em que essa participação deveria ser mais focada e,
em Portugal, jovens de origem brasileira e angolana. Certamente que os direitos políticos
estão aqui compreendidos de forma mais alargada e compreensiva do que o sentido
mais comum de direito a voto, no sentido de uma polis construída através das interações,
da negociação e compromisso, no contexto de relações de poder desiguais para
concretizações mais justas das realidades sociais.
50) Araújo, Helena Costa, Antonina Tereshchenko & Sofia Branco. 2015. “Women in
the driving seat: Eastern European immigrant women's citizenship, participation and
educational inclusion in Portugal”. Citizenship Studies, 19 (3-4): 384-399.
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Resumo: This paper is a case study of Eastern European immigrant women's social inclusion
in Portugal through civic participation. An analysis of interviews conducted with women
leaders and members of two ethnic associations provides a unique insight into their migrant
pathways as highly educated women and the ways in which these women are constructing
their citizenship in new contexts in Northern Portugal. These women's accounts of their
immigrant experience embrace both the public realm, in using their own education and
their children's as a means of integration but also spill over into ‘non-public’ familial
relationships at home in contradictory ways. These include the sometimes traditional,
gender-defined division of labour within the associations and at home and the new ways
that they negotiate their relative autonomies to escape forms of violence and subordination
that they face as women and immigrants.
51) Arbaci, Sónia & Jorge Malheiros. 2010. "De-Segregation, Peripheralisation and the
Social Exclusion of Immigrants: Southern European Cities in the 1990s". Journal of Ethnic

and Migration Studies, 36 (2): 227-256.
Resumo: The unfavourable evolution of social conditions and housing patterns of immigrants
in contemporary Southern Europe challenges the association of social inclusion and
integration with spatial dispersal. Recent housing and socio-urban changes, involving
limited public-housing production and few opportunities for self-build housing, have
triggered

additional

processes

of

socio-residential

exclusion

associated

with

peripheralisation, de-segregation in the context of urban renewal, and gentrification.
Finally, the strength and specific composition of the major waves of immigrants in the
1990s and early 2000s have also contributed to narrowing migrants’ access to the
housing market and promoting distinctive patterns of settlement. Focusing on the six
metropolises of Lisbon, Madrid, Barcelona, Turin, Milan and Rome, we explore patterns
and dynamics of socio-ethnic segregation in Southern Europe, paying particular attention
to the processes of marginalisation through dispersal, and questioning the orthodox
association between residential de-segregation and social inclusion. Despite data
limitations and the fact that these examples may not be representative of all Southern

33
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

European metropolises, this paper aims at a more accurate interpretation of the
contemporary socio-urban dynamics associated with the presence of immigrants.
52) Arcarazo, Diego Acosta. 2009. "Reacções latino-americanas à adopção da Directiva
de Retorno". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 5: 53-62.
Resumo: The Ibero-American Summits have traditionally paid attention to the issue of
immigration. However, the competence to regulate it at a European level falls in the hands
of the European Union. Recently, the EU adopted the controversial Returns Directive on the
expulsion of irregular migrants which has been fiercely criticised in Latin America for its
restrictiveness. This paper analyses this Directive and its criticisms to then look at the way
in which Portugal and Spain, but also Italy, are implementing its provisions. These are the
most relevant countries as they have the largest numbers of Latin American irregular
migrants. Finally, the paper proposes some policy recommendations to achieve a more
humane repatriation policy.
53) Arenas, Fernando. 2012. "Cinematic and literary representations of Africans and Afrodescendants in contemporary Portugal: Conviviality and conflict on the margins". Cadernos

de Estudos Africanos, 24: 165-186.
Resumo: This article offers an analysis of feature films and literary fiction related to subSaharan African immigrants and their descendants in contemporary Portugal. I investigate
how this cultural production reflects the changing Portuguese nation, where the boundaries
between postcolonial Portugal and its former African colonies, as well as the notions of
what constitutes “being African” or “being European”, are being redefined.
54) Arend, Silvia Maria Favero, Carmen Silvia de Moraes Rial & Joana Maria Pedro, eds.
2011. Diásporas, mobilidades e migrações. Florianópolis: Editora Mulheres.
55) Arroteia, Jorge Carvalho. 2010. "Migrações e desenvolvimento sustentável: uma
abordagem geográfica". Polígonos: Revista de geografía, 20: 131-146.

34
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Resumo: The analysis of internal and international migration witness the differences in
territorial development and social Portuguese and the existence of several factors of
attraction-repulsion in the country and across borders. Translated by a constant loss of
population in certain areas of the territory, their persistence testifies the demand for better
living conditions outside the areas of origin and are generating new social and cultural
phenomena extend to the whole society. Both have also contributed to the arrival of new
residents – immigrants – from other continents seeking the limits of the old Mediterranean
Europe, the refuge provided by the meager economic and social systems that ensure the
survival of these societies.
56) Ascensão, Eduardo. 2013. "A barraca pós-colonial: materialidade, memória e afeto
na arquitetura informal". In: Cidade e Império. Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações

Pós- Coloniais, eds. Nuno Domingos & Elsa Peralta. Lisboa: Edições 70, 415-462.
Excerto: A proposta é que existe uma espécie de fantasma colonial/pós-colonial neste
processo, algo que é óbvio de um modo geral – a começar pelo facto da imigração póscolonial ter sido um dos principais fatores de crescimento, nos anos 1970-1990, dos
bairros de lata originalmente começados por migrantes rurais portugueses – mas que julho
merece ser detalhado. No entanto, ao contrário do excelente trabalho de autores como
King ou Abidin Kusno, que abordam as continuidades e descontinuidades históricas da
cidade pós-colonial a partir do conhecimento erudito, tratando do seu carácter global e
das escolas de pensamento urbano e arquitectónico que fizeram esse carácter, este
capítulo reflete sobre a natureza pós-colonial ( no sentido de pós-imperial) de Lisboa a
partir da cidade informal e dos conhecimentos implícitos dos seus moradores, tantas vezes
invisíveis historiograficamente. Fá-lo-ei através das microbriografias de migração,
construção arquitetónica e vida quotidiana no bairro da Quinta da Serra, Prior Velho.
57) Ascensão, Eduardo. 2013. "Following engineers and architects through slums: the
technoscience of slum intervention in the Portuguese-speaking landscape". Análise Social,
48 (206): 154-180.
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Resumo: Seguindo engenheiros e arquitetos pelas barracas: a tecnociência da intervenção
em zonas degradadas no contexto lusófono. Este artigo revisita a longa genealogia de
intervenção do Estado em assentamentos informais e outros contextos habitacionais pobres
ao longo do século xx, em cidades como Lisboa, Porto, Rio de Janeiro, Maputo ou Macau,
para melhor enquadrar alguns elementos sociotécnicos presentes na iniciativa de
reabilitação/requalificação do bairro da Cova da Moura, Amadora, Lisboa. Depois, a
partir do acompanhamento etnográfico de peritos do lnec – Laboratório Nacional de
Engenharia Civil durante o seu trabalho, mostra como a avaliação das condições de
habitabilidade dos alojamentos do bairro, conduzida com vista à sua reabilitação, se
baseou numa “laboratorização” do alojamento, mas em que esta dependeu da
experiência subjectiva dos peritos.
Resumo: Following engineers and architects through slums: the technoscience of slum
intervention in the Portuguese-speaking landscape. This article revisits the long genealogy
of State intervention in informal settlements and poorly built environments throughout the
20th century, in cities such as Lisbon, Porto, Rio de Janeiro, Maputo or Macau, to better
frame some socio-technical complexities involved in the current project of slum rehabilitation
in Cova da Moura, Lisbon. Then, it draws upon ethnographic research with experts from
the National Laboratory of Civil Engineering (lnec) during a scientific assessment of informal
dwellings to show that the “evaluation” of informal dwellings with a view to “reconfigure”
them, is a socio-technical operation based on a “laboratorisation” of the dwelling, but one
that is crucially dependent on the subjectiveobjective experience of experts.
58) Ascensão, Eduardo . 2015.” Slum gentrification in Lisbon, Portugal: displacement and
the imagined futures of an informal settlement”.

In: Global Gentrifications: Uneven

development and displacement, eds. Loretta Lees, Hyung Bang Shin & Ernesto LópezMorales. Bristol: Policy Press: 37-58.
59) ASI - Associação de Solidariedade Internacional & Belkis Oliveira, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho de Vila Nova de Gaia: Desafios e
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potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este capítulo tem o objectivo de introduzir a problemática da integração dos
imigrantes em geral, analisando diferentes áreas (demografia e família, mercado de
trabalho, território, alojamento e condições de habitabilidade, educação e saúde), com
o propósito de centrar o tema objecto de estudo. A literatura relativa à imigração, em
Portugal, e no mundo no geral, é extensa e normalmente centra-se nestas áreas de estudo.
O objectivo tem sido o de apresentar os temas fundamentais da imigração e relacionar,
posteriormente, com o observado, para sermos capazes de diagnosticar problemáticas e
contributos dos imigrantes de uma forma ordenada e coerente.
60) Associação In Loco & Maria Priscila Soares, eds. 2011. Diagnóstico da população

imigrante no concelho de Albufeira: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento
local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O presente trabalho deve ser encarado como um estudo exploratório sobre a
situação das pessoas e comunidades imigrantes de países terceiros no concelho de
Albufeira, não ultrapassando o estádio de apresenta- ção de dados empíricos, tratados e
organizados de forma ainda elementar. Mesmo as poucas hipóteses levantadas, não
passam de leituras quase obrigatórias dos dados recolhidos.
61) Associação In Loco & Nelson Dias, eds. 2011. Diagnóstico da população imigrante

no concelho de São Brás de Alportel: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento
local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este estudo, procura aprofundar a caracterização da população imigrante do
concelho de São Brás de Alportel. Tem como finalidade a obtenção de dados que possam
apoiar na tomada de decisões sobre este público, por parte das entidades locais e mesmo
regionais.
62) Associação Insular de Geografia – AIG & Maria Gilda Dantas, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos e Santa
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Cruz: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: No âmbito do convite que foi enderaçado pelo Alto Comissariado para a
Iigração e Diálogo Intercultural (ACIDI I.P.), a Associação Insular de Geografia (AIG)
desenvolveu o estudo de caracterização da população imigrante nos concelhos do
Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos projecto que decorreu de Fevereiro a Junho do
ano 2010. Em conformidade com as orientações definidas pelo ACIDI, o estudo incide
unicamente sobre os três concelhos supracitados e consistiu, numa primeira fase, na
aplicação de um inquérito da sua autoria, que se utilizou integralmente sem qualquer
alteração de conteúdo, a uma amostra inicialmente prevista para 400 inquéritos, fasquia
que acabou por ser ligeiramente ultrapassada, fixando-se o resultado final nos 447.
63) Azevedo, Joana. 2012. "L'emigrazione italiana in Portogallo". In: Rapporto Italiani nel

Mondo 2012, eds. Delfina Licata & Franco Pittau. Roma: Fondazione Migrantes & Centro
Studi e Ricerche Idos, 301-308.
64) Azevedo, Nair Rios & Maria José Gonçalves. 2012. "Writing and Reading With Art:
Adult Literacy, Transformation, and Learning". Adult Learning, 23 (2): 69-75.
Resumo: Especially in a time of economic and social crisis, besides poverty and social
segregation, immigrants face an additional difficulty to get integrated in a new society:
lack of oral and written knowledge of the language of the country they are now living m.
This paper describes an on-going research project--Writing and Reading with Art (WRAP)
that has been implemented within a community of African preliterate adults. The project
focuses on basic literacy acquisition (reading and writing) as an essential tool for these
immigrants to favor their cultural and social integration, as well as their capacity to engage
in their everyday life. Based on Paulo Freire's approach to literacy, the project uses artwork
to convey an aesthetic experience where both learners and educators share meanings and
contextualize knowledge. Furthermore, the article argues that the same methodological
approach can be used in different contexts with different target groups.
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65) Bäckström, Bárbara. 2009. Saúde e Imigrantes: As Representações e as Práticas

sobre a Saúde e a Doença na Comunidade Cabo-verdiana em Lisboa. Teses, 24. Lisboa:
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: The present research consists in a sociological approach, in the field of
international health and in the context of sociology of health, most particularly, the health
of the immigrants, regarding their representations and practices of health and illness. The
object of investigation focuses on the analysis of the immigrants’ health and illness issues
from a sociological perspective. The study aims at understanding, through their personal
reports, the way individuals perceive and define their health and illness, at the level of their
social representations about health and at analysing their behaviour in terms of health and
illness regarding their practices. It was intended to establish a comparative analysis of the
collected data, with the purpose of highlighting the similarities and/or divergences in the
health and illness representations and practices of the interviewed population. It was further
our intention to assess whether those could be explained by socio-economic factors or by
other factors, such as culture and ethnic identity, or a combination of these.
66) Bäckström, Bárbara, Amélia Carvalho & Urbana Inglês. 2009. "Imigração e saúde –
O Gabinete de Saúde do CNAI enquanto observatório para o estudo das condições de
acesso dos imigrantes aos serviços de saúde". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 4: 161-189.
Resumo: This article results from an ongoing study, which seeks to understand some of the
problems faced by migrants in access to health, on the basis of information collected at
the Health Office of the National Immigrant Support Centre (CNAI). A qualitative study
was conducted, covering the analysis of documentation available and the observation of
the cases presented by users visiting the Health Office. The first analysis shows that some
of the problems are connected with obstacles related to irregular status and with family
reunification, in relation to the use of health services. There are also many patients who
come to Portugal for treatment within the ambit of health agreements with the Portuguesespeaking African countries, who need financial and social support. The study could lead
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to an intervention in the most problematic areas, the improvement of healthcare services,
the achievement of a better model of integration, together with coordination between the
different institutions involved.
67) Bäckström, Bárbara. 2010. "O acesso à saúde e os factores de vulnerabilidade na
população imigrante". Alicerces, 3 (3): 79-90.
Resumo: Segundo os dados do Relatório Anual do Observatório de Acesso à Saúde nos
Imigrantes, da Rede Internacional Médicos do Mundo de 2007 apenas um terço das
pessoas inquiridas, imigrantes irregulares, que sofrem de um problema de saúde crónico
beneficia de um tratamento em curso e perto de metade das pessoas que declararam pelo
menos um problema de saúde sofreu um atraso ao recorrer aos cuidados de saúde. O
mesmo relatório afirma ainda que os obstáculos mais frequentes ao acesso e continuidade
dos cuidados de saúde, expressos pelas próprias pessoas, dizem principalmente respeito
ao desconhecimento dos seus direitos, dos locais onde se devem dirigir para receber
esses cuidados, ao custo dos tratamentos, às dificuldades administrativas, ao medo de
uma denúncia, à discriminação e às barreiras linguísticas e culturais. Tendo como
referência a nossa experiência no terreno, é de destacar, em primeiro lugar, entre os
principais obstáculos, aqueles que podemos associar às condições de vida e que
contribuem directamente para a deterioração do estado de saúde, nomeadamente, as
precárias condições de habitabilidade, alimentação deficiente, baixos rendimentos e as
difíceis e incertas condições de contratação e de segurança no trabalho.
68) Bäckström, Bárbara. 2011. "Accés des immigrants aux services de santé – une étude
de cas à Lisbonne". Migrations Santé, 142: 112-123.
69) Bäckström, Bárbara. 2011. "Comportamentos de saúde e doença numa comunidade
Cabo Verdiana em Lisboa". Saúde e Sociedade, 20 (3): 758-772.
Resumo: This study aims at analysing, through personal reports, the way individuals behave
in terms of health and illness. A comparative analysis of the collected data was performed,
with the purpose of highlighting divergences in the health and illness practices. The study
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was undertaken with a sample of 40 «first generation» Cape Verdeans living in the
Metropolitan area of Lisbon, divided into distinct groups: social (popular and elite),
generation (younger and older) and gender (men and women). A qualitative methodology
was employed, by conducting semi-structured interviews for the collection of information.
The health and illness practices were grouped into preventive and health care practices,
practices used in episodes of illness, resources used for prevention and treatment, use of
home remedies, and other alternative resources. Individuals who are part of our study
experimented, at the level of practices, with the three health systems that existed in Cape
Verde, namely, the official, popular and traditional, and recourse to religion. The discourse
analysis concerning health and disease practices showed there are differences, in some
respects, between social groups. There were also slight differences between genders and
generations. These immigrants' health practices are identical to those of the Portuguese
who are in similar socioeconomic contexts, with no significant effects of immigration itself
on these practices. The analysis of the results confirms the existence of differences between
social groups concerning the health and illness practices. They were more determined by
the socioeconomic factors than by the cultural and ethnic aspects. Those differences also
highlighted the existence of a unifying aspect, resulting from their cultural heritage. Although
belonging to different social groups, the existence of a common culture and ethnic identity
originates a shared feeling of cultural belonging, but not identical behaviours and
practices.
70) Bäckström, Bárbara. 2011. "O Olhar da comunidade Cabo-verdiana em Lisboa
sobre a saúde". RECIIS: Revista Eletrônica de Comunicação Informação e Inovação em

Saúde, 5 (4): 45-53.
Resumo: Este artigo tem por base um estudo no âmbito da sociologia da saúde, em
particular da saúde dos imigrantes, relativamente às suas representações e práticas de
saúde e de doença. Pretendeu-se estabelecer uma análise comparativa dos dados. O
estudo tem como objectivo compreender a forma como os indivíduos percepcionam a
saúde em geral e a sua saúde, em particular. Foi feita uma análise comparativa de forma
a realçar as semelhanças e as divergências de representações de saúde ou em caso de
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doença. O estudo foi efectuado junto de uma amostra de 40 cabo-verdianos da primeira
geração residentes na região de Lisboa, dividida em diferentes subgrupos, para efeitos
de análise: grupo social, geração e género. Optámos por uma metodologia qualitativa
através realização de entrevistas semi-estruturadas para recolha da informação. Os
resultados sugerem a existência de diferenças entre os grupos sociais relativamente às
representações, na esfera da saúde e da doença. Elas foram determinadas mais pelos
factores socioeconómicos do que pelos aspectos culturais e de etnicidade. Mais do que
a cultura e a etnicidade que se moldam às condições materiais de existência, foi, neste
estudo, o nível socioeconómico a determinar as maiores diferenças e a interferir nas
práticas de saúde e doença, de um grupo com uma cultura de base comum. Em geral,
os indivíduos sobrevalorizaram a sua identidade étnica e a cultura de origem comum.
Essas diferenças fizeram também sobressair dois tipos de visão: uma cosmopolita, mais
articulada ao mundo e que se relaciona com as ideias expressas pelo grupo de elite e na
segunda, uma visão existencial, mais ligada às condições materiais de existência e que
corresponde às representações feitas pelo grupo popular. A pertença a grupos sociais
diferentes, mas a uma mesma cultura e identidade, dá origem a uma partilha do
sentimento de pertença cultural, mas não a comportamentos e práticas idênticos.
71) Bäckström, Bárbara. 2012. "Envelhecimento ativo e saúde num estudo de caso com
idosos imigrantes". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10: 103-126.
Resumo: This article results from a study that seeks to understand the relationship between
socio-economic conditions, health and active ageing. We identified the activities related
to active ageing in relation to health, the strategies used in active ageing and their
determinants. We chose a qualitative methodology based on semi- -structured interviews
and the data was processed through a thematic content analysis. Two socioeconomic
groups of elderly Cape Verdean, involving 22 interviewees of both sexes, were analyzed.
We found out that the socio-economic condition interferes directly in the affairs of active
aging. In the group with a higher social position, socioeconomic condition determines the
active aging rather than health issues. In the group with a lower social position, the socio-
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economic conditions acts in parallel with health conditions and both determine the activities
that older people develop.
72) Bäckström, Bárbara & Sofia Castro Pereira. 2012. "A questão migratória e as
estratégias de convivência entre culturas diferentes em Portugal". REMHU: Revista

Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 38 (20): 83-100.
Resumo: Este artigo dá conta de uma reflexão teórica sobre a convivência entre culturas
diferentes em Portugal. A partir de uma breve caracterização da imigração em Portugal,
num primeiro momento procurou-se definir e distinguir os diferentes modelos teóricos de
integração para, num segundo momento, analisar concretamente as políticas públicas
relativas à integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. Por último, partindo da
constatação de que os estudos dão conta de comparações entre culturas e não tanto da
convivência entre elas, procurou-se refletir sobre as razões subjacentes à quase total
ausência de investigações cujo enfoque seja a convivência entre culturas.
73) Baganha, Maria I. 2009. "The Lusophone Migratory System: Patterns and Trends".

International Migration, 47 (3): 5-20.
Resumo: Portugal, like all the other EU countries, belongs to several migratory systems. This
paper describes and characterizes one of the migratory systems to which Portugal belongs,
the Lusophone migratory system. The system approach was chosen because it implies a
dynamic perspective which is the most adequate to capture the changing trends and
patterns of international migration between a group of countries. The author argument is
that historically, this migratory system has existed for a very long time, although at the
beginning it was formed by only two countries, Portugal and Brazil. The system was
enlarged to the PALOP in the aftermath of the Portuguese Revolution of 1974 and the
subsequent independence of the Portuguese colonies in Africa.
74) Baganha, Maria Ioannis, José Carlos Marques & Pedro Góis. 2009. "Imigrantes em
Portugal: uma síntese histórica". Ler história (Emigração e Imigração), 56: 123-133.
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Resumo: The text describes the evolution of immigration in Portugal, since of the process of
decolonization to our days. For analytical purposes this period was divided in three. The
migratory movements of the first period are imputed to the process of decolonization and
the need to clarify national belonging; the second is attributed to our entrance for the EEC,
which motivated the attribution of large amounts of structural funds and opened our
economy to the exterior; the third is imputed to the favorable economic conjuncture and to
the adopted model of development. Each period corresponds to immigrant populations
with different national origins, demographic and socio-cultural profiles.
75) Baganha, Maria Ioannis, José Carlos Marques & Pedro Góis, eds. 2010. Imigração

ucraniana em Portugal e no sul da Europa: a emergência de uma ou várias comunidades.
Comunidades, 3. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: No contexto das migrações internacionais a Ucrânia tornou-se nos últimos anos
um importante país de origem de emigrantes. Tal fica a dever-se, por um lado, à frágil
situação económica do país e, por outro, à necessidade de forças de trabalho por parte
de diversos países de destino. Num espaço de tempo relativamente curto, os migrantes
ucranianos tornaram-se um grupo nacional importante em alguns países da União
Europeia. Em Portugal, o acentuado crescimento na procura de mão-de-obra, causado
pelo boom no sector da construção civil e obras públicas, verificado no final dos anos
90, início do milénio, não foi em larga medida satisfeito pelas fontes de fornecimento
tradicionais, imigrantes dos PALOP ou do Brasil, mas sim por novas e inesperadas fontes,
nomeadamente por imigrantes de países do leste europeu, e particularmente da Ucrânia.
Tendo em conta os padrões migratórios dos anos 80 e dos anos 90 esta mudança foi
súbita e inesperada. Particularmente imprevisível porque Portugal não adoptou, durante
este período, nenhuma política activa de recrutamento de imigrantes do leste europeu,
nem tinha quaisquer laços históricos, culturais ou económicos privilegiados com esta
região a que se possa atribuir este súbito e intenso movimento de trabalhadores imigrantes
desta região para Portugal. A análise das estatísticas relativas ao início do século XXI
confirmam o valor residual e, largamente, irregular da imigração proveniente da Europa
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de Leste no total da população imigrante em Portugal. Em 31 de Dezembro de 2000 o
total de imigrantes da Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia com autorização de
residência era, de acordo, com o SEF de apenas 1.066 indivíduos. Entre 2001 e 2003,
ao abrigo do artigo 55 do DL 4/2001, foram concedidas 183.655 autorizações de
permanência a trabalhadores imigrantes que se encontravam de forma irregular no país.
Mais de metade destas autorizações de permanência foram concedidas a cidadãos do
Leste da Europa (55%) e 35% a trabalhadores imigrantes da Ucrânia.
76) Baganha, Maria, Pedro Góis & José Carlos Marques. 2010. "Tendenzen der
Einwanderung nach Portugal seit der Nelkenrevolution". In: Portugiesische Migrationen.

Geschichte, Repräsentation und Erinnerungskulturen, ed. Teresa Pinheiro. Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften, 57-70.
Resumo: Eine sichtbare Einwanderungsbevölkerung mit einer substantiellen Zahl von
Immigranten aus verschiedenen Ländern ist in Portugal ein Phänomen jüngeren Datums. In
der Tat blieb die Zahl der in Portugal lebenden Einwanderer bis Mitte der siebziger Jahre
unter 30.000. Die Mehrzahl waren spanische Staatsangehörige oder Portugiesen, die
zuvor ausgewandert waren und dabei die Staatsangehörigkeit des Ziellandes –
insbesondere Brasilien, Frankreich und Deutschland – angenommen hatten.
77) Bahu, Helder Alicerces. 2013. Os Quadros Angolanos em Portugal. Integração e

Retorno. Lisboa: Edições Colibri.
Resumo: As deslocações de pessoas e de grupos posteriores ao colonialismo europeu no
mundo atraíram de forma sistemática o interesse dos investigadores sob a designação
genérica de “migrações”. A este termo viria a associar-se uma constelação teórica
integrando diferentes temas: etnicidade, multiculturalismo, cidadania, nacionalismo,
transnacionalismo, diáspora. No entanto, cedo esta terminologia caiu no domínio
público, vindo a ser apropriada pelos media e pelo senso-comum. Cabe em larga medida
à Antropologia o resgate conceptual e epistemológico destas questões através de
observações etnográficas precisas que permitam avaliar a sua pertinência. O livro que
agora dá à estampa constitui um importante contributo para o estudo dos movimentos
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migratórios em ciências sociais e, muito particularmente, em Antropologia. Uma das
primeiras questões que o autor coloca é precisamente a adequação ao tema em análise
de uma de duas possibilidades classificatórias: imigração ou diáspora, no que se refere
aos quadros angolanos em Portugal e, por extensão, à comunidade angolana no país.
78) Bakewell, Oliver, Godried Engbersen, Maria Lucinda Fonseca, Cindy Horst, eds.
2016. Beyond Networks – Feedback in International Migration. London: Palgrave
MacMillan.
Resumo: This edited volume explores migration movements to Norway, the Netherlands,
the United Kingdom and Portugal from Brazil, Morocco and Ukraine, focusing on how the
migration processes of yesterday influence those of today. The central analytical tool for
this undertaking is the concept of feedback. This volume identifies various feedback
mechanisms that initiate, perpetuate and reverse migration movements. It pays attention to
the role of personal networks, but it also moves beyond networks by analysing the role of
institutions, macro-level factors and forms of broadcast feedback operating through
impersonal channels. Based on extensive surveys and in-depth interviews, it changes our
understanding of how and why patterns of international migration change over time.
79) Baptista, Patrícia Gonçalves. 2011. Imigração e trabalho doméstico: O caso

português. Teses, 34. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Resumo: This essay departs from the premise that there is a strong relationship between the
domestic work sector, conveying certain specificities which relegate it to a less valuable
social position, and immigration, with an increasingly number of immigrant women
performing this kind of work. This relationship is framed by the international labour division
context and it is influenced by a number of structural factors, in destination countries, that
have contributed to build the labour framework of immigrant domestic workers.
Additionally, the increasing demand of immigrant domestic workers is closely related to
class, gender inequality and ethnicity - "triple discrimination" - determining occupation
segregation of immigrant women and impeding job mobility. Like in other European
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countries, in Portugal, we have been watching an ever growing replacement of
autochthonous women by immigrant women in the domestic work sector that arrive to the
country in successive migrant movements. In addiction, with the goal of expending less
with the household work, employees avoid their duties as so and find immigrant workers
more available to accept such conditions. The nature of household work, in general,
positions workers in a vulnerable condition. However, this vulnerability is accentuated in
immigrant workers due to their condition. Therefore, practices of labour exploitation can
take different shapes and forms, varying, in certain cases, with the immigrant status. Within
the main problems affecting domestic migrant workers are: discrimination based on
ethnicity, low wages, irregular working hours, employees not fulfilling to what was initially
agreed with the workers and non-existing contracts.
80) Barbosa, Bartira Ferraz. 2011. "Espaços e tempos superpostos: a cartografia da
consquista de Pernambuco". In: Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e encontros,
ed. José Luis Ruiz-Peinado. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 33-53.
Excerto: A importância da produção açucareira no Nordeste do Brasil colonial e em
particular na capitania de Pernambuco provocou não somente conflitos pela posse desse
território entre grupos econômicos europeus, mas também, possibilitou uma grande
produção de fontes históricas em torno dessa temática.
81) Barbosa, Carla Soares. 2010. "Contos com Música... Música com Contos: projecto
inclusivo de formação de públicos". Migrações. Revista do Observatório da Imigração,
7: 261-263.
Resumo: Contos com Música… Música com Contos is a project with two performing
aspects - stories with music and commentated chamber music concerts - being
complemented with educational measures. Initiated in 2003 by the Academia de Música
de Viana do Castelo, it is dedicated to the creation and training of youngsters and children
audiences, in strategic interaction with the community of Minho-Lima.
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82) Barbosa, Carlos Elias. 2011. “Towards rereading of the rhythms’ in a post-colonial
migratory context: the Cape Verdeans descendants in Portugal”. In: Future Urban Research

in Europe: Ethnically Diverse City, ed. Frank Eckardt. Weimar: Bauhaus-Universität, 141162.
83) Barbosa, Carlos Elias. 2013. "Quadro legal de participação política dos imigrantes
em Portugal". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores

nos Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel,
Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 4348.
84) Barbosa, Carlos Elias, Ilda Fortes & Clemens Zobel. 2013. "Proximidades/distâncias:
perspetivas sobre o exercício do voto imigrante". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos

Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas,
Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes.
Coimbra: Edições Almedina, 85-92.
85) Barreto, Alessandra Siqueira. 2011. "Entre a política e a cultura: associativismo
imigrante em Portugal". In: Migrações, Coesão Social e Governação. Perspectivas Euro-

Latino- Americanas, eds. Andrés Malamud & Fernando Carrillo Flórez. Lisboa: ICS,
Imprensa de Ciências Sociais, 301-322.
Excerto: A terminologia imigrante está envolta em diversos sentidos e significados, num
processo de constante transformação a partir de forças sociais e políticas. Neste capítulo
pretendemos entender alguns dos sentidos sociais accionados ao falar-se do imigrante
brasileiro em Portugal a partir dos variados discursos, projectos e acções de uma
associação de imigrantes brasileiros: a Casa do Brasil de Lisboa (CBL). Esta associação
será aqui a nossa interlocutora principal e a compreensão do lugar ocupado por ela e
do seu papel enquanto mediadora política e cultural permitir-nos-á analisar a construção
de arenas públicas e de novas configurações de poder.
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86) Barroso, Maria Beatriz De Sousa Dias Ferreira. 2012. As migrações: uma leitura

política e uma visão humanista. Mestrado em Ciência Política Cidadania e Governação.
Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Faculdade de Ciência
Política, Lusofonia e Relações Internacionais.
Resumo: Based on general research - Europe ahead of the migratory phenomenon, the
search for a new humanization –the aim of this work was to investigate some forms of
manifestation and impact of this phenomenon in democratic societies installed in that
space. The awareness that migration has accompanied world history and civilizations and
that its analysis allows to evaluate the fate of human beings who leave in search of solutions
for their lives. The certainty that the configuration of migration has a broad social
significance, cultural and economic development and the adoption of an immigration
policy unto itself, repressive and reductive of its true meaning is to divide humanity. The
fear generated by the continuation of one-sided view with regard to countries of emigration.
The refusal not to hear a speech lacked authenticity and to support a dialogue with
committed ideological assumptions and opaque. The firm desire to participate in the fight
against the spread of facilitative attitudes of racist and xenophobic sentiments. The
repudiation by the ontological disorientation translated by certain attitudes which defend
the persecution inflicted on illegal immigrants, by adoption of a policy guided primarily by
the border control and economic exploitation of migrants. Mainly, the outrage felt over the
forgetfulness or negligence in the supervision and implementation of fundamental rights,
specifically, the right to use the freedom and normal family life situations. These were, in
short, the reasons and excuses to carry out this work. Moreover, the exercise of our
citizenship and employment in a changing global space force us to update the reading of
the relationship between men and spatial forms, and finally, because the role of immigrants
in contemporary economics is perceived as fundamental, we demonstrate the importance
of their place in the strategy of sustainable human development, and do not alienate the
opportunity to defend the collective participation in more humanistic principles and
premises, taken as fundamental to building a decent immigration policy, most
comprehensive and inducer of building more bridges, and, not open to the world of walled
areas.
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87) Bastos, José. 2010. "Different children of different gods: a structural-dynamic approach
to using religion in processes of differentiated social insertion". In: Identity Processes and

Dynamics in Multi-Ethnic Europe, eds. Charles Westin, José Bastos, Janine Dahinden &
Pedro Góis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 279-311.
Excerto: In this chapter we wish to research the role of both non-organised religiosity and
affiliation with various religions and sects, organised at a community level, in the
development and/or partial hindrance of processes of differentiated social insertion among
groups and sub-groups of ethnic-minority populations in Greater Lisbon, Portugal.
88) Bastos, José Gabriel Pereira, ed. (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa
Rodrigues). 2012. Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal. Lisboa: Edições
Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: A história das relações inter étnicas dos Europeus com os «seus» Ciganos é longa
e variada. No Ocidente, tiveram direito a um período inicial de integração religiosa –
apresentavam se como «peregrinos católicos» que se dirigiam a Santiago de Compostela,
rompendo com a conversão forçada ao Islão, do qual fugiam para o Ocidente cristão, e
como tal foram ajudados ao longo do século XV. Uma vez caída essa identidade,
seguiram se três séculos de perseguições que visavam, para além da expulsão nacional
e do degredo para as colónias, duas formas diferentes de genocídio, a extinção física ou
a assimilação cultural forçada, com destruição das famílias ciganas e dos seus costumes
(…). A partir do movimento Iluminista, no final do século XVIII, e durante longas décadas,
introduzindo novas formas de perseguição e de marginalização, a questão cigana tornou
se uma curiosidade histórica (que língua era aquela que falavam? de onde seriam
originários?), a qual, mais tarde, se transmutou em curiosidade etnográfica ou, mais
precisamente, Folk lórica (quais eram os costumes deste povo?). A fundação, em Londres,
da Gypsy Lore Society, em 1898, institucionaliza essa curiosidade «científica».
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89) Bastos, José Gabriel Pereira. 2012. "Portugueses ciganos e ciganofobia em Portugal:
uma introdução". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel
Pereira Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa:
Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 7-25.
Excerto: A história das relações inter-étnicas dos Europeus com os «seus» Ciganos é longa
e variada. No Ocidente, tiveram direito a um período inicial de integração religiosa –
apresentavam-se como «peregrinos católicos» que se dirigiam a Santiago de Compsotela,
rompendo com a conversão forçada ao Islão, do qual fugiam para o Ocidente cristão, e
como tal foram ajudados ao longo do século XV. Uma vez caída essa identidade,
seguiram-se três séculos de perseguições que visavam, para além da expulsão nacional
e do degredo para as colónias, duas formas diferentes degenocídio, a extinção física ou
a assimilação cultural foraçada, com destruição das famílias ciganas e dos seus costumes
(Bastos e Bastos, 2000; Bastos et al., 2007: 33-40).
90) Bastos, José Gabriel Pereira. 2012. "A questão cigana: Portugueses Ciganos e
ciganofobia em Portugal". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José
Gabriel Pereira Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues).
Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 337-389.
Excerto: A nosso ver, a questão cigana, em Portugal (e na Europa) só conhecerá alteração
significativa quando for tratada como uma questão política, partindo do «combate à
discriminação e segregação», e não como uma questão «desenvolvimentista»,
assistencial, tutelar ou securitária, isto é, como uma mera questão social. A combinatória,
em proporções diversas no tempo, no espaço e na estratificação social, de doze variáveis
que se alimentam mutamente, mesmo quando contra-vontade de alguns agentes
envolvidos, constitui, a nosso ver, o motor e a explicação científica do atraso paralisante
da situação dos Portugueses ciganos em Portugal e da «desatenção» que regularmente
suscita.
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91) Bastos, José Gabriel Pereira. 2013. "Reflexões sobre a questão cigana em Portugal".
In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios numa Sociedade em

Transição, eds. Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 123131.
Excerto: A sequência de congressos, que se vêm repetindo, sobre a temática cigana
implica que estamos hoje aqui porque existe uma questão cigana em Portugal (e de forma
mais abrangente, na Europa), para a qual não encontrámos até agora solução,
eventualmente porque posicionámos a questão de forma incorreta, incompleta e
insuficiente. Convém assumir explicitamente esta dimensão: a questão cigana, em
Portugal, é uma questão política que ainda não teve o tratamento político que exige.
Começam agora a ser dados primeiros passos tímidos, falta avançar para um programa
consistente de combate ao racismo de Estado e popular, entre si associados, de
reintegração social dos marginalizados e de desenvolvimento das relações interétnicas.
Só perceberemos a questão cigana como uma questão política se a entendermos como
uma derivada negativa de relações interétnicas assimétricas em que um grupo sóciohistórico constrói a sua identidade marginalizando e inferiorizando outro, tratando-o como
seu alter ego negativo e impedindo-o, ao longo do tempo, de ultrapassar o atraso que
lhe foi imposto. Aconteceu nos Estados Unidos com os ex-escravos de origem africana,
aconteceu na Índia com os “intocáveis” e com os tribais, aconteceu durante séculos com
as mulheres no espaço do cristianismo (e não só). Hoje em dia, estamos a caminho de
superar estas hierarquizações identitárias com dimensão histórica. Nesses três casos,
governos e Estado houve (na Índia, nos EUA, no Brasil) que os reconheceram como injustos
e imorais e optaram por processos de discriminação positiva mobilizados para anular a
diferença excessiva, publicitada como diferença naturalizada. Passaram a tratar como
política a necessidade de reverter esses casos de discriminação étnica ou de género a
favor de um segmento populacional até aí dominante e até mesmo hegemónico, o qual
tinha criado e sustentado leis, instituições e práticas sociais destinadas a manter ilusões
de superioridade ontológica.
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92) Bastos, Susana Pereira. 2009. "Mobilização religiosa e participação cívica: novas
perspectivas sobre a cidadania entre descendentes de imigrantes". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 4: 59-80.
Resumo: Religious identifications can provide immigrant descendants with a certain degree
of conviction that agency, rooted in religion, can constitute a major source of societal
transformation (whether in the origin or migration context), equipping them for that agency
and increasing their sense of responsibility for making use of their competences. Although
some specificities of the current Portuguese inter-ethnic arena clearly differentiate the uses
of religion in processes of integration undergone by immigrant descendants, we aim to
show how certain civic engagements, driven by Christian and Muslim identifications, seem
to stimulate new forms of conceptualising citizenship and belonging.
93) Bastos, Cristiana. 2011. "Trânsitos atlânticos, pacíficos, terrestres: a pequena grande
história de Maria Índia". In: Diásporas, mobilidades e migrações, eds. Silvia Maria Fávero
Arend, Carmen Silvia de Moraes Rial & Joana Maria Pedro. Ilha de Santa Catarina:
Florianópolis, 69-78.
94) Beja, Cáritas Diocesana de & Luís Moreno, eds. 2011. Diagnóstico da população

imigrante no concelho de Beja: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento local.
Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O estudo final que agora se apresenta - na sequência de um Relatório Intercalar
de Janeiro/Fevereiro de 2010 e após revisões no final deste ano - visa concluir o processo
de caracterização da população imigrante e identificação dos seus problemas e
contributos para as dinâmicas de desenvolvimento do concelho de Beja. A sua produção
insere-se no âmbito do projecto em título, no contexto de um estudo mais vasto coordenado
pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I,P.), apoiado
pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT), no
âmbito do Programa Geral “Solidariedade e Gestão dos Fluxos Migratórios”.
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95) Beleli, Iara. 2010. "Imagens de brasileiros/os no atravessar das fronteiras:
(des)organizando imaginários". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração

Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar
Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 121-128.
Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada em Lisboa junto a
brasileiras/os em busca de formação profissional ou que foram requisitados por sua
qualificação, cujas atividades não conferem centralidade ao corpo. O estudo combinou
a realização de entrevistas e o acompanhamento de mulheres e homens a atividades
culturais. Em diálogo com esse corpus, realizei um mapeamento de mídia, percebendo
como a evocação da nacionalidade – em intersecção com outros marcadores de
diferença (gênero, raça/cor/etnia, sexualidade) – remete a um estilo de vida, (re)criando
e difundindo valores, comportamentos, pensados como próprios das/os brasileiras/os e
como essa particularidade facilita ou dificulta as interações destes sujeitos em contexto de
migração. A pesquisa mostrou que a alegria, a simpatia, a receptividade –
recorrentemente apontados pelas mídias como positivos –, dificultam as interações sociais,
na medida em que, para estabelecer relações profissionais, de amizade e afetivas,
eles/as tem que desorganizar imaginários de “sensualidade”.
96) Bento, Sofia, Emília Araújo & Ana Oliveira. 2012. "A mobilidade de investigadores:
um olhar sobre a Biomedicina". Revista da APS on-line, 5: 55-79.
Resumo: In this article we discuss some of the main features of the practices of geographical
mobility of Portuguese researchers. The article is grounded on the debate on the impacts
and dynamics of mobility in the development of scientific careers and is based on an
empirical study done in a biomedical research center in Portugal. The exploratory research
involved documental information, analysis Curriculum Vitae (CVs) of 101 researchers and
semi-structured interviews with a group of researchers. The information provided shows that
mobility characterizes the careers of researchers, particularly during doctoral and postdoctoral phases.
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97) Bizarro, Rosa. 2013. "La educación intercultural en el 3 º ciclo de la educación
básica: la voz de los docentes en formación". Segundas Lenguas e Inmigracion en red,
7: 61-69.
Resumo: Numa sociedade intrinsecamente marcada pela Diversidade, estará a escola
pública portuguesa (do 3º ciclo do Ensino Básico) atenta à importância do
desenvolvimento da Educação intercultural? Que entendimento têm os professores em
formação inicial dessa realidade? Que práticas de justiça social levam a cabo? Que
formação académica receberam que os prepare para os desafios da Diversidade
existentes nas suas escolas?
Resumo: In a society intrinsically marked by diversity, is the Portuguese public school (3rd
cycle of Basic Education) paying attention to the development of intercultural education?
What kind of understanding this reality have teachers trainees? What kind of practices of
social justice do they carry out? Do they receive academic training to prepare them for the
challenges of diversity existing in their schools?
98) Blanes, Ruy Llera. 2011. “Double presence: proselytism and belonging in na Angolan
prophetic church's diaspora in Europe”. Journal of Religion in Europe, 4: 409-428.
Resumo: This article discusses the issue of proselytism and belonging among Angolan
Christians in Europe, namely those belonging to the Tokoist Church, a prophetic based
movement originated in Angola in the 1940s and later transnationalized into other African
countries and Europe. Invoking fieldwork performed with the church in Lisbon and Luanda,
I suggest that religious proselytism in diasporic contexts, as an expression of transnational
religiosity, cannot be analyzed without approaching the issue of identity and belonging,
which in turn is processed through the production of 'double presences,' a reflection of the
multiple agencies and territorialities in which migrants are involved.
99) Blanes, Ruy. 2012. "Missão, mobilidade e fronteira: a Igreja de Filadélfia e os
ciganos na Península Ibérica". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed.
José Gabriel Pereira Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues).
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Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 129-139.
Excerto: Neste artigo pretendo descrever o processo de implantação, no último terço do
século XX, de um movimento cristão evangélico pentecostal – a Igreja Evangélica Filadélfia
– entre os ciganos de Espanha e Portugal. Este movimento, inserido em tendências mais
abrangentes de renovação cristã a nível mundial, teve um impacto fulcral na vida
contemporânea dos ciganos na Península Ibérica, ao mostrar taxas de adesão
espectaculares, uma implantação social impactante entre as suas comunidades e uma
proposta identitária alternativa aos movimentos de reivindicação identitária tradicionais
promovidos pelas associações laicas (ver Gay y Blasco 2002; Llera Blanes 2008). Por
outro lado, também incorporou e reproduziu dinâmicas particulares oriundas do contexto
em causa; refiro-me aqui à mobilidade cigana contemporânea que, ultrapassando
cânones tradicionais de “nomadismo cigano”, repercute em práticas e configurações
alternativas à ideia hegemónica de “vida cigana”.
100) Blanes, Ruy Llera. 2013. "Prophetic Visions of Europe: Rethinking Place and
Belonging among Angolan Christians in Lisbon". In: Sites and Politics of Religious Diversity

in Southern Europe. The Best of All Gods, eds. José Mapril & Ruy Llera Blanes. Leiden –
Boston: Brill, 19-35.
Excerto: “(…) Spiritually speaking, for me, Europe is a cemetery”. These words are from
Miguel, an Angolan Pentecostal living in Lisbon for almost two decades now (interview,
May 10th 2007). As many other Angolans, Miguel had migrated to Europe in late eighties
and early nineties in search of a better life and, as he established in this continent, sought
for a place to pursue his faith. As I described elsewhere, this search was intricate, and
made Miguel attende Portuguese churches before assuming the decision to create an
‘African Christian Church’ in Lisbon, the culto africano, from which many African
Pentecostal churches in Lisbon stemmed in subsequent years (see Blanes 2008a, 2008b).
101) Bonizzoni, Paola & Paolo Boccagni. 2014. "Care (and) Circulation Revisited: A
Conceptual Map of Diversity in Transnational Parenting". In: Transnational Families,
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Migration and the Circulation of Care. Understanding Mobility and Absence in Family Life,
eds. Loretta Baldassar & Laura Merla. New York: Routledge, 78-94.
Excerto: This chapter provides a theoretical overview of the multifaceted processes of care
negotiation and circulation that form the basis of transnational family life. Its central focus
is on the changing relationships between emigrant parents and their kin—especially
children—who are left behind.While considering a variety of case studies, we make
special reference to the women-led labour migration ﬂows that have increasingly headed
for Western Europe in recent decades, with Eastern Europe, Latin America and the
Philippines being the main areas of origin. Although transnational family life is by no means
a prerogative of these particular ﬂows, our choicereﬂects the growth of academic interest
in the phenomenon, as well as our own research experience on it (e.g., Bonizzoni 2012;
Boccagni 2012a).It is our contention that a care circulation perspective (Chapter 1, this
volume) oﬀers a promising way ahead in transnational family studies as it shares a ﬁne
resonance with the mobilities approach (e.g., Adey 2010).The same could be said of
some new developments in the sociology of the family, 1 which highlight how social actors
make sense of their family relationships and concretely, if variably, build up their aﬀective
and caring interlocutors. Once family practices are approached from an interactionist
optic, rather than from a normative and institutional one, the dynamic evolution of family
life in space and time can be better appreciated—on a local and even on a transnational
basis. A pluralisation of family arrangements is thus brought to light, migration being a
major, but far from unique, factor in accounting for them.Building on these assumptions,
we will argue for a more nuanced and multivocal understanding of transnational
caregiving, particularly with regard to its structural reach and the social and cultural
meanings underlying it. Overall, the chapter aims to provide a conceptual map of the burgeoning literature on the migration-care nexus, in the light of its impact on everyday family
life and of the notions of care and circulation. Gender, lifecycle, culture and time are the
main variables we will critically examine in this respect.
102) Bordonaro, Lorenzo & Filipa Alvim. 2011. "Tráfico de mulheres em Portugal: a
construção de um problema social". In: Etnografia e Intervenção Social: Por uma Praxis
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Reflexiva, eds. Pedro Gabriel Silva, Octávio Sacramento & José Portela. Lisboa: Colibri,
61-83.
103) Bordonaro, Lorenzo. 2013. "Ghetto Six: uma intervenção artística ethnographybased". Cadernos de Arte e Antropologia, 2 (1): 25-30.
Resumo: The 6 de Maio is a self-built neighbourhood located in Damaia, district of
Amadora, close to Lisbon. Since its origins in the 1970s it houses a community of mostly
Cape Verdean origins. The 6 de Maio is being demolished and will be entirely dismantled
by 2015. Based on research in the neighbourhood, Ghetto Six is an ethnography-based
art installation, inspired by the life stories of the residents and the contradictions and
violence of postcolonial Portugal and Schengen Europe. It employs the remains of the
houses that have already been demolished as support for the inscription of a “portrait” of
the neighbourhood itself, using mixed media, including photography and painting. After
taking part in the collective exhibition “Woundscapes” at the City Museum of Lisbon, the
installation has been moved to the 6 de Maio neighbourhood, and will remain there
indefinitely in the public space, becoming actual part of the built environment until the final
destruction of the whole area.
104) Borge, Julio Hernández & Domingo L. González Lopo, eds. 2009. Coloquio

Internacional Movilidad de la población y migraciones en áreas urbanas de España e
Portugal, Santiago de Compostela, 2008; Movilidad de la población y migraciones en
áreas urbanas de España y Portugal : actas del Coloquio Internacional : Santiago de
Compostela, 27-28 de Noviembre de 2008. [Santiago de Compostela]: Universidade
de Santiago de Compostela.
105) Borges, Manuela. 2010. “Migrações e Género: Acerca das migrações guineenses
em Portugal”. In: 7º Congresso Ibérico de Estudos Africanos – 50 anos das

independências africanas: desafios para a modernidade. Lisboa.
Resumo: Defende-se ser necessário nos estudos sobre migrações, minorias étnicas e
etnicidade não esquecer que os migrantes, por definição, são referenciados a duas
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sociedades, dois espaços, duas culturas no mínimo, e não só a uma, pois geralmente nos
estudos sobre as migrações, a sociedade de origem é esquecida ou analisada
sumariamente, focalizando-se os estudos em referência á sociedade de acolhimento.
Assim a migração é representada como homogénea e indiferenciada e não se consideram
as relações que se estabelecem com diferentes espaços e sociedades numa perspectiva
de conexões transnacionais, nem se analisa as diferenciações transversais como as
étnicas, de classe ou de género. A partir de dados documentais e empíricos sobre os
fluxos migratórios Guiné-Bissau-Portugal, pretende-se contribuir para a produção científica
ainda reduzida do estudo das mulheres na migração transnacional e das suas
implicações, particularmente na perspectiva das intersecções complexas entre etnicidade,
classe e género.
106)

Borges,

Sandra

Samúdio

Ferreira.

2011.

A

escola

às

cores

-

multiculturalidade/interculturalidade e necessidades educativas especiais. Mestrado em
Ciências da Educação - Educação Especial Domínio Cognitivo-Motor. Lisboa: Escola
Superior de Educação João de Deus.
Resumo: Os fluxos migratórios têm sido uma marca permanente na História de Portugal.
Primordialmente país de emigrantes, nos últimos anos Portugal passou a ser um destino
apetecido das migrações internacionais. Para isso, muito contribuíram a nossa adesão à
União Europeia, o desenvolvimento económico do país nas últimas décadas e a existência
de políticas de imigração menos restritivas. A escola, neste contexto, surge como um dos
primeiros locais onde as crianças estabelecem os laços afectivos, aprendem a relacionarse um com as outras, decepcionamse e aprendem a traçar as estratégias tanto a nível
emocional, afectivo, relacional e de aprendizagem que lhes permitem ultrapassar estas
primeiras dificuldades. Este trabalho de investigação procura evidenciar o papel da
escola na promoção de valores de tolerância, solidariedade, cooperação e respeito pela
diferença, procurando contribuir para a existência de justiça social tendo a nossa atenção
concentrada nas crianças de origem emigrante que tantas vezes são “confundidas” com
crianças com necessidades educativas especiais.
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107) Botas, Dilaila & Darlinda Moreira. 2015. “ Integração de crianças recém-chegadas
a Portugal numa escola do 1º ciclo de escolaridade”. Revista de Estudios e Investigación

en Psicología y Educación, Extr. (8): A8-055.
Resumo: O presente artigo aborda a problemática do acolhimento e da integração de
alunos provenientes de diferentes culturas nas escolas portuguesas, através do
acompanhamento de várias crianças numa escola do 1º ciclo de escolaridade localizada
na região da grande Lisboa, onde os alunos de origem não portuguesa correspondem a
cerca de dez por cento da população escolar. O principal objetivo da investigação é
procurar compreender quais as práticas escolares inerentes aos processos de receção e
integração face aos alunos recém-chegados.
108) Bracons, Hélia. 2012. Processo de realojamento e apropriação do espaço num

bairro multi étnico. Teses, 39. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo: The research now presented focused on the study of a sample of nine families of
different ethnic groups: Africans, Indians and Portuguese, from Bairro Quinta da Vitória,
Loures, reinstalled in the adjacent Bairro Social, in Av. Alfredo Bensaúde, Lisbon. The main
objective was to understand the modus operandi of reinstallation and appropriation of new
residential spaces by the families belonging to different ethnic groups. We studied the way
this change translates in the enhancement of life conditions and well- being of these
families, when faced with a new residential reality, namely the way these family groups
get hold of the domestic and adjacent spaces, the influence in the family networks and
religious references, the way the different groups interrelate, in a word: the residential
satisfaction of the new inhabitants, directed towards the house and the quarter,
understanding the way they judge and evaluate their residential space. The results seem to
indicate a considerable satisfaction concerning the new private space, the house. On the
other way, the advantages of the new domestic spaces, such as the habitability conditions,
are faced with the acquisition of new responsibilities, such as current expenses and
relations and commitments with the new neighbours.
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109) Braga, José Santos & Vítor Ramalho. 2012. "'Portugal no Coração': um programa
que promove o envelhecimento ativo além-fronteiras". Migrações. Revista do Observatório

da Imigração, 10: 167-170.
Resumo: The Programme “Portugal no Coração” (Portugal in the Heart), initiated in 1996,
is promoted, organized and financed by public and private entities Every year it has
allowed Portuguese emigrant elders with low economic resources established outside of
Europe, and that have not visited Portugal in over 20 years, to revisit the country and
rediscover it and to reencounter friends and family members.
110) Brak-Lamy, Maria de Guadalupe. 2010. "Comportamentos sexuais, crenças,
atitudes e conhecimentos de raparigas portuguesas e caboverdianas relativamente ao
risco de infecção por HIV/SIDA: uma abordagem antropológica em contexto urbano".

Revista de Saúde Sexual e Reprodutiva de Ipas Brasil, 45.
Resumo: Este estudo reporta-se à análise dos comportamentos sexuais no âmbito da
heterossexualidade (práticas sexuais e comportamentos de não protecção), das crenças e
das atitudes e dos conhecimentos das jovens portuguesas e caboverdianas (entre os 15
e os 30 anos), face à vulnerabilidade do risco de infecção do VIH/Sida. Trata-se de um
estudo descritivo, exploratório e comparativo (jovens portuguesas versus jovens
caboverdianas), de cariz qualitativo com realização de entrevistas semi-dirigidas,
aprofundadas em contexto comunitário, em 7 bairros sociais da Grande Lisboa (40
entrevistas a jovens caboverdianas e 40 entrevistas a jovens portuguesas). As entrevistas
serão analisadas utilizando-se a técnica de análise de conteúdo temática (Bardin, 1977).
Esta investigação tem como principal objectivo compreender os comportamentos de risco
face ao HIV/Sida das jovens portuguesas e caboverdianas, bem como compreender os
conhecimentos, as crenças e as atitudes face ao HIV/SIDA e ao acesso aos serviços de
saúde das mesmas jovens. Pretende-se através dos resultados obtidos inferir sobre as
interacções entre os factores que se relacionam com a adopção de comportamentos
sexuais relevantes na problemática do VIH/SIDA e desta forma contribuir para o
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estabelecimento de estratégias de intervenção preventivas, assim como para o
desenvolvimento de políticas de Promoção de Saúde no seio destas comunidades.
111) Brak-Lamy, Maria de Guadalupe. 2010. "Sexualidade juvenil e risco de VIH/Sida:
um estudo comparativo em contexto urbano". Política Social e Cidadania, XI (30): 121146.
112) Branco, Inês. 2009. Projecto de investigação sobre os efeitos dos media no

processo de imigração e na integração de imigrantes de Leste. Mestrado em Jornalismo.
Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
113) Branco, Inês. 2010. A influência dos media no processo de migração e no

acolhimento de imigrantes brasileiros em Portugal. Trabalho Final de Curso do
Doutoramento em Ciências da Comunicação. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Excerto: A revolução de 25 de Abril de 1974 e a posterior entrada para a Comunidade
Económica Europeia (CEE), em 1986, marcaram o início de um período de imigração,
que se traduziu num crescimento ininterrupto do stock da população estrangeira em
Portugal desde 1980 até ao presente. A par disto, também as nacionalidades de origem
e os perfis sócio-demográficos dos imigrantes indiciam uma complexificação progressiva
na composição da população estrangeira em Portugal (Balganha, 2007). Saber gerir
esta diversidade, mantendo a coesão social, especialmente no presente contexto de crise,
é um dos maiores desafios que se coloca ao nosso País. O tratamento dado pelos meios
de comunicação social aos temas Imigração e Minorias Étnicas influencia de forma
significativa a opinião pública. Os media podem ser um instrumento importante no
combate ao preconceito, racismo e xenofobia mas, da mesma forma, podem reforçá-los
com a mensagem que passam.
114) Branco, Inês. 2012. A importância da língua de acolhimento na integração de

imigrantes nepaleses em Portugal. Tese de mestrado, Língua e Cultura Portuguesa. Lisboa;
Faculdade de Letras – Universidade de Lisboa.
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Resumo: Migration is one of the most difficult processes through which a human being
can pass. During migration and relocation in a new country, immigrants seek to maintain
emotional connections to their country of origin, but also seek to adapt to the host country.
In this adaptation, the role the destiny country can play is crucial. In the past, countries
receiving immigrants - individuals from other cultures - aimed to assimilate those individuals
by diluting their cultural traits within the host culture. But today no longer seems to be so,
and if once the watchword was assimilation, now is integration. Focusing on Nepalese
immigrant community living in Portugal, this research seeks to understand how it manages
the cultural differences between the country of origin and the country where it currently lives,
and how the integration takes place, particularly with regard to the role of Portuguese as
a host language in this context. To this end, starting questions are: - What characterizes
the Nepalese immigrant community in cultural terms? - What are the motivations that lead
immigrants belonging to this community to learn Portuguese? - How do they learn the host
language? With this research we aim to contribute to a better understanding of what may
be a multicultural society where citizens from various origins live their daily lives. First, we
add information to the area of immigration, specifically in relation to a South Asian
community relatively recently established in Portugal. Second, as the appropriation of the
host language is so important for immigrants’ integration, it is our objective to add
knowledge to the processes of acquisition/learning of Portuguese language, fostering a
greater awareness of what policies can be created or enhanced at this level in order to
make the integration process smoother.
115) Branco, Inês. 2012. “ A Língua Portuguesa e os média nas vivências de imigrantes
nepaleses em Portugal”. Revista Comunicando, 1 (1): 66-88.
Resumo: The research focuses on Nepalese immigrant community living in Portugal and on
how immigrants use different media – from host country, homeland and global – to connect
and preserve the original culture, on the one hand, and in the process of adaptation and
integration into the host culture, on the other. The study was based on in depth interviews,
semi-structured, focusing on the journey of life, the uses of media and the use of Portuguese
language. The findings of this exploratory study show the importance that media have at
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different periods of immigrant’s lives, depending on the state of integration into host society.
In forming a new identity where values and customs of different cultures mix together, in
adjusting to a new place of living, and in maintaining connections to family and cultural
past, immigrants find on media tools that help them overcome some of the key barriers
inherent to the migration process, in particular, on learning the host language.
116) Brandão, Maria Teresa & Fátima Pereira Craveirinha. 2011. "Redes de apoio social
em famílias multiculturais, acompanhadas no âmbito da intervenção precoce: Um estudo
exploratório". Análise Psicológica, 29 (1): 27-45.
Resumo: Research in early intervention has shown that social support network is crucial in
supporting families of young children at risk or with disabilities, having positive effects on
the functioning of individuals, families and in child behavior and development. Families of
ethnic minorities, including immigrants may experience adverse conditions due to moving
away from their informal network socio-cultural difficulties resulting from the immigration
process. In Portugal, we have witnessed a large influx of immigrants which makes our
reality a multicultural one and explains why many of the children and families followed in
IP programs have different cultural and ethnic backgrounds. Considering the lack of
research about this subject we conducted an exploratory research study with 42 mothers
(28 Portuguese and 14 PALOP – African countries with Portuguese language) living in
Loures and enrolled in Early Intervention Programs. Results show that these mothers generally
perceive the formal networks of support as more available and useful. In addiction the
informal support networks are significantly less useful for PALOPs mother’s in comparison to
Portuguese mothers. Early intervention may therefore play a crucial role in supporting this
type of families by helping them restructuring and developing their social support network
in the new socio-cultural context.
117) Brazzabeni, Micol. 2009. "Ciganos del confine: note preliminari su una ricerca
etnografica in Algarve". DiPAV-Quaderni: Quadrimestrale di Psicologia e Antropologia

Culturale, 24: 85-104.
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Resumo: In Vila Real de Santo António live more or less 200 ciganos, the Portuguese
gypsies. The local reality is quite heterogeneous: the greatest part of that families dwells in
popular neighbourhoods, in apartaments assigned by local government; others are waiting
for years the “realojamento” or “housing reinsertion” and, in the meantime, they camp next
to the supermarket parking with plastic tarpaulins or in a shipyard in some existing shanties;
some others are “transitory” families who, for some reasons, stop around the city, in rural
and “marginal” areas. The article aims to trace a significant map about some families’
forms of “staying” and, by their everyday life, characterizes institutional mechanisms and
policies emerging in such kind of experiential context. Specifically, we’ll point out three
research hupothesis on current local “circulation” by ciganas families in Algarve.
118) Brazzabeni, Micol. 2012. "De bairro em bairro: uma família cigana em Vila Real
de Santo António entre discriminação burocrática e social e possíveis formas de vida". In:

Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira Bastos (com a
colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições Colibri – CEMME
– Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 267-278.
Excerto: Quando fui convidada para redigir o presente artigo, a sugestão temática
nadava à volta da exploração do conceito de «nomadismo forçado», ou seja daquela
situação em que famílias ciganas são obrigadas a «nomadizar» impelidas pelas
instituições, em particular pelas forças policiais em colaboração, muitas vezes, com a
acção das Câmaras. Neste artigo pretendo reflectir, através de «notas etnográficas» que
o meu terreno de epsquisa evidenciou durante os primeiros meses de trabalho, sobre
outros dois conceitos relacionados e alternatios, os de «enraizamento» e «circulação»,
propondo-os como ideias esfumadas dentro de uma linha contínua de significados. O
termo nomadismo e os significados a ele associados serão utilizados neste contexto de
forma ética, como referencial semântico dos actores institucionais que lidam com uma
realidade complexa de formas de estar nos lugares e no território por parte das famílias
ciganas. Através de um caso etnográfico específico, uma família cigana residente na
cidade de Vila Real de Santo António, no Algarve, sugiro articular os dois conceitos,
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aparentemente oximóricos, de enraizamento e circulação/mobilidade, considerando-os
como formas e práticas de vida que podem coexistir ao mesmo tempo e no mesmo
contexto experiencial.
119) Brazzabeni, Micol. 2012. "Já abalaste? Rumour and fama in the organization of
lived space". Etudes Tsiganes, 44-45: 190-209.
120) Brazzabeni, Micol. 2013. "A construção de uma 'comunidade de palavras'.
Pequenas notas sobre espaço e emoções". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e

Novos Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga
Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 71-79.
Excerto: Com o presente capítulo gostaria de propor o aprofundamento de uma reflexão
mais ampla, cujos resultados confluíram na publicação do último número temático da
revista Etudes Tsiganes (Theodosiou e Brazzabeni, 2012), dedicado à análise da
articulação entre espaço e emoções. Partindo dos dados e das reflexões teóricas que
surgiram e foram amadurecendo ao longo do meu trabalho de campo no Algarve, com
famílias portuguesas ciganas durante 2009 e 2011, é minha intenção discutir aquim ais
detalhadamente a proposta de Alaina Lemon de se abandonar a tentativa de construir
uma “nomadologia” para os ciganos, porque “não existem ciganos como figuras
abstratas, ‘ em nenhum lugar e em qualquer lugar’” (2000:4). Sugiro uma pergunta inicial:
poder-se-ia falar de “enraizamento” num determinado lugar, para um conjunto de famílias
portuguesas ciganas que têm vivido, ao longo de pelo menos cinco anos, acampadas
em barracas em vários locais da cidade de Vila Real de Santo António? E quais as
emoções que estariam em jogo neste processo de construção de pertenças? Eu própria
utilizei este termo (Brazzabeni, 2012a) para descrever o processo de inserção e de
criação de laços de intimidade duma família cigana em Vila Real de Santo António. O
termo, todavia, não é neutro, tendo ele, pelo contrário, implicações teóricas, conceptuais,
metodológicas e, finalmente, morais, a cuja revisão queria dedicar-me neste pequeno
ensaio, com os contributos de alguns autores relevantes.
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121) Brehm, Elizabet. 2010. Dinâmicas de expressão da identidade de cidadãos

alemães residentes na região de Lisboa: O papel das Instituições. Mestrado em
Migrações Inter- etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: This investigation purposes the study of the presence of German citizens in Lisboa
through the analysis of German institutions particularly the St. Bartholomew Association of
the Germans in Lisboa. To accomplish the endeavor departed from practical social
theories, in particular the Social Sociology and Psychology and the concept of identity as
a central category of the analysis, in the context of the transnational mobility of qualified
personnel.
122) Brinca, Ana Margarida Viegas Evangelista. 2009. Os ciganos gostam de dar nas

vistas, serem falados e gabados: exibição e manejo do segredo como estratégia de
representação de portugueses ciganos. Doutoramento em Antropologia Cultural e Social.
Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
123) Brinca, Ana. 2009. Ciganos, «tendeiros» e «senhores». Antropológicas, 9: 227251.
Resumo: This article talks about some main questions about «being gipsy» in inter and intra
ethnic relation contexts. We’ll argue that on the one hand it is an identity that seems to lay
on a dichotomization (Barth, 1969) between an “us” (“us, the gypsies”) and the “others”
(the non gypsies or in the studied case, the «tendeiros»(2) and the «gentlemen») and not as
much as on what sometimes it’s described as «gipsy culture» (conceived as a group of
cultural traits inherent to the very own gipsy ethnic belonging and acquired when an
individual is born). On the other hand we’ll show that the underlying identity of the word
«gipsy» doesn’t guarantee by itself the creation of a non fragmentary, supportive and
unique “us”. The expression «We have five fingers in each hand and they are all different»
(used by the majority of our interviewees) shows the perception about the “others” among
the very own gipsy ethnic group. This is exactly why it urges to do the de-homogenization
of the «gipsy» ethnic group (Bastos e Bastos, 2005).
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124) Brinca, Ana. 2012. "'Da pobreza ao enriquecimento, da fronteira à mistura': sercigano antes e depois do 25 de Abril à luz de uma abordagem estrutural-dinâmica". In:

Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira Bastos (com a
colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições Colibri – CEMME
– Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 49-87.
Excerto: O artigo elaborado resulta de um trabalho de investigação conduzido junto de
uma vintena de famílias portuguesas ciganas, financeiramente suportado no início por
uma bolsa de doutoramento da FCT da qual fomos benficiários entre os anos 2000 e
2004, e constitui um capítulo integrante da nossa tese. Inspirados numa metodologia que
combinou várias técnicas de recolha de dados, designadamente entrevistas informais e
semi-directivas e a observação directa, a pesquisa em pauta investiu no domínio da
Antropologia da etnicidade (Vermeulen e Govers, 1994) e dos Processos identitários
(Bastos, 1995, 2002) em geral e mais especificamente na questão da manutenção da
identidade étnica cigana em contextos inter-étnicos, selecionando como pontos de
focalização as biografias pessoal e familiar, a organização sócio-económica e espacial,
os processos de socialização e de competição, etc.
125) Brito, Bernardete de. 2012. A OIM: estudo da migração cabo-verdiana em Portugal

(Mobilidade e Território). Mestrado em Gestão do Território - Área de Desenvolvimento
Regional e Local. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova
de Lisboa.
Resumo: As migrações internacionais produzem efeitos regionalmente diferenciados em
função das características dos imigrantes e dos territórios onde se fixam. (*). O objectivo
deste Relatório é a exposição de duas actividades desenvolvidas no período da
componente não lectiva: os 6 meses de estágio curricular na OIM (Organização
Internacional para as Migrações) e a realização dum projecto de investigação. Sob a
Orientação da Chefe da Missão Marta Bronzin foram desenvolvidas várias actividades
de pesquisa e práticas no auxílio dado aos vários projectos da organização. O projecto
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foi totalmente orientado e executado pela estagiária. O Relatório de Estágio compreende
uma introdução, seguida, no capítulo I, duma caracterização sintética da Migração a
nível Internacional e Nacional; o segundo e terceiro capítulos desenvolvem uma
apresentação da OIM bem como as actividades desenvolvidas pela Organização e as
desenvolvidas durante o estágio, respectivamente; no IV explicita-se o projecto realizado
sobre a comunidade Cabo-verdiana e finalmente, enunciam-se, no capítulo V as
conclusões seguidas de bibliografia e da especificação de vários Anexos.
126)

Brugioni, Elena. 2011. "Old Empires, New Cartographies: Problematizing

'Lusophone Categorizations'". In: Europe in Black and White. Immigration, Race, and

Identity in the "Old Continent", eds. Manuela Ribeiro Sanches, Fernando Clara, João
Ferreira Duarte & Leonor Pires Martins. Bristol – Chicago: Intellect, 199-208.
Resumo: The aim of this article is to reflect on what I have designated ‘lusophone
categorizations’, that is, lusophone studies, authors and literatures (and, evidently,
Lusophonia), when referring to spaces, subjects and representations that lie beyond the
Eurocentric equation language–culture–nation. This proposed reflection is based on a
counterpointed approach. Such an approach is essential, in my view, to a situated and
pertinent analysis of what seem to be Euro-phonic categorizations. These categorizations
appear, even now, to influence perception and, therefore, the representation of the ‘other’
both within and outside the European cultural and political symbolic space. Furthermore,
the questioning of these new/old Euro-centric cartographies, which include, for instance,
the set of denominations with the luso- prefix, enables reflection on the weak “worldly”
(Said 2004) role of humanistic criticism and practices.
127) Buchanan, Charles. 2013. "Prefácio. Em memória de Maria Baganha". In:

Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de homenagem a Maria Ioannis Baganha,
eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra:
Almedina, 7-10
128) Cabannes, Yves & Isabel Raposo. 2013. "Peri-urban agriculture, social inclusion of
migrant population and Right to the City". City, 17 (2): 235-250.
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Resumo: Two main questions are addressed in this paper, namely: to what extent can
urban and peri-urban agriculture (UPA) contribute to the social inclusion of migrants? And
does UPA practised by urban farmers of foreign origin contribute to the expansion of
biodiversity in cities? A comparative analysis of current peri-urban agriculture practices in
Lisbon and London was carried out in allotment gardens and other spaces far from the
centre in and on the edges of these capital cities. In both cases, a significant proportion of
the migrant population is involved in two different frameworks: regulated in London and
non-regulated in Lisbon. The paper concludes that patterns of social inclusion are quite city
specific: urban farming communities from the Cape Verde islands maintain and strengthen
community bonds through their activity but this does not necessary lead to better social
integration within the wider Portuguese society. In London, migrants of foreign origin
become part of an integrated communitarism on an individual basis. Concerning the
contribution of peri-urban agriculture to biodiversity, evidence gathered strongly suggests
that urban farmers of foreign origin do contribute to broadening biodiversity primarily in
Lisbon and to a lesser extent in London. Final observations note to what extent these urban
practices contribute to the Right to the City and thus if they are, more broadly, of an
emancipatory and transformative nature.
129) Cabral, Alcinda & Márcia Ferreira. 2009. "As Associações de Imigrantes Brasileiros:
Espaços de e para a Cidadania". Antropológicas, 11: 81-92.
Resumo: This article discusses the associative movement of Brazilians in Portugal with a
special focus on the building and importance of those associations as places for
participation and citizenship. It is important here to analyze how these immigrants build
their citizenship in Portuguese territory as well as identify and understand the associations’
role in the rights and in the dynamics of citizenship mobilized.
130) Cabral, Sónia & Cláudia Duarte. 2010. Employment and wages of immigrants in

Portugal. Working Papers, 31/2010. Lisboa: Banco de Portugal.
Resumo: Using matched employer-employee data, we examine the main characteristics of
immigrants in the Portuguese labour market in the 2002-2008 period. We find substantial
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differences in labour market outcomes between native and immigrant workers and among
different nationality groups, in terms of age, gender, tenure, worker flows, geographical
and sectoral concentration, and education levels. As in other countries, the wages of
immigrants in Portugal are lower than the wages of natives, though growing at a higher
pace in the period analysed. Moreover, downward wage rigidity appears to be slightly
higher for immigrants than for natives.
131) Cabral, Sónia & Cláudia Duarte. 2011. "Immigrants in the Portuguese labour
market". Economic Bulletin, 17 (1): 97-116.
Resumo: Using matched employer-employee data, we examine the main characteristics of
immigrants in the Portuguese labour market in the 2002-2008 period. We find substantial
differences in labour market outcomes between native and immigrant workers and among
different nationality groups, in terms of age, gender, tenure, worker flows, geographical
and sectoral concentration and education levels. As in other countries, the average wages
of immigrants are lower than the wages of natives, even controlling for worker, firm and
match characteristics, although growing at a higher pace in the period analysed.
132)

Cabral, Sónia & Cláudia Duarte. 2012. "The wage gap of immigrants in the

Portuguese labour market". Economic Bulletin, 18 (4): 79-97.
Resumo: Using matched employer-employee data, we examine the wage gap upon arrival
between immigrant and native workers in the Portuguese labour market in the 2002-2008
period. We use the relation between Gelbach’s and Oaxaca-Blinder’s decompositions to
split the unconditional average wage gap as the sum of a composition effect and a wage
structure effect. Our results show that most of the wage gap is not due to worst endowments
of the immigrants compared to natives but to differences in the returns to those
characteristics and to the immigrant status effect. In particular, education and foreign
experience of the average immigrant are signifi cantly less valued in the Portuguese labour
market than natives’ education and experience. Total immigrants are a heterogeneous
group of different nationalities, with immigrants from the EU15 and China starring as the
two extreme cases.
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133)

Cabral, Sónia & Cláudia Duarte. 2013. Mind the gap! The relative wages of

immigrants in the Portuguese labour market. Working Papers, 05/2013. Lisboa: Banco
de Portugal.
Resumo: Using matched employer-employee data, we examine the wage gaps between
immigrant and native workers in the Portuguese labour market in the 2002-2008 period.
We use the relation between the Gelbach’s and Oaxaca-Blinder’s decompositions to split
the unconditional average wage gap as the sum of a composition effect and a wage
structure effect. Most of the wage gap is not due to worst endowments of the immigrants
but to differences in the returns to those characteristics and to the immigrant status effect. In
particular, education and foreign experience of the average immigrants are significantly
less valued in the Portuguese labour market. Overall, the wages of immigrants do not fully
converge to those of comparable natives as experience in the Portuguese labour market
increases. The assimilation rates tend to be stronger in the first years after migration and
for immigrants with higher levels of pre-immigration experience. Total immigrants are a
heterogeneous group of different nationalities, with immigrants from the EU15 and China
starring as the two extreme cases.
134) Cabral, Sónia & Cláudia Duarte. 2014. “Nominal and real wage rigidity: Does
nationality matter?”. IZA Journal of European Labor Studies. 3 (13).
Resumo: We assess the differences in downward nominal and real wage rigidity between
natives and immigrants in Portugal, using a matched employer-employee database and the
International Wage Flexibility Project (IWFP) methodology. This methodology estimates a
notional or counterfactual distribution that would prevail under wage flexibility and
compares it to the empirical wage distribution. The estimated measures of wage rigidity
capture the share of workers that received a wage freeze but would receive a wage cut
in the absence of rigidity. We found that the differences between natives and immigrants
are not substantial, but immigrants are more prone to institutional-related rigidities.
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135) Cabral, Sónia & Cláudia Duarte. 2015. “Lost in translation? The relative wages of
immigrants in the Portuguese labour market”. International Review of Applied Economics

09/2015.
Resumo: This article examines the wage gaps between immigrant and Portuguese workers
using matched employer–employee data for the 2002–2008 period. We found that most
of the wage gap is not due to the worst endowments of the immigrants but to differences
in the returns to those characteristics and to the immigrant status effect. In particular,
immigrants’ education and foreign experience are significantly less valued in the Portuguese
labour market. Overall, the wages of immigrants do not fully converge to those of
comparable natives as domestic experience increases. The assimilation rates tend to be
stronger in the first years after migration and for immigrants with higher levels of foreign
experience. Total immigrants are a heterogeneous group of different nationalities, with
immigrants from the EU15 and China starring as the two extreme cases.
136) Cachado, Rita d'Ávila. 2009. Trajectos interurbanos na diáspora: o elo esquecido

da mobilidade social. CIES e-Working Paper, 83/2009. Lisboa: Centro de Investigação
e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: The communities of the Hindu diaspora have mainly been studied from the
standpoint of their histories of adaptation to their host countries, while it is forgotten that
these populations settle in complex urban contexts that need to be included in the social
science debate. For the study of the communities under examination, we propose to follow
the challenge mounted by Bassant and Kaufmann (2000), who consider spatial mobility
as a total social fact. Hindu families who chose to migrate for the third time – to Britain,
after passing through Mozambique and Portugal – travel between cities where they live
and where they have family. An ethnography on these movements reveals the journeys
necessary to carry out religious tasks, gain access to employment and live closer to the
family. In the light of these dynamics, we need to debate the present proposals on the
concept of social mobility, mixing territorial mobility with the residential and urban mobilities
of the social actors in question.
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137) Cachado, Rita d'Ávila. 2010. "O papel de mediação do/a antropólog/a (entre
informantes e serviços públicos): um estudo de caso na Quinta da Vitória". Quaderns-e,
15 (1): 43-60.
Resumo: Este artigo procura fornecer uma reflexão sobre os efeitos das inevitáveis
interacções entre os antropólogos e os informantes em trabalho de campo. A reflexão
começa com uma breve revisão sobre os posicionamentos críticos e alternativos à
antropologia aplicada exercida nos contextos coloniais, para depois se debruçar sobre
algumas das experiências vividas em trabalho de terreno, que poderão contribuir para a
desconstrução das ainda indesejadas interferências dos antropólogos no terreno. O
estudo de caso apontado no título refere-se a um contexto habitacional com grandes
mudanças para a população que o habita. Para resumir a contextualização sociopolítica
em causa, no início dos anos 1990 o governo português anuncia o Programa Especial
de Realojamento (PER) para todos os conjuntos habitacionais degradados, chamados
bairros de barracas. Um destes bairros é a Quinta da Vitória, local onde desenvolvi o
meu trabalho etnográfico, habitado por populações etnicamente diferenciadas, donde se
destaca em termos numéricos a população hindu. À semelhança de muitos outros bairros
da Grande Lisboa e Porto, a Quinta da Vitória e seus habitantes foram inscritos no
programa de realojamento em habitação social. As famílias passaram a lidar com um
conjunto de instituições e serviços públicos envolvendo muita burocracia de difícil
compreensão. É neste contexto de segregação e de difícil acesso a informação, e ainda
porque existia uma grande falta de trabalhadores sociais no bairro, que no meu trabalho
como antropóloga comecei a ser solicitada para auxiliar a população em situações de
complexa resolução. O artigo salienta uma situação em que uma prática religiosa
realizada naquele bairro desde que os hindus o habitam é posta em causa e como a
colaboração do antropólogo pode ser importante nestes casos. Finalmente, o artigo
conclui com uma avaliação positiva destas situações de mediação, como uma forma de
retribuição aos informantes.
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138)

Cachado, Rita d'Ávila. 2011. "Samosas and Saris: Informal Economies in the

Informal City among Portuguese Hindu Families". Urban Anthropology & Studies of Cultural

Systems & World Economic Development, 40: 417-444.
Resumo: In Portugal, South Asians are a well-settled community in general, although some
still live in deprived conditions. In the context of the Hindu families living in Portugal, a
relatively large number of them live in a so-called shanty town on Lisbon's outskirts which
was until recently subject to a resettlement process. Though the informal economy is not
restricted to deprived housing dwellers, some families living in these conditions are seduced
by the informal sector in an attempt to boost their incomes. Following recent ethnographic
evidence, this paper explores specific types of informal income of Hindu Portuguese
families, namely, samosas and saris made at home for retail sale. Outside the control of
the formal system, the informal labor market is not clearly understood by the local authorities
who managed the neighborhood resettlement process. Issues concerning the Hindu
community's informal economy at Quinta da Vitória are discussed in this paper in light of
Laguerre's (1994) conceptualization of the "informal city," among other more recent
approaches.
139) Cachado, Rita Ávila. 2012. "Transnacionalidade e História de Vida: Uma mulher
hindu de regresso a Maputo". Cadernos de Estudos Africanos, 24: 141-163.
Resumo: Contemporary history of East Africa is linked with the history of West South Asia
through trade and through social mobility, in a geographic, historical and cultural linkage.
This paper follows a trend in transnational studies to incorporate life histories in order to
thicken our knowledge. It recounts the story of a Hindu woman that migrated from India to
Mozambique, from Mozambique to Portugal and from there to the United Kingdom. Twelve
years after leaving Mozambique, M. went back to Maputo where she visited old friends
and relatives. While M. was living in Portugal and in the UK, the African axis of the
Portuguese Hindu-Gujarati diaspora seemed to have been forgotten; however, when she
revisited places and social contexts where she had lived before, this axis was revived with
old and new meanings.
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140) Cachado, Rita d'Ávila. 2012. "Quand les Transports Publics ne Suffisent Pas. Le Rôle
du Covoiturage Chez les Hindous de l'Agglomération de Lisbonne". In: Les Nouvelles

Configurations de la Mobilité Humaine, eds. Fernando Diogo, Rolando Lalanda
Gonçalves & Licínio Tomás. Fribourg: Academic Press Fribourg, 177-182.
141) Cachado, Rita d'Ávila. 2012. Uma Etnografia na Cidade Alargada. Hindus da

Quinta da Vitória em Processo de Realojamento. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
– Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Excerto: Este trabalho parte de uma dissertação de doutoramento. Uma das questões que
se levanta actualmente na escrita destas teses passsa pela perrcepção de que
experimentamos (todos os que concluímos doutoramentos nos tempos actuais) uma fase
da vida académica portuguesa que se localiza algures entre as teses de doutoramento
clássicas, antes realizadas por professores universitários com experiência de ensino e de
investigação, e as teses de doutoramento desenvolvidas por estudantes que completam
os ciclos de estudos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento praticamente sem
interrupções. Assim, não afastando a necessidade de engendrar um argumento novo e/ou
de ultrapassar, com novos dados, teorias antes forjadas, uma tese de doutoramento escrita
na actualidade requer a gestão de vários factores em jogo: uma economia de tempo
assente na limitação da duração de uma bolsa de doutoramento; a capacidade de
selecionar, mais do que em gerações anteriores, informação importante para o objecto
de estudo escolhido, devido, por um lado, à proliferação de dados e, por outro, à
facilitação de acesso aos mesmo; por último, cabe a esta geração de doutorandos, a
meu ver, gerir a tensão entre expectativas – prévias e actuais – por parte das academias,
relativamente ao que deve ser um doutoramento; ou seja, entre uma expectativa de
trabalho de especialização (ainda desejavelmente absoluta) num dado tema e uma
expectativa de um trabalho de síntese sem ilusão quanto à possibilidade de dominar todos
os conhecimentos sobre uma dada matéria.
142) Cachado, Rita & João Baía, eds. 2012. Políticas de Habitação e Construção

Informal. Lisboa: Editora Mundos Sociais, CIES, ISCTE-IUL.
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Resumo: Este livro pretende contribuir para uma renovação da temática da habitação a
partir da reunião de textos que dão forma a um diálogo teórico-metodológico cujos
principais focos de estudo são as políticas de habitação, as consequências da sua
execução para as populações visadas e a forma como estas reagiram a essas políticas.
Tendo por base o cruzamento de investigações de terreno aprofundadas e do olhar de
diferentes disciplinas, como Antropologia, Arquitetura, Sociologia e Estudos Culturais, é
possível conhecer a perspetiva dos moradores e de outros intervenientes sobre as políticas
de habitação. Esta obra tem um âmbito nacional, de análise das duas grandes políticas
de habitação social após o 25 de Abril – Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) e
Plano Especial de Realojamento (PER) – e uma componente internacional, designadamente
acerca dos debates gerados nas ciências sociais em torno do contexto brasileiro das
favelas
143) Cachado, Rita d’Ávila. 2012. “Perspectivas de famílias de comerciantes Hindus em
tempo de crise «na Índia é que está bom agora». Atas do VII Congresso Português de

Sociologia. Porto: Sociedade Crise e Reconfigurações.
Resumo: Main research about migrant populations is ascribed under the idea that western
societies would always improve economically. This is particularly true for approaches that
focused on migrant integration and adaptation processes to the so called host societies.
Until recently, immigrants from Indian origin living in Portugal benefited from an upward
social mobility. Recent fieldwork among Hindu families living in Great Lisbon show that
presently, they look towards previous migration countries not only as memories but as
potential destinies in the future. Under a strong economic development, India and
Mozambique incite profound reflections in Diaspora communities. Recent ethnographic
work point to the fact that informants, under the pressure of an European economic crisis,
change their transnational point of view, and consider of migrating again, yet this time to
their previous settling countries. In this presentation these state of affairs will be brought to
debate. The analysis of interviews from an early research among ancient and recent Hindu
traders and traders’ employees in Lisbon will show their current perceptions about their
professional present and future. Do they express a will of returning to Mozambique or
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India? Does that wish depend on the commercial area where they develop their
professional activity? The city area, the current economic crisis, and the plurality of
trajectories will be at stake in this presentation.
144) Cachado, Rita Ávila. 2013. "O registo escondido num bairro em processo de
realojamento: o caso dos hindus da Quinta da Vitória". Etnográfica, 17 (3): 477-499.
Resumo: This paper results from an ethnography among the Hindu dwellers of a
neighborhood in the outskirts of Lisbon. As dozens of other informal settlements, Quinta da
Vitória was one of the neighborhoods included in the Special Re-housing Program (PER),
and its inhabitants would be resettled in social housing. Comparing with other similar
settlements, the PER process at Quinta da Vitória was too long. In this paper I will describe
and analyze the ways by which the Hindu residents responded to this huge social housing
policy in Portugal, which was meant to end up with all “shanty towns”. The main purpose
of this paper is yet to explore James Scott’s (1990) conceptualization on subtle resistance
and about the hidden transcript, its forms, and development into public forms of resistance.
The article is also expected to contribute to the larger debate about social policies in
Portugal.
145) Cachado, Rita d'Ávila. 2013. "O Programa Especial de Realojamento. Ambiente
histórico, político e social". Análise Social, 48 (206): 134-152.
Resumo: Special Rehousing Program. Historical, political and social environment. This
article intends to revise the Special Rehousing Program (per) discourses, beginning with its
initial huge intentions, and its first steps. It studies the way by which social workers and
scientists interested and engaged with the housing subject maintained a close watch
attitude during its implementation. The article looks critically at per and at its multiple
discourses (legislation discourse; the technical, political and social discourses, and also the
social housing dwellers discourses), as a way to illustrate the environment that was lived in
per.
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146)

Cachado,

Rita

Ávila.

2014,

“Localizando

os

hindus

portugueses:

a

transnacionalidade nas cidades”. Sociologia, Problemas e Práticas, 76: 109-124.
Resumo: This paper presents the case of Portuguese Hindu Gujarati families in Lisbon and
in Leicester. It aims to corroborate the increasing importance of the urban referential in
transnationality studies. Recent approaches in transntionality studies include the significance
of cities for transmigrants under a variety of levels. One of them is social mobility. This
paper focus specifically in motility, and it confirms, through ethnography, that beyond the
classical national referential, the urban referential plays a central role for migration
decisions. Cities confirm what transnationality scholars have been aware of: that migrants
live and move between cities.
147) Caldeira, Maria José Boavida Miguel. 2011. Migrações laborais e processos de

integração no mercado de trabalho: o caso dos imigrantes da Europa de Leste no Grande
Porto e dos portugueses em Genebra. Doutoramento em Geografia, Ramos de
Espelização - Geografia Humana. Braga: Universidade do Minho, Instituto de Ciências
Sociais.
Resumo: The study of migrations it is one of the most complex demographic phenomenon
and at the same time one of the most interesting to analyse (Tapinos; 1991). The migratory
flow remains, develop and change permanently, always bringing new subjects for the
debate, new challenges and new experiences. Into a widened fan of options the core of
this study falls into the analysis of the process of integration of foreign workers. The study
of the integration processes it is not an easy task, involves multiple variables in differentiated
contexts, which many times results in singular situations. In this work we go to analyze in
first place the subjects – in a “macro” scale - that can influence the integration process and
in this field we can assume for example the characteristics of the shelter society or the
plans/laws of integration that the different countries and regions define. In a second phase
we pass to an analysis developed to the “meso” scale that involves the participation of the
different institutions, the local power and the local society in the promotion (or not) of the
integration of new population groups. Finally in a micro scale we study the strategies and
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options that the individuals and its social nets developed as well the results achieved. The
primary objective can be summarized in order to understand if in different contexts, with
different actors and labor markets, we can list a number of common factors that are
repeated, regardless of context, we also intend to examine and evaluate the job transitions
and integration developed by immigrants and the authorities with the aim of drawing
conclusions about best practices that could be taken in order to better promote futures
integrations. For the pursuing the aim of the work we decide to elaborate the analysis that
has the control point in the positioning of Portugal in international migratory context, using
the fact that this country conjugate outgoing migratory flows, almost permanent (even so
with distinct intensities and destinations) followed by entrance flows that increased in the
end of XX century and beginning of XXI century. The work focuses the analysis in the
agreement and explanation of the process of integration of foreign workers proceeding
from the East Europe who had chosen Portugal, more properly the Great OPorto to be
installed opposing the experience of the Portuguese workers whom had installed in
Switzerland, more properly in Geneva.
148) Câmara Municipal da Lousã – Setor de desenvolvimento social e saúde & Ana
Cristina Rodrigues Almeida Camacho, eds. 2011. Diagnóstico da população imigrante

no concelho da Lousã: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa:
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O estudo de caracterização e diagnóstica da população imigrante e
identificação dos seus problemas e contributos para as dinâmicas de desenvolvimento do
concelho da Lousã, teve na base de um convite efectuado pelo alto-Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural - ACIDI, I.P., enquadrado no Fundo Europeu para a
Integração de Nacionais de Países Terceiros, no âmbito do Prorama Geral “Solidariedade
e Gestão dos Fluxos Migratórios” - FEINPT. O presente estudo, tem como principal
objectivo obter conhecimento da comunidade imigrante residente no concelho da Lousã,
a fim de identificar e caracterizar as suas dificuldades e potencialidades, bem como
contribuir para o (re)ajustamento das políticas locais de integração a nível concelhio e
teve como entidade promotora a Câmara Municipal da Lousão e como executora a
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Associação recreativa, Cultural e Social das Gândaras. O estudo tem como população
alvo os imigrantes não pertencentes à União Europeia, bem como a população nascida
em países terceiros e que posteriormente adquiriram a nacionalidade de um desses países.
149) Câmara Municipal da Moita & Maria Helena Vinagre Bento Santos, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho da Moita: Desafios e potencialidades
para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Excerto:A Câmara Municipal da Moita tem, nos últimos anos, apostado numa intervenção
junto da população imigrante, nomeadamente na constituição de dois CLAII (Centro Local
de Apoio à Integração de Imigrantes - um no Vale da Amoreira, promovido pela Autarquia
no âmbito da Iniciativa Bairros Críticos e outro na Quinta da Fonte da Prata, em parceria
com a Congregação das Escravas do Sagrado Coração de Jesus), na participação em
três projectos do Programa Escolhas, na adesão à Plataforma de Imigração da Fundação
Calouste Gulbenkian e no apoio a várias associações de imigrantes existentes no
concelho. Apesar disso, verifica-se que não existe um conhecimento profundo, quer da
população imigrante no concelho, quer da objectivação dos verdadeiros impactos da
crise económica nessa comunidade imigrante, Conscientes dessa dificuldade e da
necessidade de melhorar o conhecimento para agir melhor e de forma assertiva, a
Câmara Municipal da Moita desenvolveu o estudo de diagnóstico e caracterização da
população imigrante residente no concelho da Moita, em parceria com o ACIDI, I.P. (Alto
Comissariado para a Imigralão e Diálogo Intercultural). Com este estudo, pretende-se
conhecer as suas necessidades, as suas dinâmicas, as suas referêncis e as suas influências
e contributos para a identidade multicultural do concelho.
150) Câmara Municipal de Faro, Nelson Dias & Artur Gregório et al., eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho de Faro: Desafios e potencialidades
para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
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Excerto: O presente estudo procura identificar, para uma amostra representativa da
população imigrante de países terceiros, residindo em Faro, potencialidades e
dificuldades com que estas comunidades se debatem no seu dia-a-dia, bem como apoiar
a decisão de quem assume como sua responsabilidade o bem-estar das populações e o
desenvolvimento do concelho de Faro.
151) Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros & Maria Neves Parada Alves, eds.
2011. Diagnóstico da população imigrante no concelho de Macedo de Cavaleiros:

Desafios e potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para
a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Nota Prévia Excerto: O objectivo principal do estudo é a análise das comunidades
imigrantes em termos exaustivos, tratando-se de um concelho com uma densidade
reduzida de imigrantes, optou-se por estudá-la na sua totalidade. Foi decidido, pelos
mentores do projecto, inquirir o universo total da população imigrante cujo número
contemplava 72 pessoas (família incluída). Contudo, esta decisão é de certa forma
incompatível com a estrutura do questionário elaborado com a indicação de apenas
inquirir uma pessoa por agregado familiar para responder à totalidade do questionário,
exceptuando a primeira parte que inclui todo o agregado.
152) Câmara Municipal de Oeiras & Maria Manuela Ferreira Mendes, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho de Oeiras: Desafios e potencialidades
para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Excerto: O presente relatório tem como objectivo apresentar e discutir os resultados
decorrentes da colheita e tratamento de dados qualitativos e quantitativos recolhidos no
âmbito do projecto “Estudos de Diagnóstico de Caracterização da População Imigrante
e Identificação dos seus Problemas e dos seus Contributos para as Dinâmicas de
Desenvolvimento do Município de Oeiras (...).
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153) Câmara Municipal de Santarém & Paulo Teixeira, eds. 2011. Diagnóstico da

população imigrante no concelho de Santarém: Desafios e potencialidades para o
desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: A elaboração do Estudo de Diagnóstico de Caracterização da População
Imigrante e Identificação dos Seus Problemas e Contributos para as Dinâmicas de
Desenvolvimento do Município de Santarém permite-nos aceder a um conjunto de
informação sistematizada e produzir um conhecimento actualizado que fundamente a
intervenção do Município de Santarém, no que diz respeito à área da Imigração,
aproximando-nos da população imigrante e criando sinergias que promovam a
interculturalidade e uma melhor e mais eficaz integração profissional e social a quem opta
pela sua permanência neste concelho.
154) Câmara Municipal de Sesimbra & Maria Manuela Ferreira Mendes, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho de Sesimbra: Desafios e
potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O presente relatório tem como objectivo apresentar os resultados derivados da
recolha e tratamento de dados qualitativos e quantitativos recolhidos no âmbito do
projecto “ Estudos de Diagnóstico de Caracterização da População Imigrante e
Identificação dos seus Problemas e dos seus Contributos para as Dinâmicas de
Desenvolvimento do Município de Sesimbra” (...).
155) Câmara Municipal de Sintra & Ana Paula Cruz Beja Orrico Horta, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho de Sintra: Desafios e potencialidades
para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Excerto: O presente relatório, terminado o trabalho de campo a 25 de Fevereiro de 2010,
e após a alimentação, verificação e validação do sistema de informação de suporte ao
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estudo realizado, apresenta a análise dos resultados obtidos com o processo de inquirição
aos imigrantes residentes no concelho de Sintra. O estudo teve como principal objectivo
a caracterização da população imigrante no concelho de Sintra, visando a análise de
um conjunto alargado de dimensões sociais, culturais, económicas e políticas, que
configuram os processos de integração das populações imigrantes. O processo de
inquirição abrangeu 800 agregados familiares que, no conjunto, representam 1.717
indivíduos. No âmbito deste estudo procurou-se,ainda, analisar o posicionamento da
população autóctone face às populações imigrantes. Para tal, procedeu-se à inquirição
de 150 indivíduos residentes no concelho de Sintra.
156) Câmara Municipal do Montijo & Heloísa Maria Pereira Perista, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante no concelho do Montijo: Desafios e potencialidades
para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Preâmbulo: Este Diagnóstico surge como resultado da elaboração do “Perfil da Mulher e
do Homem Imigrante no Concelho do Montijo”, trabalho adjudicado ao CESIS - Centro
de Estudos para a Intervenção Social pela Câmara Municipal do Montijo. A realização
deste estudo corresponde a um objectivo inscrito no Plano Municipal para a Igualdade
de Género no Concelho do Montijo, ao abrigo da sua alínea 2.2 Solidariedade Social,
cujo objectivo geral é o de “reduzir as assimetrias sociais, as desigualdades de génro e
promover uma cidadanias plena dos/as cidadãos/ãs do Concelho”. Por outro lado,
refira-se que o respectivo lançamento coincidiu no tempo com o Ano Europeu do Diálogo
Intercultural.
157) Câmara Municipal do Seixal & Luís Manuel Costa Moreno, eds. 2011. Diagnóstico

da população imigrante no concelho do Seixal: Desafios e potencialidades para o
desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: O presente relatório é parte integrante de um conjunto de estudos incluídos na
mesma colecção, que têm como objectivo caracterizar a população imigrante, de origem
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não comunitária (cidadãos naturais de países não-membros da EU.27, com excepção
dos descendentes da população retornada, que nasceram nas ex-colónias portuguesas
de África), em 22 áreas do território português, incluindo-se aqui municípios isolados,
conjuntos de municípios e mesmo agrupamentos de freguesias.
158) Carballo, Manuel. 2009. "Communicable Diseases". In: Health and Migration in

the European Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes &
José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 53-69.
Resumo: Communicable diseases have long ranked high as both a real and perceived
problem in the context of migration; the relationship between the movement of people and
the risk of communicable diseases has been known if not necessarily understood for a long
time. At different times in history it has also given rise to responses such as the forced
expulsion of suspected carriers, quarantine and in the contemporary setting, health
screening. The Old Testament of the Christian Bible refers to people with leprosy having to
live outside the camp and away from others, and in the 14th century fear of the plague
brought about a series of reactions, some more extreme than others that involved the social
isolation of those suspected of infection with the disease (Sehdev, 2002). In Reggio, Italy,
there were moves to isolate people with plague by simply casting them outside city walls
to die or recover spontaneously, and in Ragusa, Croatia, they established special houses
outside the city walls for local people and visitors suspected of having the disease. In
1377, the Great Council of the city of Padua in Italy passed a “trentino” or thirty-day
isolation law that prohibited the entry of people from plague infected areas for a period of
a month and forbade any contact with those people by city dwellers. Not long afterwards,
the “trentino” law was changed to cover a “quarantino” or forty-day period (ibid.), a
concept and practice that has remained to this date and been extended at different times
to cover diseases such as yellow fever and tuberculosis.
159) Carballo, Manuel. 2009. "Non-communicable Diseases". In: Health and Migration

in the European Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes &
José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 71-81.
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Resumo: Non-communicable diseases are fast becoming a public health problem in both
developed and developing countries. Globally, they account for over a half of all the
deaths that occur each year and in the EU they by far outstrip communicable diseases in
terms of incidence and prevalence, and the care and treatment they call for. In developing
countries, where infectious diseases continue to be a challenge, non-communicable
diseases are presenting a double burden and migration may be impacting on the on the
overall epidemiology of noncommunicable diseases everywhere.
160) Cardoso, Edmércio Navaona. 2013. Integração dos jovens guineenses com nível

de formação superior no mercado de trabalho. Mestrado em Economia e Políticas
Públicas. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: O trabalho pretende compreender o percurso, condição de vida e a
contrariedade no processo de integração dos jovens guineenses com nível de formação
superior residentes em Portugal face ao mercado de trabalho em que estão inseridos, no
contexto actual da flexibilidade, precariedade, do desemprego alarmante em que o
mundo imerge, precisamente os jovens com nível de formação superior em busca do
primeiro emprego, e como este processo afecta os seus bem-estar social, influência nas
suas condições de vida e os seus comportamentos.
Resumo: The work aims to understand the route, living condition and contrariety in the
integration process of young Guineans with higher level of education residents in Portugal
compared to the labor market in which they are inserted in the current context of flexibility,
job insecurity, unemployment alarming that the world immerses precisely young people
with higher education level in search of their first job, and how this process affects their
well-being, influence on their living conditions and their behavior.
161) Cardoso, João Paulo Gomes Faria Real. 2010. Comércio étnico: o aspecto humano

para lá da vantagem económica. Mestrado em Antropologia: Imagem e Comunicação.
Lisboa: ISCTE.
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Resumo: Em Portugal, país habituado a ―exportar emigrantes, nas últimas décadas notouse uma inversão no saldo desse fluxo migratório, resultando num país de acolhimento.
Consequentemente, é notória a alteração da matriz social portuguesa, cujo quadro tem
vindo a sofrer uma profunda reestruturação da organização étnica e cultural, tanto nos
grandes centros urbanos como em zonas mais periféricas e suburbanas, onde se regista
uma forte fixação de imigrantes de várias origens. Existe, assim, uma nova configuração
social que representa um novo desafio político e social e requer, tanto da parte dos órgãos
oficiais como da população autóctone, uma adaptação a uma nova realidade e uma
gestão que se coadune com esta nova matriz étnica e culturalmente diversificada. Neste
artigo procurarei abordar vidas de imigrantes sob o tema do empreendedorismo étnico,
não valorizando sobremaneira o aspecto económico mas sim a sua vertente mais humana.
Que outra função pode ser reconhecida a estes locais, para lá da prática económica? O
que representa, para um imigrante, ter perto de si um local que fala a sua língua e com
o qual ele se identifica? O que simbolizam estes espaços decorados de forma inequívoca
quanto à origem que representam e à qual apelam? Que serviço, ainda que inconsciente,
prestam aos seus co-étnicos, face a uma integração e inclusão ―saudáveis? Mais do que
uma pretensão conclusiva, procuro aqui relançar um olhar mais prático que instigue ao
debate sobre a real importância destes locais face às necessidades de incremento de
uma sociedade cada vez mais inclusiva e multicultural.
Resumo: In Portugal, a country inured to "export" emigrants, in recent decades a reversal
in the balance of the migratory flow has been noted, resulting in a host country.
Consequently, it is remarkable the amendment to the Portuguese social pattern, which has
been suffering a thorough restructuring of ethnic and cultural organization, both in urban
centres and suburban areas, where there is a strong settling of various origins immigrants.
Therefore, there is a new social configuration that represents a new political and social
challenge and requires, both on the part of the official organs and of the indigenous
population, an adaptation to a new reality and management that is consistent with this
new matrix ethnically and culturally diverse. In this article, I will address lives of immigrants
beneath the theme of ethnical entrepreneurship, not valuing greatly the economic aspect
but its ―human side‖. What another function may be recognized to these places, beyond
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the economic practice? What represents, for an immigrant, to have a place nearby which
speaks his language and with which he identifies himself? What symbolize these spaces,
decorated undoubtedly regarding the origin which they represent and which they seem to
call? What kind of service, even unconscious, this places and its owners provide to their
co-ethnic, toward a "healthy‖ integration and inclusion? More than achieve to be
conclusive, I try here to settle a practical perspective to instigate the debate on the real
importance of these places facing the needs of a forever more inclusive and multicultural
society.
162) Cáritas Diocesana da Guarda & José Ramos Pires Manso, eds. 2011. Diagnóstico

da população imigrante no concelho da Guarda: Desafios e potencialidades para o
desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
163) Carmo, Renato Miguel do & José Alberto Simões, eds. 2009. A produção das

Mobilidades. Redes, Espacialidades e Trajectos. Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências
Sociais.
Resumo: Das migrações planetárias de pessoas com maior ou menor regularidade e com
os mais variados propósitos e estatutos (turistas, trabalhadores, refugiados, etc.) ao
transporte de objectos e de uma ampla gama de bens e mercadorias, passando pela
difusão e circulação de símbolos, ideias, imaginários, são várias as vias, os contextos e
os pretextos para pensarmos as mobilidades. O que distingue a maioria das sociedades
actuais em relação às do passado no que toca às mobilidades é porventura a própria
extensão das redes e a intensificação dos fluxos, a que podemos acrescentar o aumento
do volume e a velocidade com que as transacções e os trânsitos se processam. Esta
constatação encaminhou-nos para o ponto de partida deste livro. Discutir a globalização
a partir da sua consequência mais óbvia - as mobilidades - mas também tendo por
objectivo problematizar a relação com um dos seus referentes aparentemente mais
insuspeitos - os lugares.
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164) Carmos, Renato Miguel do, Frederico Cantante & Nuno de Almeida Alves. 2014.
“Time projections: Youth and precarious employment”. Time and Society, 0(0): 1-21.
Resumo: The European and Portuguese labour markets have undergone significant changes
in recent years. The high rates of unemployment have been accompanied by precarious
employment – a phenomenon that is affecting younger people most. This article analyses
how the future employment prospects of young people with few qualifications and/or on
low pay are both represented and projected. By means of a content analysis of 80
interviews with young working people in Portugal, two forms of projecting their professional
future were defined: the cumulative and the noncumulative projections. Within the latter
category, three subtypes were identified: those of contingency, immobility and rupture.
These categories are systematically explained, taking into account the notion of time as a
sociological variable.
165) Carneiro, Anabela, Natércia Fortuna & José Varejão. 2012. "Immigrants at new
destinations: how they fare and why". Journal of Population Economics, 25 (3): 11651185.
Resumo: We explore matched employer–employee data for a new destination of
international migrants in Europe—Portugal. We conclude that the difference between the
earnings of immigrants and natives with similar personal characteristics is for the most part
due to the characteristics of the matches they form, immigrants being penalized on two
different counts: absence of match-specific human capital and occupational downgrading.
Moreover, we show that non-random sorting across workplaces has a significant
detrimental effect on immigrants’ wages. This is the flip side of joining migrant-crowded
workplaces.
166) Carrico, Viviane. 2012. "APEB-Coimbra, entre a internacionalização do Ensino
Superior e a necessidade de inclusão dos estudantes migrantes: O caso da Universidade
de Coimbra". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração Brasileira na Europa. Atas

do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla,
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Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França.
Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 225-238.
Resumo: O presente artigo, tem como objetivo, além de dar a conhecer o trabalho
realizado pela APEB-Coimbra ( Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em
Coimbra), repensar e apresentar através do caso da Universidade de Coimbra (UC),
como a necessidade da internacionalização do Ensino Superior tem vindo a correlacionarse à inclusão efetiva dos estudantes migrantes no seio desta Universidade, e como a
associação funciona como a voz das reinvidacações e questões destes estudantes.
167) Carvalhais, Isabel Estrada. 2010. Citizenship Policy Making in Mediterranean EU

States: Portugal. EUDO Citizenship Observatory. Florence: European University Institute.
Introduction [Excerpt]: This report focuses on the most recent changes that have occurred
in the Portuguese legal framework with regard to nationality, while presenting some
preliminary statistical evidence on the effective impacts of the new law which came into
force in 2006. Making sense of this framework’s legal characteristics, and especially of
its differentiating features with regard to previous legal frameworks, implies looking also at
the political debates underlying its creation, and at the evolution of the country’s emigration
and immigration profile as a major factor for change. The analysis of the evolution of
nationality laws, their intended impacts and the political agendas underlying their release
as outputs of the governmental system, reveals Portuguese nationality as both a set of legal
devices and of social practices marked by a continuous balance between ius soli and ius
sanguinis.
168) Carvalhais, Isabel Estrada. 2010. “A União Europeia e o «Outro» - tensões e
compromissos da lógica subjacente à sua gestão da imigração de países terceiros”. E-

cadernos CES, 10: 143-173.
Resumo: O texto questiona a lógica que orienta a praxis da União Europeia na gestão
da imigração de países-terceiros. Da natureza liberal dessa lógica ressalta uma tensão
entre o compromisso com os Direitos Humanos e as premissas do funcionamento
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capitalista, tensão que marca a relação da Europa com o imigrante enquanto uma das
possíveis faces do ‘Outro’. O texto identifica a presença dessa lógica na
operacionalização de diversos conceitos que sustentam os discursos políticos produzidos
no contexto institucional da UE. Nessa operacionalização, evidencia-se uma fricção entre
duas heranças constitutivas da matriz do pensamento e da acção da Europa, em particular
do seu espaço comunitário: a herança de uma ética humanista e a herança de uma ética
burguesa. Em face desta ambivalência na relação com o ‘Outro’, a legitimidade de
práticas e de discursos políticos sobre a gestão da imigração surge necessariamente como
incompleta e fragilizada. Palavras-chave: União Europeia, lógica liberal, direitos
humanos, imigração.
169) Carvalhais, Isabel Estrada. 2012. “Brain drain/brain gain from the perspective of
a semi-peripheral state: Portugal”.Diversities, 14 (1): 99-117.
Resumo: This paper analyses the recent Portuguese governmental answers to deal with its
semiperipheral position in the science and technology market in general, and in the
international market of brain circulation in particular. The management of brain circulation
is understood thus as only a small part of a wider public policy regarding the management
of scientific and technological production and dissemination, as well as the management
of access to education and training resources. This paper’s analysis of the public policy
built to manage the country’s position in the international market of scientific and
technological knowledge suggests that the country’s semi-peripheral condition in regard to
various markets (economic, as well as cultural, scientific and academic) has been the
dominant pillar of its policy’s structuring. It is thus through the lenses of its semi-peripheral
condition that much of the country’s governmental answers become intelligible. A second
dominant pillar is the European context and the consequent need to comply with the
expectations raised by the Agenda of Lisbon. But, as the paper suggests, Lisbon’s Agenda
has worked over the last years mostly as a political binder that has enabled the
implementation of measures otherwise financially too heavy, while very much needed to
bring the Portuguese scientific system closer to an increasingly competitive international
market of science and technology.

91
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

170)

Carvalhais, Isabel Estrada. 2012. "Portugal's strategy on brain gain: Its meanings

and impacts in the making of a post-national language of citizenship". Portuguese Journal

of Social Science, 11 (2): 209-227.
Resumo: This text assesses the Portuguese position in regard to the challenges of brain
circulation, from the analysis of a few set of public measures that have been implemented
in the recent past. The management of brain circulation undertaken over the last years,
along with the management of scientific and technological production and dissemination,
access to education and training resources, compose a strategy that follows much of the
international trends in regard to the states’ empowerment through the reinforcement of
scientific and technological knowledge. However, as the text tries to show, such strategy
in the Portuguese case, is also profoundly shaped by the country’s semi-peripheral position.
The text tries to provide some evidence of the obstacles that may menace and jeopardise
the eventual success of the country’s efforts to overcome its semi-peripheral reality. Finally,
the text suggests we bring forward a new set of questions about the ethics underlying the
assumption of certain forms of knowledge (in the case under scrutiny, scientific and
technological knowledge) as superior to other forms. The suggestion for this new set of
questions follows the analysis present in the text of how an economically selective policy
of immigration like exists in Portugal also shelters the present regime that facilitates the legal
entrance and residence of highly-skilled immigrants (HSI).
171) Carvalho, Alexandra Isabel de. 2010. Transformações demográficas e

programação de equipamentos de saúde em Portugal (2001-2025) - Caso de estudo
"Região do Algarve". Mestrado em Estatística e Gestão de Informação. Lisboa: Instituto
Superior de Estatística e Gestão de Informação.
Resumo: A problemática do planeamento público e, do ponto de vista operacional, da
programação de equipamentos de saúde públicos a médio e longo prazo deverá basearse no diagnóstico rigoroso da situação de partida e na projecção das principais variáveis
endógenas que condicionam o seu desenvolvimento, de modo a diminuir o contexto de
incerteza e risco. Deste modo se justifica a apresentação da organização e actividade
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do Serviço Nacional de Saúde, considerando como ponto de partida o ano de 2001.
A evolução demográfica e a forma como as dinâmicas previstas irão alterar as estruturas
etárias e influenciar os moldes de procura das estruturas de apoio social e de saúde de
um país tornam pertinente a investigação realizada. Numa primeira fase realizamos uma
análise retrospectiva das dinâmicas demográficas a nível concelhio, que constitui a base
para a projecção demográfica, a qual pressupõe o prolongamento futuro das tendências
observadas nos últimos quinquénios. A projecção da população para 2025 considera
dois cenários possíveis. No cenário de Tendência Natural Pesada são avaliados os
impactos do crescimento natural da população. No cenário Com Migrações são
consideradas diferentes hipóteses de evolução, variáveis consoante o nível de
atractividade ou repulsão previsto para cada concelho de Portugal Continental. Por seu
turno, a estimativa da procura dos equipamentos de saúde públicos é uma das variáveis
determinantes do exercício de planeamento e programação. Cientes da complexidade
subjacente à problemática de programação de equipamentos de saúde, considerou-se
como principal objectivo, numa primeira abordagem, a definição do número de
equipamentos, dos centros de saúde e dos hospitais distritais gerais e respectiva
localização óptima, de modo a maximizar a acessibilidade e a avaliação do perfil
demográficos dos potenciais utilizadores desses equipamentos. Na última parte do
estudo, e face à impossibilidade de estender a todo o país esse mesmo exercício,
apresentamos e discutimos os resultados da aplicação prática das técnicas de
programação que escolhemos à região do Algarve.
172) Carvalho, Clara. 2009. "Pluralidade terapêtica entre os migrantes guineenses". In:

Os Saberes da Cura: Antropologia da Doença e Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva
Pereira & Chiara Pussetti. Lisboa: ISPA, 231-259.
Excerto: As capitais europeias são hoje locais de acolhimento para milhares de migrantes
originários da África Ocidental que diariamente se cruzam nas suas ruas procurando
trabalho, segurança, diferentes condições de via, ensino e novas oportunidades. Estes
movimentos populacionais inserem-se nas práticas actualmente definidas como
globalizadas que focam, por um lado, a circulação de pessoas para mercados de
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trabalho e, por outro lado, a transacção inversa de bens e referentes exportados dos
países do Norte para os do Sul. Esta perspectiva ignora as múltiplas relações
estabelecidas nestes movimentos que, para além de transnacionais, são transculturais.
Neste artigo pretendo abordar as formas de circulação de saber terapêutico
implementadas com as novas vagas de imigração das duas últimas décadas, focando o
exemplo específico dos terapeutas tradicionais guineenses a operarem na zona da
Grande Lisboa. A experiência do infortúnio, da doença e da insegurança que acompanha
muitos dos trabalhadores migrantes é um terreno propício à busca de novos sentidos e
significados para o sofrimento, onde actuam os terapeutas tradicionais. Assumindo-se
como verdadeiros tradutores culturais entre diversos universos de conhecimento e de
interpretação, estes ritualistas encontram no público migrante um grupo ávido de
significado. Partilham com muitos dos seus pacientes as mesmas experiências de vida
divididas entre diferentes mercados de trabalho e diversos contextos culturais e
geopolíticos. Os terapeutas guineenses a operarem em Portugal dividem-se em duas
grandes categorias, jambakus e marabouts, também conhecidos por mouros. Enquanto
os primeiros são um grupo pouco conhecido fora do seu contexto de proveniência, os
segundos inserem-se em confrarias e irmandades islâmicas, cuja actuação no Senegal,
Mali e França tem sido longamente evocada. Neste artigo é proposta uma abordagem
que contraria a visão habitual de uma circulação unívoca de bens e saberes dos países
do Norte para os do Sul, a qual é notavelmente exemplificada pela exportação
hegemónica da biomedicina e da farmacologia ocidentais (White et al., 2002).
Procurando um olhar de proximidade que permita compreender a complexidade da
actuação destes terapeutas, apresento diferentes estudos de caso ilustrativos das
problemáticas com que se deparam estes terapeutas e da sua capacidade de adaptação
a experiências de vida globalizadas.
173) Carvalho, João. 2009. A Política de Imigração do Estado Português entre 1991 e

2004. Teses, 26. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).

94
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Resumo: No mundo contemporâneo, as migrações internacionais assumem-se como um
dos mais complexos e dinâmicos desafios colocados ao poder político. Tradicionalmente,
associado a um país de emigração, Portugal a partir das décadas de setenta e de oitenta
tornou-se igualmente num país de imigração. O fluxo imigratório para o país intensificouse ao longo da década de noventa, tendo a dimensão da comunidade estrangeira
legalmente residente, praticamente, duplicado entre finais de 1999 e 2002. A política
de imigração tem assim, ascendido na agenda política nacional, vindo a merecer
sucessivas intervenções dos Governos Constitucionais formados entre 1991 e 2004.
Portanto, interessa conhecer a evolução desta política pública, avaliando o papel de
cada partido político e dos grupos de interesse na elaboração e implementação da
legislação promulgada por cada um dos quatro executivos. Paralelamente, será analisada
a relação entre o posicionamento ideológico dos partidos que formaram esses Governos
e o carácter liberal versus restritivo da legislação implementada. Deste modo, será possível
observar que a questão da imigração constitui uma fraca clivagem política no sistema
político nacional, podendo-se verificar o alinhamento entre a natureza liberal-restritiva da
política de imigração implementada e o posicionamento na escala ideológica esquerdadireita dos governos partidários formados no período seleccionado. Ao longo deste
período, também se denotou uma elevada tolerância perante o fluxo imigratório irregular,
estratégia que foi legitimada explicitamente pelo enquadramento da política de imigração
nos objectivos da política externa do Estado Português, permitindo de uma forma implícita,
a satisfação da intensa procura de mão-de-obra desqualificada verificada na economia
nacional.
Resumo: Immigration is one of the greatest challenges posed to policy makers in advanced
capitalist societies worldwide. Traditionally associated to an emigration country, Portugal
has recently become a destiny for immigrants too. In fact, the inflow of immigrants has
intensified since 1990s and the foreign population legally settled in the country has
doubled in the early years of the decade of 2000. The main goal of this essay is to
evaluate the evolution of the Portuguese immigration policy in the selected period and to
identify the relevant political parties and interest groups that influence the process of the
decision making and shape the political discourse over this social phenomenon,
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Simultaneously, we will seek to know if there is alignment between the ideological position
of the parties that formed government and the liberal versus restrictive character of the
immigration policy implemented by each executive. Portuguese immigration policy is a very
weak cleavage in the domestic political system and we can observe the alignment between
the ideological position of the parties that formed government and the liberal versus
restrictive character of the immigration policy implemented by each executive. During this
period, we can observe great levels of tolerance towards the illegal immigration. This
strategy has been legitimized in the political debate through the subordination of
immigration policy to the foreign policy objectives, allowing the successive Governments
to satisfy the demand for unqualified labor verified in the Portuguese labor market.
174) Casaca, Sara Falcão & João Peixoto. 2010. "Flessibilità e segmentazione del
mercato del lavoro in Portogallo: genere e immigrazione". Sociologia del Lavoro, 117:
116-133.
Resumo: This text provides a general overview of the labour market in Portugal, with gender
and migration patterns being adopted as the perspectives for its analysis. In a scenario in
which there is an ever greater flexibility of employment, the increased participation of
women in the world of work and the growth in immigration have both played a decisive
role. Both women and immigrants have been over-represented in the more precarious
segments of employment, which means that they have helped to sustain some of the more
recent employment dynamics. Some of the main indicators of the situation of women in the
labour market are described (participation levels, sectors of activity, contractual
arrangements, part-time work and unemployment) together with a study of data relating to
foreign immigration (participation rates, sectors of activity, discrimination, contractual
arrangements and unemployment). It is concluded that the modes of incorporation of
women and immigrants in the labour market explain why they continue to face powerful
structural obstacles to equality and integration.
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175) Casa-Nova, Maria José. 2009. Etnografia e Produção de Conhecimento: Reflexões

Críticas a Partir de Uma Investigação com Ciganos Portugueses. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O livro que se apresenta faz parte de uma investigação mais alargada
desenvolvida no âmbito de uma etno-sociologia da educação, da cultura, da etnicidade
e do trabalho, a partir da qual foram já publicados vários trabalhos (cf. Casa-Nova,
2003, 2004b, 2004c, 2005ª, 2005b, 2006, 2007 e 2008b). Parte integrante do
doutoramento defendido no Departamento de Antropologia Social da Universidade de
Granada em 02 de Junho de 2008, o objectivo principal deste livro consiste em reflectir,
de um ponto de vista sócio-antropológico, sobre o uso e a construção do conhecimento
com grupos m inoritários a partir do método etnográfico.
176) Casas, Cristina. 2012. "O Plano para a Integraçăo dos Imigrantes: que
preocupações com os idosos imigrantes?". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 10: 145-151.
Resumo: Apesar de Portugal ter uma experiência recente de imigração, tem vindo a ser
amplamente reconhecido internacionalmente pelos seus progressos nas políticas de
integração e respetivos impactos na concessão de direitos a imigrantes. Estas opções
políticas são marcadas por um modelo holístico clarificado de forma concertada, desde
2007, com a definição dos Planos de Integração de Imigrantes. Na segunda edição do
plano, aprovado em Conselho de Ministros em 2010, ficaram previstas, pela primeira
vez, algumas medidas dirigidas aos idosos imigrantes, reconhecendo esta nova realidade
emergente no país. Este artigo procura apresentar os contornos dessas medidas e discutir
alguns dos objetivos a al - cançar até 2013.
Resumo: Although Portugal has a recent experience of immigration, it has become widely
recognised internationally for its progress in integration policies and respective impact in
the acquisition of rights by immigrants. These political options are marked by a holistic
model since 2007, with the definition of the Plans for Immigrant Integration. In the second
edition of the Plan, approved in the Council of Ministers in 2010, certain measures directed
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at elderly immigrants were identified for the first time, recognizing this emergent new reality
in the country. This article aims at presenting the details of these measures and discussing
some of the goals to reach until 2013.
177) Castro, Alexandra. 2010. “Na Busca de Consensos para a Promoção da Coesão
Social: o percurso profissional de mediadores municipais ciganos”. Cidades –

Comunidades e Territórios, 20/21: 139-154.
Resumo: Partindo da informação empírica recolhida no âmbito da Avaliação do ProjectoPiloto Mediadores Municipais o presene artigo pretende reflectir sobre as potencialidades
e constrangimentos da introdução desta figura em contexto de trabalho autárquico e quais
os seus impactos na promoção da coesão social.Movendo-se num território contaminado
por estereótipos e preconceitos e por percepções heterogéneas face ao que é ou deve
ser a integração de uma minoria específica, a figura do mediador municipal cigano, que
se encontra neste âmbito em particular a ser co-construída,tem apresentado algumas
lacunas ao nível da sua conceptualização e fundamentação teórica.Estes processos de
co-construção da figura de um mediador revelam-nos as percepções e práticas dos vários
agentes neste percurso, bem como as formas como se perspectivam o papel da mediação
intercultural na promoção da coesão social. A partir da análise das áreas temáticas de
intervenção dos mediadores, dos papéis assumidos por estes e dos tipos de mediação
preconizados, bem como da 'leitura' que os vários agentes envolvidos (decisores políticos,
técnicos, mediadores e ciganos) tecem face aos resultados alcançados e às expectativas
iniciais, sistematizam-se os factores criticos à eficácia dasintervenções e promove-se a
reflexão em torno dos desafios que se colocam a uma sólida e coerente implementação
desta figura a nível autárquico.
178) Castro, Alexandra. 2010. “Ciganos e Desigualdades Socais: contributos para a
inflexão de políticas públicas de cariz universalista”. Sociológico, 20: 11-19.
Resumo: Este artigo questiona o modelo de integração universalista que tem sido
preconizado pelas polí-ticas públicas em Portugal face à constatação da persistência de
situações de pobreza e exclusãosocial entre a população cigana. Procura-se, assim,
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colocar em discussão os problemas actuaisdaquele modelo e as suas diﬁculdades em
intervir adequadamente face a uma parte considerável das pessoas ciganas, destacandose os seus contornos polémicos no recente contexto institucional nacional e europeu.
Apresentam-se, assim, os equívocos do debate europeu sobre a inserção dapopulação
cigana – dividido entre uma generalização abusiva dos traços culturais pretensamente
universalistas desta população e a normatividade da “igualdade perante a lei” – e reﬂectese sobre a forma como o modelo de integração universalista defendido em Portugal se
tem traduzido para-doxalmente pela invisibilidade da problemática e pela produção de
um discurso de culpabilizaçãoda população cigana.
Resumo: This paper questions the universalistic model of integration which has been
recommended by public policies in Portugal relating to the persistence of situations of
poverty and social exclusion among the Roma population. Thereby, it is aimed to put into
discussion the current problems of that model and culties in intervening appropriately over
a considerable number of Roma people, highlighting its controversial contours in the recent
national and European institutional context. It is presented the mistakes of the European
debate on the inclusion of the Roma population – divided between an abusive
generalization of the cultural characteristics allegedly universalists of this population and
the normativity of “equality by the law” – and reflected on how the universalistic model of
integration defended in Portugal has resulted paradoxically by the invisibility of the
problematic and by the production of a speech blaming the Roma people.
179) Castro, Alexandra. 2012. "Desigualdades sociais e etnicidade: o caso dos
portugueses ciganos". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do outro, eds. Bruno
Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa, 115-136.

Excerto: A história da presença dos ciganos em Portugal, como noutros países da Europa,
dá conta de como a sua inscrição local se foi constituindo como um problema público.
Mas torná-lo digno de preocupação implicou entrar numa lógica de designação e de
descrição do problema para o resolver, operando-se modelizações que nem sempre
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traduziam o sentido da realidade. Mais do que elencar as várias medidas que ao longo
do tempo foram sendo aplicadas, o que tende a ser mais relevante neste processo histórico
são as lógicas que presidiram à distinção de um grupo de pessoas, de lhes atribuir um
nome e determinadas práticas e de legitimar um tratamento diferenciado. Os ingredientes
essenciais deste processo, parecem, inicialmente, basear-se na origem desconhecida da
população cigana, no seu modo de vida aparentemente original associado a uma
organização social diferente que suscitavam nas populações um sentimento de
desconfiança e medo.
180) Castro, Alexandra. 2013. "Visibilidade social, políticas públicas e controvérsias
espaciais". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios numa Sociedade

em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos
Sociais, 39-59.
Resumo: Partindo-se da cartografia possível das situações de precariedade habitacional
entre a população cigana portuguesa, explora-se: i) os efeitos da variável território na
explicação dos fenómenos de exclusão habitacional, dando-se relevo à diversidade social
e política da esfera local; ii) a diferenciação dos discursos técnico-políticos na análise das
causalidades associadas à exclusão habitacional; iii) os factores que tendem a sustentar
modalidades de intervenção no combate à pobreza e à exclusão social.
181) Castro, Maria Leonor Dias Duarte Gonçalves de Almeida. 2012. Estratégias de

integração escolar e social: famílias de origem ucraniana em Portugal. Mestrado em
Educação e Sociedade. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: No final da década de 90, surge em Portugal um fluxo inesperado, abrupto e
expressivo de imigrantes com origem nos países do Leste europeu. Se, inicialmente, a
estadia destes imigrantes em Portugal podia ser encarada como temporária, o
reagrupamento familiar poderá ser indicativo de uma intenção de regresso ao país de
origem mais tardia ou mesmo de fixação em território nacional. Neste trabalho faz-se uma
reflexão sobre a integração das famílias de origem ucraniana em Portugal em diversas
esferas sociais, dando-se especial enfoque à integração na Escola. Assim, através da
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realização de entrevistas, analisaram-se as representações que este grupo de imigrantes
tem da escola e das aprendizagens escolares, as práticas de acompanhamento que
desenvolvem e, ainda, o contacto que mantêm com as suas raízes culturais. O estudo
tenta, ainda, identificar quais as suas maiores dificuldades de integração, bem como as
expectativas de futuro. A análise da informação recolhida permitiu perceber que há
indícios de que uma parte significativa dos imigrantes ucranianos pondera não regressar
ao seu país de origem. Alguns já compraram casa em Portugal e conseguiram reduzir o
hiato entre as suas qualificações e a profissão que desempenham. No que respeita à
escolarização dos filhos, apesar de estas famílias serem muito críticas em relação à escola
portuguesa, verificou-se que algumas conseguem identificar aspetos muito positivos e que
reconhecem que os objectivos e o resultado final são muito semelhantes, tendo apenas
métodos diferentes. Ficou mais uma vez patente a importância da obtenção dos diplomas
escolares em Portugal.
Resumo: In the late 90s, appeared in Portugal an unexpected, abrupt and expressive
immigration flow with origin in the Eastern European countries. If initially, the stay of these
immigrants in Portugal could be seen as temporary, family reunification may be indicative
of an intention to return later to their country of origin or even fixation on national territory.
This study reflects upon the integration of the families of Ukrainian origin in Portugal in
several social spheres, with particular focus on school integration. Thus, through the
realization of interviews were analysed the representations that this group of immigrants
has of the school and school knowledge, the monitoring practices that they develop, as
well as how they maintain in contact with their cultural roots. The study tries also to identify
their greatest difficulties of integration, as well as future expectations. The analysis of the
collected information has allowed to understand that there are signs that many Ukrainian
immigrants may not return to their country of origin. Some have already bought a house in
Portugal and were able to reduce the gap between their academic skills and the job they
perform. Regarding the education of children, although some families remain very critical
about Portuguese schools, they were able to identify some highly positive aspects and to
recognize that at the end, the objectives and results are very similar and just have different
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methods. It was once again highlighted the importance of obtaining a school diploma in
Portugal.
182) Castro-Pereira, Sofia. 2010. "Vidas que Correm, Histórias que se contam – as
potencialidade da abordagem biográfica nos estudos sobre migrantes". In: Migrações e

Interculturalidade, eds. Fernando Cruz & Juliana Cardoso Ribeiro. Porto: Agir- Associação
para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural – SOS Racismo, [pages?]
183) CEG/CLAII-ACIDI. 2012. Características Sociodemográficas dos Imigrantes não

comunitários e suas Famílias (CSI-F). Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI).
184) CEG/CLAII-ACIDI. 2012. Situação dos Imigrantes não-comunitários em Portugal –

Trajetórias, Integração e Discriminação (SIPTID). Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
185) Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra & Pedro Góis, eds. 2011.

Diagnóstico da população imigrante nos concelhos de Braga e Guimarães: Desafios e
potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: No âmbito das actividades do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural I.P. (ACIDI), insere-se um projecto que visa a análise cumulativa e comparativa
para caracterização da população imigrante residente no território continental e nos
arquipélagos dos Açores e da Madeira. Essa caracterização da população imigrante
pretende, desde logo, identificar os problemas vividos pela comunidade e os seus
contributos para as dinâmicas de desenvolvimento dos diferentes municípios. Para tal, o
ACIDI promove um conjunto de estudos a nível concelhio que deverá permitir caracterizar
a situação da população imigrante e listar as respostas que têm sido dadas em termos da
boa integração local destas populações. O presente relatório reporta-se a dois dos
concelhos do país: Braga e Guimarães, os quais, ao nível da análise estatística dos dados
recolhidos, serão tratados como uma única unidade territorial.
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186) Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição da Costa de Caparica &
Luís Moreno, eds. 2011. Diagnóstico da população imigrante nas freguesias de Caparica

e de Costa de Caparica, no Município de Almada: Desafios e potencialidades para o
desenvolvimento local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: O presente relatório é parte integrante de um conjunto de estudos que constituem
a mesma colecção, que têm como objectivo caracterizar a população imigrante de
origem não comunitária (cidadãos naturais de países não-membros da EU-27, com
excepção dos descendentes da população retornada, que nasceram nas ex-colónias
portuguesas de África), em 22 áreas do território português, incluindo-se aqui municípios
isolados, conjuntos de municípios e mesmo agrupamentos de freguesias.
187) Cerdeira, Maria (ed.), Ilona Kovács, João Peixoto, João Dias & Catarina Egreja.
2013.Percursos Laborais e de Vida dos Jovens Imigrantes e Descendentes de Imigrantes

nos Novos Setores de Serviços. Observatório da Imigração, 52. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este trabalho pretende, pois, confrontar as condições e as perspetivas dos jovens
nacionais, imigrantes e descendentes de imigrantes, constituindo objetivos específicos do
estudo os seguintes: - Identificar as características sociográficas do universo dos jovens no
mercado de trabalho e muito particularmente dos jovens imigrantes e descendentes de
Imigrantes: sexo, idade, profissão, setor de atividade, etc. – Conhecer a difusão e
evolução das diversas formas flexíveis de emprego entre a população jovem (15-30 anos)
em geral e os imigrantes e descendentes de imigrantes em particular. – Apreender a forma
como são percecionadas pelos jovens as vivências da flexibilidade do emprego. –
Comparar a situação dos jovens imigrantes e descendentes de imigrantes com a situação
dos outros jovens que designamos de “nacionais” ou “nativos”. – Identificar trajetórias e
estratégias profissionais e de de vida.
188) Chalante, Susana. 2011. "O discurso do Estado salazarista perante o 'indesejável'
(1933-1939) ". Análise Social, 46 (198): 41-63.
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Resumo: Este estudo analisa a reacção do governo português face à presença de
estrangeiros em território nacional, num contexto de transformação política nacional e
internacional, compreendido entre o início da década de 1930 e as vésperas da
Segunda Guerra Mundial. Examina-se a evolução do discurso do Estado perante o “outro”
com base na legislação e nas circulares internas produzidas por diversos organismos
estatais. Gradualmente, a partir de 1933, judeus, russos (associados à difusão do
comunismo) e apátridas passam a ser identificados como “invasores”, ditando a
efectivação de normas internas restritivas à sua entrada no país.
Resumo: This study examines the reaction of the Portuguese government, given the presence
of foreigners in Portugal, in a context of change in domestic and international policy,
between early 1930 and the eve of World War II. Based on an analysis of legislation
and internal circulars produced by various state agencies, we examine the evolution of the
State’s rhetoric regarding the “other”. Gradually, beginning in 1933, Jews, Russians
(associated with the spread of communism), and stateless persons were to be identified as
“invaders”, dictating the effectiveness of internal rules restricting the entry into the country.
189) Chalante, Susana. 2014. “O labirinto da partida: redes migratórias clandestinas
na região de Viseu (1870-1890) ”. In: Portugal e as Migrações da Europa do Sul para

a América do Sul, eds. Fernando de Sousa, Ismênia Martins, Lena Medeiros de Menzes,
Izilda Matos, Jobson Arruda, Nazaré Sarges & Vera Ferlini. Porto: CEPESE – Centro de
Estudos da População, 299-313.
Excerto: O fenómeno da emigração portuguesa tem sido estudado muito frequentemente
sem um contexto teórico 1. O que se ambiciona com este trabalho é colmatar esse hiato
ao agrupar a história com a teoria. De forma a perceber-se quais os vetores causais que
explicam a emigração visiense, pretende-se estudar os diferentes modelos que outras
disciplinas têm utilizado para interpretar este tipo de fluxos. A exploração das ferramentas
analíticas utilizadas pela sociologia das migrações internacionais vai permitir uma
adequada conceptualização do objeto deste trabalho. Ao longo das últimas décadas têm
sido desenvolvidas distintas teorias para explicar a composição, formação, direção e
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persistência dos fluxos migratórios. Apesar dos diferentes modelos pretenderem analisar o
mesmo fenómeno, muitos utilizam conceitos e enquadramentos radicalmente diferentes uns
dos outros 2. Para investigar o fenómeno migratório na região de Viseu utiliza-se uma
metodologia cruzada, nomeadamente o modelo dos sistemas migratórios 3 e o das redes
migratórias 4. Cruzada significa entre outras coisas, três distintos níveis de análise: macro,
micro e meso. Apesar do nosso enfoque se dirigir no sentido das redes migratórias, que
funcionam a um nível micro e meso, consideramos que uma análise mais abrangente deste
fenómeno, recorrendo a diferentes conceptualizações, como a dos modelos já referidos,
permitirá fazer um retrato das dinâmicas sociais que atuam no Viseu oitocentista. Assim,
irão estudar-se as diferentes redes existentes no concelho de Viseu: as pessoais (vizinhança
e familiares), as laborais; as assentes no mesmo local de origem ou as institucionais ou
interpessoais (legais e ilegais), atentando-se nas funções dos distintos canais migratórios,
mas também nas relações entre os diversos atores, cujas ações vão ser cruciais para o
sucesso ou insucesso de cada uma das redes.
190) Challinor, Elizabeth. 2010. Maternidade e Identidade em Contexto de

Imigração.Working Paper CRIA, 6. Lisboa: CRIA – Centro em Rede de Investigação em
Antropologia.
Resumo: Ao questionar como analisar e contextualizar testemunhos pessoais de
experiências de maternidade vividas, longe da terra natal, sem desvalorizar
subjectividades, o texto inicia uma reflexão à procura de “algo” que evite uma abordagem
contextual demasiado redutora e uma abordagem excessivamente literal e subjectivista.
Embora os testemunhos de mulheres cabo-verdianas, residentes em Portugal, elucidem a
relevância de se abordar questões relacionadas com raça, género e a história de
migrações, a procura desse “algo” convida a seguir um caminho experimental no território
do realismo crítico de Margaret Archer (2000). As suas reflexões sobre o papel do
“diálogo interno” na construção da identidade e sobre a relação entre a identidade
pessoal e social parecem oferecer novas pistas de análise na procura desse “algo” que
obriga a um constante questionar das categorias analíticas.
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191) Challinor, Elizabeth Pilar. 2011. "Identidade e pertença: para além das dimensões
materiais do sofrimento social", Etnográfica, 15 (3): 479-500.
Resumo: Um olhar antropológico sobre as relações sociais em dois microcosmos
etnográficos – um bairro e um centro de saúde – revela as limitações de encarar a pobreza
material como o único critério para compreender os processos de sofrimento social. De
forma a explorar como o sofrimento social pode ser vivenciado através das identificações
e das pertenças, a identidade étnica e a identidade profissional são examinadas como
exemplos da identidade social em geral. A relação dialética entre a identidade social e
a identidade pessoal demonstra como o poder não está depositado nas pessoas, mas
depende das suas relações sociais. Dado que o exercício de poder não pode ser
garantido pelo simples estatuto de uma determinada categoria social, urge procurar
vivências e subjetividades nas fissuras das categorias, distinguindo entre uma categoria
de prática e uma categoria de análise, de forma a alargar o horizonte sobre a natureza
dos processos de sofrimento social.
Resumo: An anthropological view of social relations in the microcosms of a neighbourhood
and a health centre reveals the limitations of using material poverty as the sole criterion for
understanding processes of social suffering. In order to explore the ways in which social
suffering may be experienced through identifications and belonging, ethnic and
professional identity are both examined as examples of social identity. The dialectic
relationship between social and personal identity shows how power is not deposited in
people, but rather depends upon their social relations. Since the exercise of power is not
guaranteed by the mere status of a given social category, we need to focus on the
experiences and subjectivities to be found in the cracks between categories, always on
guard to distinguish between categories of practice and categories of analysis, in order to
widen our horizons regarding the nature of processes of social suffering.
192)

Challinor, Elizabeth. 2011. "Cape Verdean Migrants and Extended Mothering".

In: Mothering: Anthropological Perspectives, eds. Michelle Walks & Naomi McPherson.
Bradford: Demeter Press, 196-208.
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Resumo: This chapter explores the concept of empowered mothering, defined by O’Reilly
(2007:798) as “a general resistance to patriarchal motherhood”, in Cape Verde. It
examines how Cape Verdean transnational family relations, profoundly marked by poverty
and emigration, call for a rethinking of the concept of patriarchy. Building on this approach,
the chapter explores a more nuanced interpretation of empowered mothering. It takes into
account, not only the particularities of the Cape Verdean context, but also the significance
of the women’s phenomenology, analyzed in terms of the inner conversation (Archer
2000). Based on anthropological fieldwork (2008-2010) amidst student Cape Verdean
mothers in Porto, Portugal, the chapter demonstrates how, by focusing on the interplay
between external influences and subjectivities, the difficulties the women encounter and the
ways in which they deal with them, cannot easily be pigeon holed into dichotomous
classifications of “empowered” versus “disempowered” mothering.
193) Challinor, Elizabeth P. 2012. "(Ir)responsible mothers? Cape Verdeans and
Portuguese social care". International Journal of Migration, Health and Social Care, 8 (1):
12-21.
Resumo: Purpose – The purpose of this article is to examine encounters between Cape
Verdean student mothers and Portuguese professionals in the social care sector, and look
at what kinds of care relations were established and whether culture is a significant factor.
Design/methodology/approach – The approach was participant observation in
appointments, the dynamics of which were examined within a broader analysis of the
workings of ‘‘authoritative knowledge’’ and how this interlocks with ‘‘cultural authority’’.
Findings – The workings of ‘‘authoritative knowledge’’ obscured the influences of the
professionals’ own culture upon the care provided. The women were thus treated as
‘‘problems’’ in need of ‘‘solutions’’, in order to conform to normative models of responsible
citizens and mothers. By treating issues of birth control and good parenting in isolation
from the women’s cultural contexts, professionals’ attempts to regulate and correct women’s
behaviour was potentially alienating. Research limitations/implications – Future research
should focus in more detail on how strategies that aim to raise awareness of and
accommodate cultural differences can be institutionalized in such a way that they are not
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dismissed as yet another demand upon overburdened professionals. One of the main
limitations of the research was that health professionals were not interviewed.
Originality/value – The article provides original ethnographic data which help to further
the debate on intercultural competency for care providers.
194) Challinor, Elizabeth P. 2012. "Cidadania Médica, Culturas e Poder nos Cuidados
Perinatais e Pediátricos de Imigrantes". Saúde e Sociedade, 21 (1): 76-88.
Resumo: Através de uma descrição detalhada das consultas médicas de mães CaboVerdianas, estudantes em Portugal, observadas ao longo de dois anos de trabalho de
campo, este artigo pretende elucidar as relações de poder inerentes na institucionalização
da biomedicina em que as diferenças culturais são ignoradas, mal-entendidas e criticadas,
oferecendo uma análise crítica sobre o princípio de tratamento igual para todos. A
observação das consultas médicas faz parte de uma abordagem metodológica mais
abrangente de acompanhar mães nas suas consultas com assistentes sociais e oficiais da
imigração e de realizar entrevistas semi-estruturadas com as mulheres sobre as suas
experiências de maternidade. A etnografia revela não só as limitações de uma política
de um universalismo cego que nega as diferenças em nome do humanismo e dos direitos
universais como revela a necessidade de se fazer uma distinção conceptual entre "literacia
no domínio da saúde" (LDS) e "literacia dos sistemas de saúde" (LSS). Ao demonstrar como
a biomedicina não pode ser separada do contexto cultural no qual é praticada, o artigo
argumenta que o objectivo de promover a LSS de imigrantes, conhecedores de outras
abordagens e sistemas de saúde, devia ser considerado como uma estratégia mais ampla
de promoção de competência intercultural que visa ajudar tanto os médicos como os
pacientes. Evitar utilizar o termo LDS que implicitamente rotula imigrantes como
"analfabetos", é uma forma de valorizar as suas culturas, práticas e interesses alternativas
em matéria de saúde e de ajudar a dissolver a hierarquia dos saberes entre médicos e
pacientes imigrantes.
Resumo: Through detailed ethnographic descriptions of Cape Verdean student migrant
mothers' encounters with the Portuguese health system, based on two years of fieldwork,
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the aim of the paper is to elucidate the power relations inherent in institutionalised medical
encounters through which cultural differences are ignored, misconstrued and criticised in
order to provide a critical reflection upon the principle of equal, universal treatment for all.
The observation of medical encounters constitutes part of a broader methodological
approach of accompanying the mothers to appointments with doctors, social workers and
immigration officials, as well as conducting semi-structured interviews with the women upon
their experiences of motherhood. The ethnography not only highlights the shortcomings of
a policy of blind universalism which denies difference in the name of humanism and human
rights but also reveals the need to make a conceptual distinction between "health literacy"
and "health systems literacy". By demonstrating how biomedical knowledge cannot be
separated from the cultural context within which it is practised, the paper argues that
promoting the systems literacy of immigrants who are literate in alternative health
approaches and systems should be regarded as part of a wider strategy to increase the
intercultural competency of doctors and patients alike. Refraining from using the term "health
literacy" which implicitly labels immigrants as "illiterate", acknowledges their cultures and
alternative health practices and concerns and contributes towards dissolving the knowledge
hierarchies between doctors and immigrant patients.
195) Challinor, Elizabeth. 2012. "Researching ethnicity, identity, subjectivity: anything but
the four-lettered word". Ethnic & Racial Studies, 35 (9): 1558-1576.
Resumo: This article gives a frank account of how anthropological research on Cape
Verdean migrant experiences of parenthood in Portugal developed from avoiding the use
of the analytical concept of ‘race’ to encountering ‘race’ as a category of practice in
fieldwork and discusses the implications of this for analysing the data. Although the aim of
the research was to look beyond categorizations, in order to explore the emotional
dimensions of lived experience, the effects of ‘racial automatisms’ upon migrant
subjectivities cannot be ignored. Racist effects are nonetheless distinguished from racist
intentions. The ethnography elucidates the political potential of ‘race’ to foment critical
reflection upon the relationship between an individual's personal and collective identities.
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196) Challinor, Elizabeth Pilar. 2012. "Staying with the tension: 'estranged intimacy' and
gendered expectations in the field". Etnográfica, 16 (3): 569-587.
Resumo: A posição do antropólogo no terreno é analisado neste artigo como uma posição
de “intimidade alheada”, uma posição ambígua de envolvimento íntimo e,
simultaneamente, de afastamento. Esta definição resulta de reflexões sobre o trabalho de
campo realizado no Norte de Portugal com jovens mulheres migrantes de Cabo Verde,
em torno das suas experiências como mães. São tratados dois aspetos relacionados com
o trabalho de campo: em primeiro lugar, a forma como diferentes estratégias para
estabelecer relações no terreno me colocaram numa posição de “intimidade alheada”,
modificando os significados que atribuí inicialmente à expressão “mulheres caboverdianas”; em segundo lugar, a forma como o meu envolvimento imprevisto numa
situação de intenso conflito conjugal me levou a reconsiderar a ideia que tinha das
relações entre géneros no contexto cabo-verdiano. Ambos demonstram como a produção
de conhecimento analítico e etnográfico foi atravessada por uma mistura instável de
distância e envolvimento, e como enfrentar o imprevisto pode contribuir para a
reconfiguração do conhecimento etnográfico – neste caso, relativamente à dinâmica das
relações entre géneros.
Resumo: The position of the anthropologist in the field is discussed, in this article, as a
position of “estranged intimacy”, that is to say, the anthropologist occupies an ambiguous
position of becoming intimately involved whilst concurrently standing back. This definition
derives from reflections upon fieldwork, conducted in the north of Portugal, with Cape
Verdean migrant young women and their experiences as mothers. The article discusses two
aspects related to the fieldwork. Firstly, the way in which diverse strategies of establishing
relations in the field placed me in a position of “estranged intimacy” which reconfigured
the meanings I had initially attributed to the term “Cape Verdean women”. Secondly, how
becoming unexpectedly involved in a situation of intense conjugal conflict led me to
reconsider my understanding of Cape Verdean gender relations. Both cases demonstrate
how the endeavour to produce analytical and ethnographical knowledge was shot through
with an unstable mix of detachment and involvement and how coming up against the

110
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

unexpected may contribute towards the reconfiguration of ethnographic knowledge, in this
specific case, with regard to the dynamics of gender relations.
197) Challinor, Elizabeth P. 2012. "Mobile communications and belongings: Cape
Verdeans in Portugal". Identities, 19 (3): 303-319.
Resumo: The use of the mobile phone to contact research subjects granted me privileged
access to a body of poetic and humorous texts. This article examines Cape Verdeans' use
of pass-forward text messages to express allegiances to different collective identities that
provide information and inspiration for Cape Verdeans living in Portugal. They are used to
foment and express solidarity between Cape Verdeans, Africans, Christians and Women.
An analysis of their contents elucidates two aspects of belonging. Firstly, the personal and
intimate which tends to the Self, in its yearnings for a better future and for intimate
relationship, sought through religious communion and romance. Secondly, the political and
discursive which foments community, imagined not only through nation, Pan-Africanism and
gender, but also beyond any such boundaries towards an all-inclusive dimension of
belonging, rooted in relations of solidarity.
198) Challinor, Elizabeth P. 2014. "O estado do corpo imigrante e o corpo do
Estado:negociações na interface". Saúde e Sociedade, 23 (1): 54-66. [= Challinor,
Elizabeth P. 2014. "The state of the immigrant body and the body of the State: negotiations
at the interface". Saúde e Sociedade, 23 (1): 35-47].
Resumo: Por meio de uma análise etnográfica das interfaces sociais entre agentes do
Estado e estudantes cabo-verdianos em Portugal, observadas através da observação
participante em consultas médicas, em trabalho social, no Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras e no serviço jurídico de apoio ao imigrante, este artigo pretende examinar as
práticas disciplinares do Estado e as negociações e lutas de poder que ocorrem. Os casos
etnográficos discutidos demonstram como a ideia de um Estado neutro e justo que trata
todos os cidadãos em pé de igualdade é simultaneamente reproduzida e negada na
prática, elucidando como o Estado constitui um símbolo de união de uma efetiva
desunião. Os exemplos etnográficos também apontam para outras dimensões da prática
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do Estado, além dos micropoderes disciplinares, onde se cria espaço para flexibilidade
e adaptação. E é nesse sentido que etnografias das interfaces entre Estado e cidadão
servem

para

relativizar

interpretações

excessivamente

sistemáticas

da

governamentalidade, ilustrando como os efeitos das práticas contraditórias do Estado são
tão imprevisíveis como a ação humana.
Resumo: Using an ethnographic analysis of the social interfaces between state agents and
Cape Verdean students in Portugal, observed through participant observation in medical
appointments, social work, immigration services and legal support to immigrants, this article
aims to examine disciplinary state practices and the negotiations and power struggles that
take place. The ethnographic cases discussed demonstrate how the idea of a fair and
neutral state is simultaneously reproduced and denied in practice, thus elucidating the state
as a symbol of union of an effective disunity. The ethnographic examples also indicate
other dimensions of state practice, besides micro-disciplinary powers, which create room
for flexibility and adaptation. And it is in this sense that ethnographies of interfaces between
state and citizen offer a more relative perspective of excessively systematic interpretations
of governmentality, illustrating how the effects of contradictory state practices are as
unpredictable as human action itself.
199) Challinor, Elizabeth P. 2014. “From Cultural Explanation to Intercultural Dialogue: a
Contribuition to the Study of Cape Verdean Maternal Health in Portugal”. In: Saúde e

Cidadania: Equidade nos cuidados de saúde materno-infantl em tempos de crise, eds.
Beatriz Padilla, Sonia Hernández Plaze, Elsa Rodrigues & Alejandra Ortiz. Braga: Centro
de Investigação em Ciências Sociais / CICS – UM, 163-171.

200) Chaves, Tiago Miguel Marques. 2012. Empreendedorismo no sector da beleza:

brasileiras na Quinta do Conde. Mestrado em Antropologia, especialidade em
Globalização, Migrações e Multiculturalismo. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de
Lisboa.
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Resumo: Entrepreneurship in the Beauty Industry: Brazilian Women in Quinta do Conde
The main point to this work emerged from a previous study (2009) during fieldwork, when
we found the over-representation of a sector that will henceforth be referred to as the beauty
sector/industry in Quinta do Conde, located in Sesimbra that, in addition to its high
visibility, is centered on a specific female group. From this perspective, we intended to do
an ethnography of globalization on women, mapping the migratory paths of Brazilian
women living in Quinta do Conde that became entrepreneurs in the beauty sector. Efforts
will be made to realize if their choice within this field is connected to a matter of chance,
need or social dispositions and if the market hires following nationality criteria. We will
highlight economic issues attached to them: exploring the pros and cons along the decision
process as decisive and crucial, what they go through at departure from Brazil and upon
to Portugal, and the option of opening a hair salon and all that that it entails (bureaucracy,
money, energy, time, availability, knowledge). Other issues related to social capital, the
cooperation/networks and relationships of family and countrymen that weave between
them, those who established in Portugal and those awaiting their turn to do the same; the
conditions related to the Portuguese labor market, as well as their exposure, even in generic
traits, to the life of immigrants in Quinta do Conde, without forgetting two premises that
have always leveraged this work – female/gender and Brazilian nationality. At last, we
intend to enter the field of representations to make some incursions in a topic which is
subjective and difficult to operationalize, the concept of Beauty in conjunction with the
Brazilian nationality/ethnicity. In particular, we discuss the concept of corporal capital
which has been started to be discuss recently, in the quest of a youthful physical
appearance that takes in Brazil special relevance as true capital (Bourdieu, 1987).
Through the use of certain practices transforming the "natural" body in a "distinctive" one
(Bourdieu, 1988), Brazilian woman are able to enter the labour market, which is thought
to be accessible, resulting from "a few technical and financial barriers to entry, the
intersection of gender and ethnicity, creating a kind of ethnic capital of gender "(Rodrigues
2010). In practice, we intend to confront of various issues, interviewing Brazilian owners
of hair salons about the services they offer that are not available in the hair salon owned
by v Portuguese women, what products they use, the techniques/methods employed and
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in the end, if what they provide coincides with the “ideal of Brazilian beauty”, desired by
their customers One final is to make clear that this work does not aim at exposing an
essentialist view of Brazilian women, placing it perhaps as an ideal or ideal of feminine
beauty. On the contrary, it intends to test this premise, because there is not only one type
of Brazilian woman. In theory, it is therefore concluded that according to the literature
searched, the female migration flows in recent years have increased, emphasizing the
issues related to gender, as well as the preponderance of the Brazilian community in
Portugal took over in the context of contemporary migration flows. On a practical level, the
conclusions show some common traits among the informants, with the economic issues and
the Portuguese language to assume a role in the choice of Portugal to emigrate.
Entrepreneurship was in that process a "flight forward" of them, avoiding for example the
unemployment and the passage to a problematic and difficult situation. It is important to
say that the opening of hairdressing salons and beauty centers, began in childhood and/or
adolescence and is here termed by "social provisions". In other words, what can be
understood by a dimension of the habitus of each. Thus, the Brazilian informants presented
here, took his knowledge and experience with the exercise of their activity of
hairdresser/beautician to work as professional, streamlining and creating wealth, allowing
its owners the integration in the contemporary Portuguese society.
201) Chaves, Tiago Miguel. 2012. "Empreendedorismo no setor da beleza: brasileiras
na Quinta do Conde". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração Brasileira na

Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, eds.
Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes
& Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 129-157.
Resumo: O ponto de partida para este trabalho surgiu no decorrer de um trabalho anterior
(2009) para a Câmara Municipal de Sesimbra e para o ISCTE/CIES intitulado «Estudo
de Diagnóstico e Caracterização da População Imigrante, Identificação dos seus
Problemas e dos seus Contributos para a Dinâmica de Desenvolvimento dos Municípios»,
em que durante o trabalho no terreno, constatou-se a sobre-representação de um sector
que doravante será designado por sector/ramo beleza na Quinta do Conde, freguesia
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do concelho de Sesimbra que, para além da sua enorma visibilidade, encontra-se
centrado no género feminino e num grupo bem concreto. Nessa perspectiva, pretende-se
efectuar uma etnografia da globalização no feminino, mapeando os percursos migratórios
de mulheres brasileiras residentes na freguesia da Quinta do Conde e que se tornaram
empreendedoras no sector da beleza, ou seja, que abriram os seus próprios cabeleireiros,
tornando-se empresárias e contribuindo para a economia portuguesa. Nessa linha,
procurar-se-á descodificar se a sua opção por este ramo, se deveu a uma questão de
oportunidade, necessidade ou disposições sociais e se o mercado se encontra baseado
nesse aspecto, numa lógica marcada pela nacionalidade no que respeita às contratações
efectuadas. Serão salientadas questões económicas que lhes são inerentes: averiguar os
prós e contras na tomada de decisão que se pensar ser neste processo decisiva e fulcral
e que passa pela sua partida do Brasil e chegada a Portugal e pela opção de abertura
de um salão de cabeleireiro e tudo o que isso acarreta (burocracia; dinheiro; energia;
tempo; disponibilidade; conhecimentos). Outras questões abordadas prendem-se com o
capital social, as cooperações/redes e relações de família e conterrâneos que se vão
tecendo entre quem se estabelece em Portugal e aqueles que aguardam a sua vez de
fazer o mesmo; condições relacionadas com o mercado de trabalho português, bem como
a exposição ainda que em traços genéricos da vida dos imigrantes na Quinta do Conde,
sem nunca esquecer duas premissas que desde sempre alavancaram o presente trabalho
– o género feminino e a comunidade brasileira.
202) Ciobanu, Ruxandra Oana. 2012. "Ageing migrants in Portugal: methodological
discussion and empirical evidence". Migrações. Revista do Observatório da Imigração,
10: 83-102.
Resumo: Este artigo visa circunscrever e definir um grupo emergente rele - vante em termos
de pesquisa e de elaboração de políticas. Durante muito tempo, o tema da moda foi o
envelhecimento dos países da Europa Ocidental e da América do Norte, e para resolver
este problema esses países atraíram imigrantes. Nos últimos anos enfrentamos o
envelhecimento da própria população migrante. Além disso, algumas pessoas migram
após atingirem a reforma. Para estudar essa população e também para atender às suas
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necessidades, é necessário caracterizá-la. A metodologia qualitativa utilizada no estudo
de que aqui se dá conta foi a pesquisa de terreno. O artigo discute a relevância de se
estudar esta população, a sua diversidade e vulnerabilidades, tendo em conta diferentes
questões metodológicas.
Resumo: The article aims to circumscribe and define an emerging group relevant for
research and policy making. For a long time, the bu - zzword has been the ageing of the
countries of Western Europe and North America, and to address this issue these countries
attracted migrants. Over the past years we have been facing the ageing of the migrant
population itself. Moreover, some people reaching retirement also migrate. In order to
study this population and to address its needs, it is necessary to pin it down. The research
methodology is based on qualitative fieldwork research. The article discusses the relevance
of studying this population, its diversity and vulnerabilities, all in relation to different
methodological issues.
19
203) Có, João Ribeiro Butiam. 2009. A diáspora guineense qualificada, uma rede

periférica no desenvolvimento do país de origem. SOCIUS Working Papers, 8/2009.
Lisboa: Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, Instituto
Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.
Resumo: Os fluxos que envolvem quadros qualificados, assim como as políticas de
inversão de possíveis efeitos negativos deste fenómeno, estão cada vez mais na agenda
das estratégias de desenvolvimento, tanto a nível das políticas de integração regionais,
como das relações e acordos de cooperação entre países. Esta situação é fruto da
tomada de consciência da importância das migrações e redes migratórias no processo
de desenvolvimento global. Porém, para além do papel que as redes migratórias podem
desempenhar nas dinâmicas migratórias actuais, o capital social e simbólico das próprias
redes, bem como o oriundo dos seus países de origem, constituem elementos de
apreciação (positiva ou negativa) nos modos de incorporação dos migrantes, nas
representações de que são passíveis, assim como nos projectos de desenvolvimento
ligados aos países de origem. O capital social e simbólico que aqui consideramos tem a
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ver com os elementos socioculturais e a capacidade que cada rede migratória e o país
de origem têm em se organizar e envolver os seus membros em projectos de agenda
comum (tanto na origem como no acolhimento). Com propósitos sublinhados a partir das
recomendações da NEPAD (Nova Parceria Para o Desenvolvimento da África), assentes
em políticas de inversão da fuga de quadros e desenvolvimento de estratégias que
permitam a utilização do know-how dos guineenses na diáspora para o desenvolvimento
da Guiné-Bissau, a diáspora guineense qualificada continua à margem dos problemas de
subdesenvolvimento e conflitos que afectam a Guiné-Bissau no início do século XXI. Estes
obstáculos no contributo ao desenvolvimento são indissociáveis do capital social e
simbólico das suas redes e do próprio país, na estrutura global actual. O caso dos fluxos
migratórios guineenses demonstra que a cultura e experiência migratórias não são
distribuídas da mesma forma para todas as redes migratorias. Assim, as redes da diáspora
guineense qualificada (exemplo da Bolanha e Guineaspora) têm apresentado algumas
limitações de ordem organizacional e de operacionalização dos seus objectivos, ao
contrário de outras de natureza mais étnica e incrustrada.
204) Có, João Ribeiro Butiam. 2009. Teorias e dinâmicas migratórias internacionais:

algumas experiências africanas de "brain circulation" e "brain gain". SOCIUS Working
Papers, 2/2009. Lisboa: Centro de Investigação em Sociologia Económica e das
Organizações, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.
Resumo: A formação de quadros superiores que pudessem assegurar o progresso dos
(novos) estados africanos constituíra uma preocupação da política de educação e
desenvolvimento do continente africano nos anos sessenta. Mais recentemente, as
Convenções de Lomé – exemplo da convenção de Lomé III (1986 –1990) – trouxeram
(mais) oportunidades de cooperação entre os países da UE (União Europeia) e os países
da ACP (Países da África, Caraíbas e Pacifico), em matéria de valorização dos recursos
humanos e promoção das suas identidades culturais (Michéle et al., 1989;
Psacharopoulos et al., 1985). Não obstante essas políticas, milhares de profissionais
africanos têm abandonado o continente – desde os anos sessenta – em direcção aos
países do Norte (desenvolvidos), constituindo o fenómeno brain drain. Isto tem levado à
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acumulação de quadros superiores não regressados, muitos deles os chamados
overstayers. Esta realidade tem afectado a África, constituindo um dos obstáculos ao
desenvolvimento e progresso do continente. Por consequência, a partir dos anos oitenta,
várias políticas nacionais (africanas) e iniciativas regionais, intergovernamentais e
internacionais têm sido levadas a cabo, de forma a minimizar os impactos (negativos) do
fenómeno da fuga dos cérebros no continente (Meyer et al., 1997; Adepoju, 2005;
Mutume, 2003; Wickramasekara, 2002). Deste modo, a preocupação central deste
trabalho visa pôr em evidência algumas contribuições africanas relacionadas com a
dinâmica da mobilidade internacional dos profissionais africanos – em concreto os
conceitos de brain drain, brain circulation e brain gain – através de políticas, acordos e
iniciativas levados a cabo por várias instituições, governos e redes migratórias africanas.
Os tratados regionais, da Comunidade Económica para o Desenvolvimento dos Estados
da África Ocidental (CEDAO), da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), por um lado, e o trabalho das redes migratórias, exemplo da Association of
Kenyans Abroad, Moroccan Association of Researchers and Scholars Abroad, Association
of Nigerians Abroad, South African Network of Skills Abroad e Tunisian Scientific
Consortium, por outro, são alguns contributos sublinhados ao longo deste trabalho, assim
como testemunhos da direcção e volume da diáspora africana qualificada.
205) Coelho, António Baptista. 2013. "Habitação e vizinhança para famílias de etnia
cigana. Algumas reflexões práticas". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos

Desafios Numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga Magano.
Lisboa: Editora Mundos Sociais, 239-247.
Notas prévias: Como notas prévias, agrade-ce aos organizadores desta iniciativa a
oportunidade de registar algumas reflexões práticas sobre uma temática que tem sido e
continua a ser crítica entre nós, e apresentam-se as devidas desculpas pelo facto de no
âmbito da intervenção pública realizada e deste texto, que a suportou, não se fazer mais
do que referir algumas ideias e comentários resultantos de uma experiência de observação
e de análise do habitar de minorias e, designadamente, de famílias ciganas, minimamente
ilustradas por imagens de casos associados a ideias de projeto interessantes. E sublinha-
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se que de forma alguma se considera que tal experiência esteja perto de algum tipo de
conclusão, sendo essencial proceder, com urgência e sentido prático bem fundamentado,
a uma análise pormenorizada, multidisciplinar e retrospetiva das muitas soluções já
aplicadas em Portugal (e talvez não só no nosso país) na tentativa de nos aproximarmos,
claramente, dos melhores caminhos de solução desta problemática. E, desde já, chamase a atenção para não ser possível, nem desejável, tentar ilustrar soluções de habitar
específicas com algumas poucas imagens comentadas; a matéria em questão tem uma
importância específica extremamente assinalável e as soluções de habitar vividas só
podem ser estudadas através de análises cuidadosas e multidisciplinares e,
designadamente, através de análises de pós-ocupação habitacional e urbana, suportadas
por metodologias já experimentadas em diversos sítios do mundo, nomeadamente em
Portugal e no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), sob a coordenação do
respetivo Núcleo de Arquitetura e Urbanismo (NAU).
206) Coêlho, Christiane. 2009. "Associativismo transnacional: as formas de organização
da comunidade brasileira no exterior como boa prática". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 5: 269-272.
Resumo: As formas de associativismo da comunidade brasileira no exterior são analisadas
na sua historicidade a partir de uma cronologia do movimento associativo brasileiro
internacional, com especial ênfase à situação em Portugal.
Resumo: The forms of associativism of the Brazilian community abroad are analysed
historically using a chronology of the international Brazilian associative movement, focusing
in its situation in Portugal
207) Coimbra, Joaquim Luís. 2012. "Sobre determinantes psicológicas e sociais da
qualidade das experiências de participação social, cívica e política". In: Agência e

participação cívica e política: Jovens e imigrantes na construção da democracia, eds.
Isabel Menezes, Norberto Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro D.
Ferreira. Porto: Livpsic, 158-165.
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Excerto: À crise mais geral, que corresponde a sinais de um duplo esgotamento, dos
modelos económico e político, nas culturas ocidentais, as gerações mais jovens parecem
estar a responder de uma forma paradoxal, nomeadamente no que se refere ao que tem
vindo a ser designado por participação cívica e política. Esse parece ser, também, o
caso dos jovens em Portugal, quer os pertencentes à cultura maioritária (e dominante) quer
os que se diferenciam daqueles por proveniência étnica e/ou pelo estatuto de imigrantes.
O estudo que se apresenta pormenorizadamente neste livro tem essa vantagem e
responde a uma lacuna da investigação, ao permitir-nos uma visão panorâmica e plural
de como e por que razões e meios os jovens em Portugal – migrantes ou não – respondem
a uma solicitação social, que, considerando os diverso canais da sua expressão, se
caracteriza pela própria e mais profunda ambivalência.
208) Comelles, Josep Maria. 2009. "Justiça, cidadania, migrações e saúde". In: Os

Saberes da Cura: Antropologia da Doença e Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira
& Chiara Pussetti. Lisboa: ISPA, 331-339.
Excerto: Quando o bispo Basílio fundou em Nicea o primeiro hospital em 320 d.C., a
sua intenção era acolher os desvalidos da numerosa colónia de homens imigrantes, que
vinham de zonas rurais e careciam de família e suporte social na cidade (Miller 1997).
Velava Basílio pela suacidade – civitas, polis -, e a instituição que criou, o hospital – a
hospitalidade (ver Gotman 2001) -, era um dispositivo que se situava no exacto centro de
um modelo de justiça redistributiva que buscava assegurar a paz social (Assier-Andrieu
2000). Vinte séculos mais tarde os fluxos migratórios nas nossas sociedades exigem
respostas das nossas actuais civitas, isto é, da sociedade civil e das suas instituições
representativas, já que os fluxos migratórios, ainda num contexto de opulência, continuam
a suscitar os mesmo problemas de acolhimento e hospitalidade que ontem e dão lugar a
debates sobre como acolher, como atender, como reformular a noção e a prática de
suporte social e atenção em situações de crise, como obter justiça. No entanto, algo
mudou na hospitalidade. Os modelos já não são a hospitalidade individual, a exercida
pelos grupos primários, mas as formas e as funções de hospitalidade colectiva. Se em
Nicea era o bispo que tratava de compensar o desinteresse dos curiae – as autoridades
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civis – pela justiça, na Baixa Idade Média e até hoje, actualmente são as
municipalidades, as fundações privadas e o Estado a constituírem-se como peças-chave
na prestação de serviços, tendo a justiça como uma das suas funções fundamentais no
campo da vertebração do social. Os sistemas de seguro social estenderam universalmente
à cidadania dispositivos de atenção sanitária, os quais pela sua própria natureza não
deveria – ainda que por vezes o façam – distinguir entre cidadãos de primeira ou de
segunda classe, porque a noção jurídica de cidadania, mesmo na sua extrema
diversidade, não aceita etiquetas.
209) Comoiprl - Cooperativa Mourense de Interesse Público de Responsabilidade Limitada
& Maria da Saudade Rodriques Colaço Baltazar, eds. 2011. Diagnóstico da população

imigrante no concelho de Moura: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento
local. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Nota do Coordenador Científico da Colecção Excerto: O presente relatório é parte integrante de
um conjunto de estudos que constituem a mesma colecção, que têm como objectivo caracterizar
a população imigrante de origem não comunitária (cidadãos naturais de países não-membros da
EU-27, com excepção dos descendentes da população retornada, que nasceram nas ex-colónias
portuguesas de África), em 22 áreas do território português, incluindo-se aqui municípios isolados,
conjuntos de municípios e mesmo agrupamentos de freguesias.

210) Conde, Rita, Mariana Gonçalves & Marlene Matos. 2013. "Vítimas de violência
conjugal: Intervenção multicultural com mulheres marginalizadas". In: Violência, Agressão

e Vitimação: Práticas para a Intervenção, eds. Ana Sani & Sónia Caridade. Coimbra:
Editora Almedina, 105-126.
211) Correia, André Clareza. 2012. "'A gente não tem casa, é um dia aqui um dia além,
somos ambulantes pronto!'. A produção social do 'nomadismo' cigano". In: Portugueses

Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira Bastos (com a colaboração
de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de
Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, 239-265.
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Excerto: O convite que me foi inicialmente endereçado propunh que se abordasse o
fenómeno da mobilidade a que eram forçadas algumas famílias de portugueses ciganos
do Alentejo, pelo que o presente artigo contrasta as estratégias destas famílias com as
dos actores institucionais, levando-as para um campo de debate identitário (Bastos e
Bastos 2005, 2007) para, por fim, sustentar a tese de que aquilo que tem sido
tradicionalmente tratado como «nomadismo cigano» não passa de uma «itinerância
forçada» e é produto da acção da maioria sobre a minoria cigana – longe, por isso, de
ser um traço cultural, ou genético dos ciganos – no âmbito do relacionamento inter-étnico
construído entre ambos os grupos.
212) Correira, Tânia Sofia & Leonor Pereira da Costa. 2011. "Capítulo I – Caracterização
da amostra". In: Os Imigrantes e a Imigração aos Olhos dos Portugueses. Manifestações

de preconceito e perpectivas sobre a inserção de imigrantes, eds. João H. C. António &
Verónica Policarpo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 23-36.
Resumo: O presente estudo tem como base empírica um inquérito por questionário,
desenvolvido junto da população de nacionalidade Prtuguesa com idade igual ou superior
a 18 anos residente em Portugal Continental, sendo este o universo considerado. A
construção da amostra e a metodologia de recolha dos dados foram realizadas de forma
a garantir a representatividade estatística daquela esperando-se, então, que reflicta
algumas das características demográficas e socioculturais da população portuguesa.
Pretende-se com este capítulo descrever a amostra recolhida neste estudo, comparando-a
com os dados estatísticos oficiais, possibilitando ao leitor avaliar a qualidade dos dados
e resultados obtidos.
213) Côrte-Real, Maria de São José, ed. 2010. Música e migração (número temático).

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7.
Excerto: O comportamento humano, como o da terra, merece respeito e atenção cuidada. A
ciência percebeu, a política perceberá.1 Os textos reunidos, de autores de várias escolas,
músicos, agentes culturais, professores, estudantes graduados, coordenadores de projecto,
ouvintes e viajantes interessados alertam para questões de cidadania a partir de interpretações
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de experiência no campo em vários pontos do globo. Contribuem para a ligação entre
perspectivas das ciências sociais, decisões políticas e condições humanas de sustentabilidade na
terra. Proposto pelo Observatório da Imigração (OI) ao Instituto de Etnomusicologia (INET) da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) este
número especial resulta da solicitação de colaboração com o Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI) no Ano Europeu da Criatividade e Inovação. Referimos processos
transnacionais envolvendo música e migração em áreas urbanas como Nova Iorque, Berlim,
Melbourne, Sidney, Viena, Estocolmo, Addis Abeba, Barcelona, Las Palmas e Lisboa. A análise
da mediação criativa da música na identidade cultural, existência migrante e experiência
intercultural em Portugal e no mundo revela que a mobilidade promove o desafio de noções de
cidadania e tradição nacional, significativas para o trabalho científico e político em benefício
social. O estudo de fenómenos musicais observando questões estéticas, implicações sociais,
desenvolvimento conceptual e performativo que influenciam e revelam estratégias de inclusão,
integração, adaptação e aceitação socialmente justificada de movimentos populacionais produz
discernimentos sobre processos e produtos de organização humana em desenvolvimento.
Relacionamos identidade e cidadania questionando valores nacionais e modos de vida, cremos
que governação mais eficaz e novas oportunidades surgirão da revisão das relações entre grupos
populacionais.

214) Cortizo, Camilo Fernández. 2010. "Los 'otros gallegos' en Portugal: exiliados
realistas y conjuras absolutistas durante el trienio constitucional (1820-1823)". In: Exilios

en la Europa mediterránea. Actas del Coloquio Internacional Santiago de Compostela,
12-13 de noviembre de 2009, eds. Julio Hernández Borge & Domingo L. Gonzáles Lopo.
Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 89-106.
Resumen: La investigación sobre la emigración gallega al norte de Portugal, además de
experimentar una revitalización en tiempos recientes, venía centrándose casi
exclusivamente en la emigración laboral, de forma que el exilio político de realistas y
liberales y, con posterioridad, de progresistas durante la primera mitad del siglo XIX sólo
fue estudiada de forma secundaria y puntual. La historiografía gallega tampoco le dedicó
especial atención la estos flujos transfronterizos, a pesar de que en ese período estaban
en auge. Uno de esos momentos de huida coincide con el Trienio constitucional (18201823). El triunfo de los liberales encaminó en estos años a realistas al vecino reino, desde
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donde fustigaban al ejército español. En esta labor de hostigamiento sobresale la Xunta
Apostólica de Tui, formada por personajes relevantes de la ciudad y su comarca, que
desde territorio portugués organizaban planes de subversión y hacían incursiones armadas
(diciembre de 1820, mayo y noviembre de 1822), aunque sin éxito. La suerte militar
cambia radicalmente desde mayo de 1823, cuando al avanzar las tropas de los Cien
Mil Hijos de San Luis hacia Galicia y al reponerse como rey absolutista en Portugal a D.
Miguel, se sumen a otras fuerzas absolutistas en julio de este año en la conquista
sucesivamente de Salvaterra, de Tui, etc.
215) Camilo, Fernández Cortizo. 2010. “La Correspondencia Interceptada: La Visión de
la Situación Política Portuguesa a Comienzo del Segundo Periodo Liberal (1826) en las
Cartas de los Emigrantes Gallegos”. Anuário do Centro de Estudos de História do

Atlântico, 2: 915-931.
Resumen: Mediante las informaciones contenidas en una fuente documental hasta el
presente inédita en los estudios sobre la emigración gallega peninsular, como es la
correspondencia epistolar (“las escrituras populares”), en este caso de emigrantes gallegos
en Portugal, se pretende reconstruir su visión de la situación política portuguesa en julio
de 1826, cuando el reino luso se enfrentaba a una crisis constitucional y a la vez
sucesoria, y asimismo de la situación económica, en un momento de recesión comercial
y de desempleo urbano.
216) Camilo, Fernández Cortizo. 2010. “A imigración galega no Entre-Douro e Miño de
1700 a 1850; condicións persoais e ocupacións profesionais dos emigrantes”. Estudos

Regionais, II Série, 4 (2): 285-303.
Resumo: La emigración gallega a la región de Entre-Douro-e-Minho experimenta una fuerte
expansión al término de la Guerra de Sucesión española (1714), de forma que a partir
de esta fecha hasta 1850 la afluencia de trabajadores gallegos es continua y va en
aumento progressivo. Son en su mayor parte varones y de estado soltero, en particular
entre la mano de obra nocualificada; en cambio, entre los que ejercen oficios
especializados solteros y casados ya tienden a equiparar sus efectivos. Asimismo, se trata
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de una población emigrante joven, en su mayor parte con edades comprendidas entre
los 15 y los 39 años, que se emplea en cuatro sectores principales: en el servicio
doméstico urbano; en la actividad agrícola como criados y jornaleros; en la cantería y,
finalmente, en la arriería y en el comercio y tráfico al por menor.
217) Camilo, Fernández Cortizo. 2012. “La emigración gallega al occidente de la región
de Entre-Douro-e-Minho (siglos XIV-XIX)”. In: Ponte de Lima: Sociedade; Economía e

Instituições, eds. A. Esteves & Mª M. Lobo de Araújo. Ponto de Lima: CITCEM, 83-106.
Resumo: Las relaciones políticas y económicas entre Portugal y Galicia sufrieron un cambio
radical por mor de la independencia del primero reino en 1128. No obstante, la
contigüidad territorial y la amplitud de sus fachadas marítimas siguieron favoreciendo la
circulación de personas y las relaciones económicas, salvo en períodos de guerra. En los
tiempos medievales, estos contactos mutuos se canalizaban ante todo a través del tráfico
terrestre y marítimo y de la pesca, especialmente a través de los puertos de Viana do
Castelo y de Porto. Sectores económicos privilegiados de la presencia de gallegos en el
norte de Portugal, a partir de la década de 1720 la emigracíon se incrementó aún más
en número y se diversificó en cuanto a las actividades de los emigrantes. En consecuencia,
la secuencia temporal de su llegada, sus condiciones personales (sexo, estado y edade),
sus dedicaciones profesionales y, finalmente, el tiempo de residencia pasaron a ser
cuestiones prioritarias del análisis que se realiza en el presente trabajo de investigación.
218) Camilo, Fernández Cortizo. 2013. “Las ‘ocurrencias revolucionarias’ de 1846 en
Galicia: exilio en Portugal y relaciones hispano-lusas”. População e Sociedade, 21: 1127.
Resumen: Portugal era uno de los destinos tradicionales de la emigración laboral gallega,
pero durante la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia de la alternancia en el
poder de absolutistas y de liberales y, con posterioridad, de moderados y de progresistas,
se convirtió también en país de refugio para exiliados realistas y liberales. Su llegada más
numerosa se produjo, tras la derrota de la revuelta gallega de 1846, a finales del mes
de abril, cuando en Portugal proseguía la revuelta de Maria da Fonte. Los gobiernos
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moderados de uno y outro reino, enfrentados a la amenaza de los “revolucionarios”, se
prestaron mutua colaboración y apoyo hasta que la caída del gobierno de los hermanos
Cabral y su relevo, el 26 de mayo de 1846, por uno nuevo, presidido por Duque de
Palmera y compuesto por algunos ministro setembristas, marcó un nuevo rumbo en las
relaciones hispano-portuguesas, a partir de ahora y hasta octubre del mismo año, de
tensión y en ocasiones de conflicto.
219) Cosme, João. 2011. "Literary Responses in Postcolonial and Post-Imperial Europe:
The Literatures of Diaspora in Portugal and Britain". In: Europe in Black and White.

Immigration, Race, and Identity in the "Old Continent", eds. Manuela Ribeiro Sanches,
Fernando Clara, João Ferreira Duarte & Leonor Pires Martins. Bristol – Chicago: Intellect,
217-230.
Excerpt: The purpose of this essay will be to begin exploring some of these issues in
Portugal, using a comparative angle with the situation of the UK. The latter country has an
extensive and long-established field of studies devoted not only to the social conditions of
“ethnic minorities”, but also to their representation in the public sphere and in the arts,
including literature. The focus will relate the literary phenomena with the sociohistorical,
political and ideological contexts of the national identities. This comparative perspective
will serve to better highlight the specificity of Portugal and the impact that different
postcolonial and post-imperial contexts and discourses can have in the literary field of a
country. Of the many different types of diaspora, here, the focal point will be solely on
what Jana Evans Braziel has called postcolonial émigrés, referring to a type of pos-Second
World War migrants who moved from colonies or former colonies into the ‘motherland’
(2008: 29). These forms of communities have been by far the most significant in size and,
in the case of Great Britain, in cultural and literary representations.
220) Costa, Alexandre. 2010. A criação da categoria imigrantes em Portugal na revista

Visão: Jornalistas entre estereótipos e audiências. Teses, 33. Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
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Resumo: Esta tese analisa o modo como a categoria Imigrantes em Portugal é criada e
veiculada pela newsmagazine Visão. Enquanto publicação dentro do espaço simbólico
português, é marcada pelo contexto de um Estado-nação pós-colonial, com os imigrantes
enquadrados numa lógica de inferioridade. Sendo portugueses a maioria dos leitores da
Visão, a cobertura do assunto surge no âmbito do falar sobre os Outros, de Nós para
Nós, com os jogos de poder inerentes. No período analisado, entre 2002 e 2008,
houve fortes alterações demográficas; a imigração em Portugal continuou a aumentar e a
diversificar-se, e depois abrandou. Os artigos da Visão revelam preocupação em dar uma
imagem positiva dos imigrantes, mas, ao fazê-lo, os jornalistas jogam com os estereótipos
e conceitos naturalizados no senso comum, por vezes procurando desmontá-los, noutras
ficando dentro deles mesmo sem se aperceberem. A categoria “imigrantes em Portugal”
costuma restringir-se aos que afluem aqui por razões financeiras; estrangeiros ricos
escapam em geral à categoria. A defesa da tolerância e dos direitos humanos, desde
sempre ligada à identidade da Visão, passou a jogar com a pressão das audiências;
artigos em tom negativo arranjam espaço mais dificilmente. O tema não é dos mais
apelativos na lógica das audiências. Durante o período analisado os artigos sobre
imigração em Portugal surgiram esporadicamente, registando-se actualmente a sua
diminuição. A ligação à perspectiva do senso comum é algo activamente procurado,
embora não necessariamente com a obrigação de concordar. Os jornalistas tendem a
não se afastar muito dos conceitos naturalizados.
221) Costa, Ana Bénard. 2010. "Estudantes moçambicanos em Lisboa: dinâmicas
identitárias e processos de mudança social e cultural". In: Caminhos Cruzados em História

e Antropologia. Ensaios de homenagem a Jill Dias, eds. Philip J. Havik, Clara Saraiva &
José Alberto Tavim. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais de Universidade de Lisboa,
Imprensa de Ciências Sociais, 265-280.
Excerto: Antes de avançar na análise importa precisar que neste texto se abordam as
questões identitárias como sendo essencialmente processuais, «identificações em curso»
nas palavras de Boaventura de Sousa Santos, considerando que «toda a identidade, ou
melhor, toda a declração identitária, tanto individual quanto colectiva (mesmo se, para
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um colectivo, é mais difícil admiti-lo), é então múltipla, inacabada, instável, sempre
experimentada mais como uma busca que como um facto» e tem por isso um «carácter
profundamente construído, processual e situacional». Partindo desta perspectiva teórica e
entendendo todas as «declarações identitárias», nas suas diferentes dimensões e
manifestações (individual, étnica, regional, nacional, continental, linguística ou politica),
como resultantes de processos simultâneos de identificação, oposição e articulação entre
o semelhante (o nós) e o diferente (os outros), procura-se, neste texto, compreender as
dinâmicas através das quais se estruturam as identidades culturais e sociais plurais dos
estudantes que aqui se analisam. Partindo destas constatações, este artigo apresenta os
resultados parcelares de uma investigação iniciada em 2003 e intitulada «Dinâmicas de
mudança social em famílias moçambicanas: formação avançada de recursos humanos,
cooperação e redes sociais». O objectivo geral da investigação é compreender a
influência que as relações que se têm desenvolvido entre Portugal e Moçambique, a nível
da formação superior, exercem nos processos de mudança cultural e social de famílias
moçambicanas, e no consequente desenvolvimento de redes estratégicas de poder e
ascensão social. Relacionadas com este objectivo geral surgem as questões identitárias
que irão ser em seguida tratadas.
222) Costa, Ana Bénard & Margarida L. Faria, ed. 2012. Formação superior e

desenvolvimento. Estudantes universitários africanos em Portugal. Lisboa: Almedina.
Resumo: Portugal ocupou e ocupa um lugar importante como país de formação de
quadros dos PALOP. No presente livro analisam-se as trajetórias de vida de muitos destes
estudantes e ex-estudantes enquadrando-as nos respetivos contextos sociais e nos
caminhos diversificados que a formação universitária e a cooperação ao nível do ensino
superior têm conhecido nesses países e entre esses países e Portugal. Os autores,
investigadores do Centro de Estudos Africanos do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa,
do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) de Lisboa, da Universidade Lusófona
de Lisboa, do Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragança Maputo (CESAB) e da
Universidade Agostinho Neto de Luanda, realizaram as pesquisas em que este livro se
baseia no quadro do projecto “Formação superior e desenvolvimento: Cooperação
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Portuguesa com os PALOP” (2009-2011) coordenado por Ana Bénard da Costa e
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
223 )Costa, Ana Bénard. 2012. “Formação de Quadros Superiores Moçambicanos em
Portugal: trajetórias, identidades e redes sociais”.Cadernos de Estudos Africanos, 23:
131-158.
Resumo: Neste artigo analisam-se as trajetórias individuais e familiares de quadros
superiores moçambicanos formados em Portugal, procurando compreender os fatores que
influenciaram os seus percursos escolares e qual o impacto da experiência de formação
em Portugal ao nível dos processos de estruturação identitários. Reflete-se sobre as redes
sociais e de cooperação no domínio do ensino superior que influenciaram a ida, a
integração em Portugal e posteriormente a reintegração e os percursos profissionais dos
informantes em Moçambique. Por último, a análise aborda questões relacionadas com o
impacto da formação superior de moçambicanos em Portugal no processo de
desenvolvimento de Moçambique.
Resumo: This article analyzes the individual and family trajectories of Mozambicans who
have attended universities in Portugal. It seeks to understand the factors that have influenced
their educational background and the impact that higher education in Portugal has had in
terms of their identity formation. The paper also analyzes issues related to the cooperative
social networks influencing their decision to pursue higher education in Portugal, their
integration into Portuguese society, and their subsequent reintegration and professional
careers in Mozambique. Finally, the article addresses the impact that higher education of
Mozambicans in Portugal has had on the national development of Mozambique.
224) Costa, Cátia Míriam. 2011. "Para lá do horizonte: da terra do degredo á terra da
promissão". In: Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e encontros, ed. José Luis RuizPeinado. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 55-76.
Excerto: Escrevia assim Pedro Félix Machado, estaríamos entre 1891 e 1892, dirigindose ao leitor e reforçando a ideia, que poderia parecer algo estranha a quem lia o texto,
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publicado em Lisboa, de que a felicidade era possível nessa terra que se estendia para
lá do horizonte. Não deixa de ser interesante percorrer os textos literários, ensaísticos e
jornalísticos e neles procurar identificar a construção do imaginário relativo a esas terras
para lá da linha do horizonte. Percebemos melhor ese imaginário quando olhamos o mar
a partir da costa portuguesa. Apenas com duas fronteiras: a terrestre, com Espanha, e a
marítima, os portugueses acostumaram-se a ver no mar a possibilidade de fuga ou de
descoberta, incarnada nesse elemento da natureza que foi sendo associada no
imaginário colectivo e identitário à concretização do próprio povo portugués. A linha do
horizonte separa-nos do outro, mas também nos leva até ele. É nesta dualidade que
encontramos igualmente, a dicotomía entre degredo/exílio e promissão, porque ese jogo
com a alteridade, de distanciamento e, paradoxalmente, de vontade de aproximação,
enquanto superação das fronteiras em que o Portugal europeu se limita, conduz-nos ao
imaginário asociado a essas terras outras, longínquas e tão diferentes de nós.Desejar
incorporar-se no territorio outro só poderá deber-se a uma fuga ou a uma concretização
que só será possível do outro lado do horizonte. A frontera entre o eu e o outro estabelecese na linha do horizonte e o mar que personifica a sepração é também o símbolo da
viagem, do caminho até esses outros. Surge, pois, a questão como essas terras para além
do horizonte podem significar em simultâneo ou em tempos alternados degredo e
promissão e porque ganham significados tão amrcantes e absolutos no imaginário deste
lado do horizonte. Os autores que escolhemos e os textos que percorremos ajudam-nos a
desvendar este aspecto que é fruto de circunstâncias identitárias do povo portugués, mas
igualmente de condicionamentos reais que contribuíram para o modo como antes de
emprender a viagem o portugués vê o outro.
225) Costa, Duarte & Joana de Sá. 2009. A Internacionalização de Lisboa através das

Redes Transnacionais Étnicas. MIGRARE Working Papers, 3. Lisboa: Centro de Estudos
Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), Universidade de
Lisboa.
Resumo: Este estudo constitui um trabalho exploratório de um aspecto, ainda não estudado
em Portugal, da internacionalização de Lisboa, através das actividades empresariais e
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das redes transnacionais de alguns empresários indianos do sector dos serviços. A
pesquisa empírica baseia-se em três entrevistas, semi-dirigidas, que ilustram o panorama
destas actividades no sector da publicidade, do imobiliário e hotelaria e da produção de
energias renováveis. A análise dos casos é feita numa perspectiva territorial, cultural e
económica. Estas empresas possuem recursos culturais que, através de uma intermediação
cultural e económica, permitem, em circunstâncias privilegiadas, não só ganhos em
competitividade e em capital, mas também a integração de Lisboa em redes
transnacionais étnicas de capital, serviços, informação e inovação. Os resultados obtidos,
também mensuráveis a partir do território, contribuem para o aprofundamento de um
caminho de investigação científica multidisciplinar, que interligue as visões económica,
territorial e cultural.
Resumo: This is an exploratory study of a phenomenon not studied yet in Portugal, namely
the internationalization of Lisbon through the business activities and transnational networks
of some Indian entrepreneurs in the service sector. The empirical research is based upon
three semi-structured interviews, which illustrate the panorama of these kinds of activities in
the sectors of advertising, real estate and hotel management and renewable energy
production. The analysis of the three cases was done from a territorial, cultural and
economic perspective, from which arose pioneering results. These firms have cultural
resources, based on cultural and economic mediation, in privileged circumstances, which
enable them not only to profit in terms of competitiveness and capital, but also in the
integration of Lisbon in transnational networks of capital, services, innovation and
information. The results, also measurable from a territorial point of view, contribute to the
continuing development of paths of interdisciplinary migration research, inter-linking
economic, territorial and cultural views.
226)

Costa, Francisco Lima. 2010. "Globalization, Ethnocultural Economy and Inclusion

in Lisbon". In: How to enhance inclusiveness for international migrants in our cities: various

stakeholders’ views, eds. Brigitte Colin & Bengi Kadioglu. Paris: UNESCO, 115-126.
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Resumo: Immigration has been asserting itself as an important vector of cities’ economic,
cultural and political development. Indeed, the intensification of globalization processes
and the correlative rise in migratory flows in cities has fostered the increase in new
economic, cultural and political expressions and had a significant impact on the urban
economy. The valorization process of ethnocultural production in cities generates changes
both in the urban economy and in the cultural and political sphere. In fact, diversity has
contributed to theemergence of a vibrant ethnocultural economy that expresses itself through
markets of ethnic references that take the development of cities and their “creative industries”
into account. These dynamics are Associated processes of constructive ethnicization and
have positive effects on interXethnic relations.This paper uses Lisbon as a case study to
show how the acceleration of the globalization processes competes to make cities more
multicultural, and also to identify the positive impacts on urban development, namely
economically (creating new ethnocultural markets), culturally (generating new ethnicization
and social inclusion processes) and politically (creating a new rhetoric of diversity).
227) Costa, Hermes Augusto & Pedro Araújo. 2009. As Vozes do Trabalho nas

Multinacionais. O Impacto dos Conselhos de Empressa Europeus em Portugal. Coimbra:
Edições Almedina.
Resumo: Quando, em 1994, a Directiva 94/45/CE possibilitou a constituição de
mecanismos de informação e consulta transnacionais de trabalhadores - Conselhos de
Empresa Europeus (CEEs) - foram criadas condições para uma reposta mais efectiva às
ambições há muito expressas sobretudo por organizações de trabalhadores europeias.
Legitimamente, as vozes do trabalho pretendiam, afinal, que a esfera laboral
acompanhasse a crescente expansão da acção das multinacionais e, por essa via, se
compensasse o défice de representação laboral a esse nível. Por sinal, um desafio hoje
tanto maior quanto é conhecido o contexto de instabilidade que atravessam as economias
mundiais e os mercados de trabalho. Este livro analisa o impacto dos CEEs em Portugal,
valorizando a visão dos representantes portugueses e o seu processo de aprendizagem
nessas instâncias. Os autores privilegiam diversos prismas: a dimensão quantitativa dos
CEEs, expressão da aplicação da Directiva; a constituição formal e o funcionamento dos

22
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CEEs, definidos no processo de negociação dos acordos, na base dos quais aqueles são
instituídos e se observam em acção; a eficácia dos CEEs, relacionada com o cumprimento
dos objectivos almejados pela Directiva; e as possibilidades práticas dos CEEs, que
remetem para o alcance de objectivos concretos.
228) Costa, Maria da Luz Fragoso & Maria de São José Côrte-Real. 2010. "Música,
sinergias e interculturalidade na Escola em Loures". Migrações. Revista do Observatório

da Imigração, 7: 281-283.
Excerto: O projecto-piloto Mussi de práticas performativas, integrado num projecto de
investigação mais vasto,1 desenvolveu-se em três edições, em 2007 e 2008 na Escola
do 1º Ciclo do Ensino Básico (EB1), N.º 4, do Agrupamento de Escolas de S. João da
Talha, em Loures. Consistia em oficinas performativas e apresentações públicas periódicas
na comunidade. Promoveu colaboração a muitos níveis, integração de migrantes, e
articulação de saberes relacionados em especial com a música, a dança e o drama, na
actividade curricular. Promoveu sucesso, tolerância, alegria e rigor na comunidade escolar
e criou alicerces para a construção de aprendizagens de qualidade na escola, numa
dimensão ética, humanística, de diálogo intercultural e multimodal.
229) Costa, Marina Maria Albuquerque. 2011. Você é o que você dança? - Como os

imigrantes brasileiros em Portugal marcam a identidade nacional através da música.
Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Este trabalho aborda como imigrantes, oriundos de diferentes regiões do Brasil,
marcam as suas identidades nacionais ao frequentarem os bares Portas Largas e/ou
Tacão Grande, no Bairro Alto, em Lisboa. Nesses ambientes, onde são disponibilizadas
para seus clientes músicas populares brasileiras, através de bandas que tocam ao vivo,
os brasileiros recriam um pequeno “Brasil” em Portugal. Cantar e dançar os ritmos da terra
natal constituem-se em meios de mostrarem aos demais quem eles “são”:brasileiros. O
contexto da modernidade tardia ou líquida e o conceito de identidade atrelado a ele são
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relevantes aqui, bem como, a perspectiva de nação como comunidade imaginada. Além
disso, a doutrina luso-tropicalista de Gilberto Freyre também é discutida.
Resumo: This dissertation discusses how immigrants from different regions of Brazil mark
their national identities in the bars Portas Largas and Tacão Grande, in Bairro Alto, Lisbon.
In these environments, where patrons go to hear live Brazilian popular music a kind of
small "Brazil" in Portugal is performed. Singing and dancing rhythms from their homeland
is a way for individuals to show to the others who they "are": Brazilians. The context of the
late modern age, or liquid modernity, and the concept of identity tied to it are relevant, as
well as the prospect of the nation as an imagined community. Moreover, the doctrine
Lusotropicalism, from Gilberto Freyre, is also discussed.
230) Costa, Paula. 2009. "Imigração em Portugal: tendências recentes. Os imigrantes
guineenses, ucranianos e brasileiros no mercado de trabalho português". Cadernos: Curso

de Doutoramento em Geografia, 1: 117-140.
Resumo: Os dados estatísticos de 2007 do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
sobre a população estrangeira residente em Portugal demonstram, além do número
crescente de imigrantes ter vindo a assumir uma importância significativa, nos últimos anos,
também, as novas proveniências dos imigrantes, (principalmente, da Europa de Leste)
marcaram a composição dos estrangeiros assim como, a intensificação dos imigrantes
brasileiros. O número de estrangeiros tem crescido, de forma sustentada, desde 1986
até 2007, a uma taxa média anual de 8,8%. Com base nos dados de um inquérito
elaborado em 2007, aos imigrantes brasileiros, ucranianos e guineenses, a residir em
Portugal, constata-se que os imigrantes ocupam, no mercado de trabalho portuPaula Costa
Imigração em Portugal: tendências recentes Os imigrantes guineenses, ucranianos e
brasileiros no mercado de trabalho português 118 CADERNOS CURSO DE
DOUTORAMENTO EM GEOGRAFIA FLUP 1 2009 guês, o grupo das profissões mais
desfavorecidas económica e socialmente, ou seja, as profissões com piores condições,
pior remuneradas e com menor possibilidade de progressão profissional.
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Resumo: The statistical data related to the Office of Foreigners and Borders (SEF) from
2007, concerning the foreign population residing in Portugal show, due to the growing
number of immigrants have come to assume a significant importance in recent years, also,
new sources of immigrants (mainly from Eastern Europe) marked the composition of foreign
as well as the intensification of Brazilian immigrants. The number of foreigners has grown,
sustainably, since 1986 until 2007 at an average annual rate of 8.8%. Based on a survey
made in 2007 to immigrants from Brazil, Ukraine and Guinea, living in Portugal, it appears
that immigrants play, in the Portuguese labour market, the group of professions most
economically and socially disadvantaged that is the one having worse conditions, lower
incomes and less possibility of career advancement.
231) Costa, Sónia. 2013. "A matriz normativa da população portuguesa cigana.
Pertinência do objeto de estudo". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos

Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa:
Editora Mundos Sociais, 165-174.
Resumo: A revisão da literatura em torno da temática da população cigana indicia um
campo de investigação vasto e profícuo para as ciências sociais. Dois factos ressaltam
desta pesquisa: um primeiro que dá conta de um reduzido número de investigações sobre
a população cigana portuguesa, registando-se, no entanto, um aumento da produção
científica no final do século XX (Casa-Nova, 2009); o segundo facto prende-se com a
temática da regulação propriamente dita. Se a investigação no domínio da população
cigana é escassa, quando cruzada com a temática da regulação ela é quase inexistente.
Alguns autores, cujos enfoques são outros objetos de estudo, apenas afloram pontualmente
as questões das normas e regras de interação e controlo social interno no seio desta
população. Em tal cenário científico, considerou-se pertinente levar a cabo um projeto de
doutoramento desenhado em torno da questão: como contribui a lei cigana para a

regulamentação e organização da população cigana portuguesa? Responder a esta
questão implica conhecer e compreender o código normativo da população cigana
portuguesa, seus contextos e processos de produção e reprodução. Inevitavelmente, a
investigação proposta remete para uma reflexão teórica sobre a coexistência de
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normatividades num mesmo espaço social, um dos debates centrais da sociologia do
direito.
232) Costa, Teresa Carvalho. 2011. "Entre aqui e atrás. A comunicação na experiência
migratória de três guineenses". Comunicação Pública, 9: 63-80.
233) Couto, Alberto, Graça Chorão & Sara Pascoal. 2010. "Traduzir palavras, aproximar
culturas: o ensino da Interpretação de Acompanhamento no ISCAP". Polissema, 10: 4363.
Resumo: Numa sociedade onde as correntes migrações desenham um novo contexto de
sociabilização e onde a globalização conduz ao aumento incomensurável das reuniões
interculturais, é fulcral recentrar a importância do ensino da interpretação dita de
comunidade. A inauguração do Mestrado em Tradução e Interpretação Especializadas,
no ano lectivo de 2007/2008, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Porto, reformulado a partir da Licenciatura Bi-Etápica homónima, veio apresentar um
desenho dos curricula em Interpretação cujo entendimento é mais pragmático. Assim
sendo, à tradicional divisão entre Interpretação Simultânea e Interpretação Consecutiva
sucedeu a introdução das unidades curriculares de Interpretação de Conferência,
Interpretação Remota e de Teleconferência e de Interpretação de Acompanhamento. Este
estudo pretende apresentar e discutir as diferentes abordagens pedagógicas ensaiadas
no

decorrer

da

implementação

da

unidade

curricular

de

Interpretação

de

Acompanhamento, sustentadas por uma reflexão de cariz científico-pedagógico, filtrada
pelas tendências de investigação mais recentes nesta área. Adoptámos a designação de
Interpretação de Acompanhamento para descrever uma situação comunicativa que
decorre em contextos variados e heterogéneos, em detrimento de outras designações de
abrangência mais restrita, como Interpretação de Liaison – que remete para um
acompanhamento em contexto de negócios ou de visita cultural ou turística – e
Interpretação de Comunidade – reportando-se à mediação linguística de alguém que não
fala a linguagem da maioria, normalmente no âmbito judicial, social, ou de saúde.
Concentraremos, por conseguinte, a nossa atenção nas questões que se seguem: Que
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estratégias pedagógicas melhor se adaptam ao ensino desta disciplina? Como reproduzir
a heterogeneidade dos contextos comunicativos que a Interpretação de Acompanhamento
envolve numa sala de aula? Que ponderação deve assumir o desempenho linguístico em
comparação com as competências de mediação intercultural? Como integrar, na prática,
conceitos e teorias no domínio da Interpretação de Acompanhamento?
Resumo: In a society where the migration paths design a new socialization context and
where globalization leads to an unfathomable rise of the intercultural meetings, it‘s
important to refocus the importance of community interpreting training. The release of the
Master‘s in Specialized Translation and Interpreting in 2007/2008 at the Institute of
Accounting and Administration of Oporto, based on the homonymous five-year degree,
presented a curricula design in Interpreting with a far more pragmatic understanding. Thus,
to the traditional division between Simultaneous and Consecutive Interpreting succeeded
the introduction of the disciplines of Conference Interpreting, Remote and Teleconference
Interpreting and Liaison Interpreting. The purpose of this essay is to present and discuss
different pedagogical approaches tried out during the implementation of the discipline of
Liaison Interpreting, based on a scientific/pedagogic reflection, filtered by the most recent
tendencies of investigation in this area. The designation ―Interpretação de
Acompanhamento‖ (Liaison Interpreting) was adopted by us to describe a communicative
situation which takes place in heterogeneous and diverse contexts, in detriment of other
designations of a more restrict sense like Escort / Ad Hoc Interpreting – which tend to lead
us to a business or cultural or even touristic area of influence – and Community Interpreting
- reporting to the linguistic mediation of someone that do not speak the language of the
majority, usually in a legal, social or health scope. Therefore, we will be focusing our
attention in the following questions: Which pedagogical strategies are best adapted to the
teaching of this discipline? How to reproduce the heterogeneity of the communicative
contexts that Liaison Interpreting involves inside a class room? In comparison with the
intercultural mediation skills, what importance should the linguistic performance assume?
How to teach concepts and theories to the Liaison Interpreting area of expertise?
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234) Couto, Dulce, Carla Machado, Carla Martins & Rui Abrunhosa Gonçalves. 2012.
"A construção mediática do tráfico de seres humanos na imprensa escrita portuguesa".

Análise Psicológica, 30 (1/2): 231-246.
Resumo: O crescente reconhecimento do tráfico de seres humanos ao longo da última
década deveu-se, em grande parte, à acção dos órgãos de comunicação social, quer
enquanto veículos transmissores de informação massificados, quer enquanto participantes
activos no processo de construção da realidade. Este duplo papel justifica a necessidade
de estudo dos seus produtos no sentido de melhor compreender os fenómenos sociais e,
particularmente, aqueles que se associam ao desvio. Da análise das notícias publicadas
por dois jornais diários de distribuição nacional emerge uma sobreposição frequente entre
tráfico, prostituição e imigração ilegal, fruto de um predomínio de narrativas sobre
exploração sexual de mulheres, contribuindo para a presença de estereótipos e
mensagens de alarme social. No entanto, os actores principais das histórias são
arredados da arena das narrativas, sendo os seus discursos subalternizados face à acção
dos órgãos de polícia criminal, atribuindo-lhes o controlo do conhecimento difundido
sobre o fenómeno. Sublinha-se, por fim, a necessidade da adopção de códigos de
conduta por parte dos agentes dos meios de comunicação de massas que permitam evitar
a emissão de mensagens que apelam ao estigma e ao pânico e que promovam a
reconciliação das pressões comerciais com o interesse público, a responsabilidade ética
e social.
Resumo: The growing recognition of trafficking in human beings over the last decade was
due in large part to the action of the media, either as a massive information vehicle, either
as an active participant in the process of constructing reality. This dual role justifies the
need to study their products in order to better understand social phenomena, and
particularly those associated with deviation. By analysing the news published by two
national daily newspapers, a frequent overlap between trafficking, prostitution and illegal
immigration emerges, reflecting the dominance of narratives regarding women’s sexual
exploitation, which, in turn, contributes to the presence of stereotypes and social alarm
messages. However, the main actors are sidelined from the narratives arena, since their
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discourses are subordinated to the action of the criminal police bodies, giving them control
of the spread knowledge regarding the phenomenon. Finally, the need to adopt codes of
conduct by media stakeholders is noted in order to avoid the release of messages that
appeal to stigma and panic, as well as to promote the reconciliation between commercial
pressures and the public interest, ethical and social responsibility.
235)Couto, Dulce. 2014. “ Nas fronteiras da liberdade: migração e tráfico de seres
humanos”. In: Género, nacionalidade e reclusão – Olhares cruzados sobre migrações e

reclusão feminina em Portugal, ed. Raquel Matos. Porto: Universidade Católica Editora,
17-40.
236) Cruz, Fernando & Juliana Ribeiro, eds. 2010. Migrações e Interculturalidade. AgirAssociação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural – SOS Racismo.
237) Cruz, Fernando & Juliana Ribeiro. 2010. "Globalização, Migrações e
Interculturalidade". In: Migrações e Interculturalidade, eds. Fernando Cruz & Juliana
Cardoso Ribero. Porto: Agir-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sóciocultural – SOS Racismo, [pages?].
238) Cruz, Sofia Alexandra & Manuel Abrantes. 2014. "Service interaction and dignity
in cleaning work: How important is the organizational context?". Employee Relations, 36
(3): 294-311.
Resumo: The purpose of this paper is to explore the extent to which the nature of a particular
work activity – cleaning – changes across organizational contexts, considering specific
industry characteristics and working conditions in urban settings in Portugal.
Design/methodology/approach – The paper draws on the qualitative analysis of data
collected between 2010 and 2013 using open-ended interviews with employees and
direct observation in two shopping malls. Finding – The empirical evidence illuminates how
the contexts under study shape the behavior of actors and their power relations. By placing
the perspective of employees at the core of the analysis, the paper demonstrates that
workplaces provide a major site of conflict and negotiation regarding dignity in cleaning
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work, but this dispute takes on different contours and sources of tension across
organizational contexts. Originality/value – The seminal comparative analysis of
commercial cleaning and housecleaning undertaken in this paper sheds light on the varying
distribution of roles and authority at work. Differently than in earlier studies, the actual
modes of service interaction in this industry are documented in a detailed and critical
manner.
239) Cunha, Isabel. 2010. "'Pelos Imigrantes, com os Imigrantes'". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 6: 203-215.
Resumo: O texto que se segue apresenta, de uma forma geral, o Gabinete de Apoio
Técnico às Associações de Imigrantes (GATAI) do Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI, IP), abordando as suas principais funções e desafios. É,
ainda, apresentado um breve retrato das dinâmicas do movimento associativo tendo em
conta a realidade com que este gabinete lida diariamente.
Resumo: The following paper provides a broad overview of the functions of, and the
challenges facing, the Office for the Technical Support of Immigrant Associations (GATAI),
operating under the auspices of the High Commission for Immigration and Intercultural
Dialogue (ACIDI, IP). Based on the everyday experiences of the Office, a short profile of
the dynamics of the associational movement is also presented.
240) Cunha, Isabel. 2010. "'Pelos Imigrantes, com os Imigrantes'". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 6: 203-215.
Resumo: O texto que se segue apresenta, de uma forma geral, o Gabinete de Apoio
Técnico às Associações de Imigrantes (GATAI) do Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI, IP), abordando as suas principais funções e desafios. É,
ainda, apresentado um breve retrato das dinâmicas do movimento associativo tendo em
conta a realidade com que este gabinete lida diariamente.
Resumo: The following paper provides a broad overview of the functions of, and the
challenges facing, the Office for the Technical Support of Immigrant Associations (GATAI),
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operating under the auspices of the High Commission for Immigration and Intercultural
Dialogue (ACIDI, IP). Based on the everyday experiences of the Office, a short profile of
the dynamics of the associational movement is also presented.
241) Cunha, Isabel Ferin. 2014. “Famílias brasileiras em Portugal: um retrato parcial”. In:

Género, nacionalidade e reclusão – Olhares cruzados sobre migrações e reclusão
feminina em Portugal, ed. Raquel Matos. Porto: Universidade Católica Editora, 67-98.
242) Cunha, Manuela Ivone P. da. 2010. "Race, crime and criminal justice in Portugal".
In: Race, Crime And Criminal Justice: International Perspectives, ed. Anita KaluntaCrumpton. New York: Palgrave MacMillan: 144-161.
Resumo: How is ‘difference’ reflected on crime and the criminal justice system in Portugal?
The answers obtained depend on which notions we can translate ‘difference’ into: ‘race’,
‘ethnicity’, ‘foreigners’, ‘immigrants’, ‘minorities’. This, in turn, depends also on whether we
focus on statistics, rates, or, from another angle, experiences of crime and of the criminal
justice system. Quantitative and qualitative data highlight different but complementary
aspects of a same landscape. This paper focuses on both. It first uses Portuguese official
statistics, which allow for grasping ‘difference’ only in terms of the pair: foreigners/citizens,
regardless of race or ethnicity. Second, it draws on an ethnographic study in a women’s
prison, which allowed for the highlighting of the way categories of race and ethnicity may
be at play in crime, law enforcement, and the experience of imprisonment. In all three
domains class and the nature of residential areas emerge as important conditions for the
relevance of race and ethnicity. The changing intersection between ethnicity and class,
mediated by conditions such as the neighbourhood and the workings of the drug economy
contributes to prevent, in prison, strong expressions of race and ethnicity as categories of
identity and social organization.
243) Cunha, Manuela Ivone. 2013. "Género, cultura e justiça: a propósito dos cortes
genitais femininos”. Análise Social, XLVIII (209): 834-856.
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Resumo: Género, cultura e justiça: A propósito dos cortes genitais femininos. A emergência
de práticas culturais conotadas com comunidades imigrantes e passíveis de repressão
penal coloca novos desafios aos aparelhos legislativos e judiciários. Se em algumas é
iniludível a tensão entre cultura e universalismo liberal, a reação a elas é também
vulnerável às armadilhas induzidas pelas dicotomias simples cultura/indivíduo;
relativismo/universalismo; diferença cultural/direitos das mulheres. A partir da
complexificação destas dicotomias focar-se-ão algumas destas armadilhas a propósito dos
cortes genitais femininos e da questão da criminalização específica dos que são
conhecidos por Mutilação Genital Feminina. Analisam-se, em particular, as desigualdades
que escamoteiam, os paradoxos que geram e os seus possíveis efeitos contraproducentes
Resumo: Gender, culture, and criminal justice. On female genital cutting. Cultural practices
connoted with ethnic “others” and prosecuted as crimes bring new challenges to legislators
and judicial systems. While they put forth a tension between culture and liberal
universalism, the reaction to them is also vulnerable to the pitfalls induced by simple
dichotomies,

such

as

culture/individuals,

relativism/universalism,

cultural

difference/women’s rights. Complexifying such dichotomies, I will focus on these pitfalls in
the case of female genital cutting and the specific criminalization of those known as Female
Genital Mutilation. I will examine in particular the inequalities they mask, the paradoxes
they generate, and their possible counterproductive effects.
244) Cunha, Manuela P. da. 2013. "Crime, cultura e justiça: identidade, diferença e
desigualdade em torno dos cortes genitais femininos". In: Construir a Paz: Visões

Interdisciplinares e Internacionais sobre Conhecimento e Práticas. Volume 01. Família,
Justiça Social e Comunitária. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 89-97.
Resumo: A questão da relação entre crime, cultura e justiça tem sido pensada a títulos
diversos e sob diferentes ângulos, mas as diferenças de quadro de abordagem acentuamse consoante estejam em causa realidades nacionais clássicas ou contextos pluriculturais
contemporâneos associados a situações de pós-colonialidade. Interrogar-se-á esta
divergência a propósito da emergência de algumas práticas culturais conotadas com
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minorias ou comunidades saídas da imigração, práticas essas susceptíveis de serem
perseguidas como crime (através da lei geral ou da previsão de tipo legal específico) e
que parecem colocar novos desafios aos aparelhos legislativos e judiciários. Porém, ainda
que nalgumas delas seja iniludível a tensão entre cultura e universalismo liberal, a resposta
a tais desafios é especialmente vulnerável às armadilhas a que induz um debate público
habitualmente organizado em dicotomias simples e extremadas tais como cultura /
indivíduo; relativismo / universalismo; diferença cultural / direitos humanos. A partir de
uma problematização da noção de cultura e de uma complexificação destas dicotomias,
procurar-se-á focar algumas dessas armadilhas, as desigualdades que elas escamoteiam
e o exacerbamento identitário a que convidam, gerando o risco de cavar clivagens
colectivas em lugar de restaurar a multiplicidade de fios que tornam possível a
convivência.
245) David, Inês. 2010. "'Handmaids of the Lord': empregadas domésticas, esposas e
mães à distância – rostors femininos de imigração Filipina em Portugal". In: De muitas e

variadas partes ao Portugal do Século XXI. Dinâmicas de género, intergeracionais e
familiares em contexto migratório, ed. Susana Trovão. Lisboa: Edições Colibri – CEMME
– Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 15-46.
246) David, Inês & Marta Vilar Rosales. 2014. "Do it for charity! Radio's mediation of
civic engagement among British ex-pats in Portugal". Ethnography, 15 (1): 106-124.
Resumo: Following the social life’ of broadcasts, to use Marcus’ (1995) metaphor, this
article explores how self-designated ‘expatriates’ residing in the south of Portugal use radio
to advance efforts in support of local causes of public concern they become involved with
as strategies of reterritorialization. Drawing on media ethnography, it argues that the
radiophonic mediation of ‘charitable’ efforts foregrounds the possibilities and limitations of
a connection to the public sphere facilitated by a commercial station in a lifestyle migration
setting (Benson and O'Reilly, 2009; O’Reilly, 2000). Operating within an Englishlanguage public sphericule (Gitlin, 1998), broadcasts do not allow for deliberative
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interaction on air but rather promote the reproduction of ‘charitable’ values and practices
among, mostly, British residents. However, mixing elements of critical and representative
publicity, the radio’s specific mode of address and circulation of texts particularly reflects
and plays into naturalized but ambivalent stances of connection with local realities.
247) De Juan, Edurne & Donizete Rodrigues. 2010. "Retórica y prácticas creativas de un
movimiento de intervención: el rap entre los jóvenes en la Cova da Moura, Lisboa". In:

Antropología de Iberoamérica. Estudios Socioculturales en Brasil, España, México y
Portugal, eds. Ángel B. Espina Barrio & Iñigo González de la Fuente. Recife: Massangana,
760-781.
Excerto: Durante el trabajo de campo en la Cova da Moura, Lisboa, nos interesamos
sobretodo por el estudio de la práctica, la retórica y poéticas discursivas del rap entre los
jóvenes del barrio, los aspectos ideológicos y la forma en la que influyen en la producción
de sociabilidades y estilos de vida.1 Estamos intentando hacer una interpretación de cómo
ellos interpretan su identidad colectiva, esto es, la comprensión de su comprensión, que
es donde está la antropología. En este texto, comenzaremos haciendo una pequeña
reflexión sobre el concepto de cultura y espacio, tan discutido en nuestra disciplina en los
últimos años. A continuación nos aproximaremos a dos de las retóricas que más se
repitieron durante las conversaciones en el trabajo de campo, la retórica de la
comercialidad y la retórica de la autenticidad, las desglosaremos brevemente en algunos
puntos significativos, que reflejan la pluralidad y el dinamismo de estas retóricas que son
versátiles y pasan por una constante redefinición. Finalmente, consideraremos las
representaciones del rap producido en este contexto en su vertiente política.
248) De Lopes, Maria Immacolata Vassallo. 2010. "A telenovela como narrativa da
nação. Para uma experiência metodológica em comunidade virtual". Signo y Pensamiento,
29 (57): 130-141.
Resumo: O presente texto retoma a questão da revisão da identidade nacional no cenário
globalizado adotando duas perspectivas: a teórica, através da temática das "narrativas
da nação", explorada por Anderson, Appadurai, Bhabha, Bauman, e outros (Lopes,
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2006) e a epistemológico-metodológica na temática das "comunidades virtuais" formadas
pelos movimentos migratórios contemporâneos. Propõe-se que essas duas perspectivas
confluam numa experiência metodológica de investigação empírica que estamos
iniciando, qual seja, a recepção da telenovela brasileira num espaço particular e inédito:
a comunidade virtual de brasileiros em Portugal. Tratase, portanto, de uma exploração
metodológica no espaço virtual com suas implicações epistemológicas para a pesquisa
em geral e da Comunicação em particular.
Resumen: El presente texto retoma el tema de la revisión de la identidad nacional en el
mundo globalizado adoptando dos perspectivas: la teórica, a través del concepto de
"narrativas de nación" explorado por Anderson, Appadurai, Bhabha, Bauman y otros (
Lopes, 2006), y la epistemológico-metodológica de trabajo en "comunidades virtuales"
conformadas por los movimientos migratorios contemporáneos. Se propone la confluencia
de estas dos perspectivas en una experiencia metodológica de investigación empírica
incipiente, cual es la recepción de la telenovela brasilera en un espacio particular e
inédito: la comunidad virtual de brasileros en Portugal. Se trata, por lo tanto, de una
exploración metodológica en el espacio virtual que tiene implicaciones epistemológicas
para la investigación en general y para la comunicación en particular.
249) Delgado, Anabela, Carlota Amorim, Carlos Dias & Paula Paulino. 2014.
"Caracterização da população estrangeira a residir em Portugal, com base nos Censos".

Revista de Estudos Demográficos, 53: 35-76.
Resumo: Este artigo pretende caracterizar a população estrangeira a residir em Portugal,
com base nos Censos 2011. A análise aos resultados definitivos foi desenvolvida segundo
várias temáticas: distribuição territorial; distribuição por nacionalidades; sexo e estrutura
etária;

estado

civil

e

conjugalidade;

nível

de

escolaridade;

caraterização

socioeconómica; religião; habitação.
Resumo: This paper attempts to characterize the foreign population living in Portugal, based
on 2011 Census. The analysis of the final results was developed according to various
themes: territorial distribution; distribution by nationalities; sex and age structure; marital
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status and conjugality; educational level; socio-economic characterization; religion;
housing.
250) Delgado, Anabela & Paula Paulino. 2014. "Chinese population living in Portugal: a
characterization based on 2011 Census". Revista de Estudos Demográficos, 53: 77-89.
Resumo: Pretende-se com esta análise, apoiada exclusivamente na informação
disponibilizada pelos Censos 2011, retratar a população de nacionalidade chinesa
residente em Portugal, identificando as suas principais características demográficas e
socioeconómicas.
Resumo: The aim of this analysis, based exclusively on Census 2011 data, is to give a
picture of Chinese population living in Portugal, identifying their main demographic and
socioeconomic characteristics.
251) Delgado, Sandra Barros. 2013. Vários percursos, diversas identificações.

Descendentes de migrantes cabo-verdianos no bairro do Talude – Unhos. Teses, 42.
Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: A investigação que aqui se apresenta teve como objetivo central analisar os
processos de integração dos/das descendentes de imigrantes cabo-verdianos/caboverdianas residentes no bairro do Talude, Freguesia de Unhos, no Concelho de Loures.
Para analisar o objeto central da pesquisa – os processos de integração dos/as
descendentes de migrantes no bairro do Talude – procurou-se responder às seguintes
questões, que traduzem os objetivos da pesquisa: − Quais os percursos de socialização
dos/das descendentes de imigrantes: na família; na escola; no mercado laboral; no
bairro; em outras atividades? − Qual a influência das relações de género nos processos
de integração dos e das descendentes? − Quais as perceções dos/das descendentes de
imigrantes residentes no bairro do Talude em relação ao modo como são vistos pelos
moradores da Freguesia não residentes no bairro? E a população ou a sociedade em
geral? E qual a influência dessas perceções nos seus processos de integração? Este estudo
é composto por duas partes: a conceção da pesquisa, em que é retratado o motivo da
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escolha do tema, a definição do tema, os objetivos da investigação, o método que foi
utilizado no percurso de investigação e o enquadramento do tema. Na segunda parte, a
análise dos dados nos diversos percursos: familiares, no bairro, escolares, no mercado
laboral, em outras atividades, a influência de género e a(s) imagen(s). Como conclusão
geral podemos afirmar que existem vários fatores que contribuem para a identificação
dos/as descendentes de migrantes (não existindo aparentemente fatores que predominem)
e que as imagens que possuem de si e da sociedade portuguesa em geral são diversas.
Resumo: The research presented here aimed to analyze the processes of integration of
Cape Verdeans immigrants descendants of living in the neighborhood of Talude, Town of
Unhos, Municipality of Loures. To analyze the central object of research - the process of
integration of descendants of migrants in the neighborhood of Talude we tried to answer
the following questions, which reflect the objectives of the research: − what are the paths
of socialization the descendants of immigrants: at the family, at school, in employment, in
the neighborhood and in other activities? − What is the influence of gender relations in the
processes of integration of descendants? − What are the perception the of immigrants
descendants living in the neighborhood of Talude in relation to how they are viewed by
residents of the Town residents in the neighborhood? And the people or society in general?
And what influence these perceptions have in their process of integration? This study
consists in two parts: the design of the survey, which is depicted on the reason for the
choice of topic, the definition of the topic, research objectives, the method that was used
in the course of investigation and the framing of the issue. In the second part, the analysis
of data in different pathways: family, neighborhood, school, labor market, in other
activities, the influence of gender and image(s). As a general conclusion we can say that
there are several factors that contribute to the identification of immigrant descendants (there
are no apparent factors that predominate) and the images they have of themselves and the
Portuguese society in general are diverse.
252) Delicado, Ana. 2009. "'Lá fora com um pé cá dentro': ligações dos cientistas
expatriados ao sistema científico português". In: A produção das Mobilidades. Redes,
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Espacialidades e Trajectos, eds. Renato Miguel do Carmo & José Alberto Simões. Lisboa:
ICS, Imprensa de Ciências Sociais, 177-202.
Resumo: A mobilidade internacional dos cientistas é um exemplo recorrentemente
mobilizado quando se discute temas como a migração de quadros qualificados, a
atracção das “cidades criativas”, os desequilíbrios mundiais da globalização, a ascensão
do cosmopolitismo. Mas mais além das questões clássicas das trajectórias (pontos de
origem e de destino) e justificações (factores de push e pull) da mobilidade, é pertinente
explorar as ligações que os cientistas que partem mantêm com o país e o sistema científico
de onde procedem. São as redes que se tecem entre investigadores expatriados e colegas
e instituições no sistema de origem que permitirão a transferência de conhecimento, a
formação de parcerias e a mesmo a circulação de recursos humanos (envio de estudantes
para o estrangeiro, retorno de investigador esexperientes). Assim, com base numa
investigação em curso sobre os investigadores portugueses no estrangeiro, procurar-se-á
explorar à natureza, frequência e finalidades dos contactos com o sistema científico
português.
253) Delicado, Ana. 2010. "Going abroad to do science: Mobility trends and motivations
of Portuguese researchers". Science Studies, 23 (2): 36-59.
Resumo: This paper addresses the issue of scientific mobility from the standpoint of a
departure country, Portugal. The analysis is focused on the conditions and motivations for
leaving the home country, the choices made regarding host countries and institutions and
the constraints and opportunities that bear weight on the decision to return. Mobility
decisions are examined in light of the interplay between structural conditions (the global
and national science and technology systems), career paths and personal choices.
Differences in attitudes, perceptions and behaviours of mobile scientists by gender, age,
year of migration, career status and scientific disciplines are taken into consideration. This
research is mainly based on a survey of Portuguese researchers abroad.
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254) Delicado, Ana. 2010. "International mobility of researchers: policies, trends and
impacts". In: Portugal in the Era of the Knowledge Society, eds. Demyan Belyaev & Zoran
Roca. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 155-188.
Excerpt: Modern science is the main source of knowledge. It has become a productive
force comparable to the industrial complex in terms of size of the labour force, public and
private investmen. According to Stehr (1994:9), “contemporary society may be described
as a knowledge society based on the penetration of all its spheres of life by scientific
knowledge”, and science is the cornerstone of knowledfe societies. Thus, the development
of a strong and internationalized scientific system is one of the conditions for building a
knowlefge society. Contemporary science is highly internationalized, and national science
and technology (S&T) systems cannot function in isolation.
255) Delicado, Ana. 2010. "O retorno dos 'cérebros': regresso e reintegração dos
investigadores portugueses em mobilidade". Revista iberoamericana de ciencia tecnología

y sociedad, 5 (15): 1-28.
Resumo: Este artigo tem por objectivo analisar o regresso de cientistas formados no
estrangeiro a países semi-periféricos, apresentando resultados de uma investigação
desenvolvida em Portugal. São apresentados não só dados quantitativos sobre os fluxos
de retorno e as modalidades de reintegração no sistema científico, como também
informação de teor qualitativo, sustentada em entrevistas, respeitante a motivações,
trajectórias de carreira e impacto da mobilidade no trabalho científico. Verificou-se que,
ainda que o volume de retornos a Portugal seja significativo e que a capacidade de
reingresso no sistema científico seja expressiva, não está ausente de dificuldades. São
identificados dois tipos de investigadores regressados, a que correspondem distintas
situações de carreira e diferentes obstáculos à prossecução da actividade científica. Por
fim, exploram-se os efeitos positivos da mobilidade na prática científica e no próprio
desenvolvimento do sistema de I&D, assim como as barreiras à sua plena concretização.
Resumo: This article aims to analyse why researchers trained abroad return to and how
they reintegrate in semi-peripheral countries, based on research carried out in Portugal.
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Quantitative data on return flows and reintegration modalities is presented alongside
qualitative information, based on interviews, addressing motivations, career trajectories
and the impact of mobility in scientific work. It has been ascertained that, though the amount
of returns is significant and the ability to reintegrate in the scientific system is fairly common,
difficulties do exist. Two types of returnee researchers are identified, corresponding to
different career situations and different hurdles in pursuing scientific activities. Finally, the
positive effects of mobility in scientific practice and in the development of the R&D system
are discussed, together with the barriers to its comprehensive fulfilment.
256) Delicado, Ana. 2011. "The consequences of mobility: careers and work practices of
Portuguese researchers with a foreign PhD degree". In: Analysing the consequences of

international academic mobility, ed. Fred Dervin. Newcastle: Cambridge Scholars
Publishing, 163-180.
257) Delicado, Ana. 2011. "Investigadores portugueses no estrangeiro". In: Migrações:

das células aos cientistas, ed. Maria de Sousa. Lisboa: Esfera do Caos Editores, 195210.
Excerto: As migrações dos cientistas são um tema recorrente nos meios de comunicação
social quando se fala de ciência em Portugal. O pânicao pela “fuga de cérebros” que
priva o país dos seus recursos mais qualificados, o orgulho pelo investigador português
num laboratório estrangeiro que fez uma descoberta revolucionária, as oportunidades que
se abrem numa Europa unidade e num mundo globalizado para a circulação de talentos
científicos, estes são temas que podemos encontrar com frequência ao folhear um jornal
ou assistir a um noticiário televisivo. Mas as migrações dos cientistas são mais do que um
assunto mediático. São também um objecto central das políticas de ciência e tecnologia,
a nível europeu e nacional (promovendo a livre circulação mas também o regresso), um
recurso que as instituições científicas procuram capitalizar (atraindo e retendo os cineitstas
móveis mais promissores), um valor estratégico nas carreiras dos investigadores, uma fonte
de inovação e fertilização no trabalho científico.
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258) Delicado, Ana & Nuno de Almeida Alves. 2013. "'Fugas de Cérebros', 'Tetos de
Vidro' e 'Fugas na Canalização': mulheres, ciência e mobilidade". In: Para um debate

sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros, eds. Emília Araújo, Margarida Fontes & Sofia
Bento. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho,
8-31.
Excerto: Aumentar o número de mulheres na ciência e promover a mobilidade científica
internacional são dois dos eixos da política de ciência e tecnologia europeia, em especial
da iniciativa ERA - Espaço Europeu da Investigação. No entanto, esses dois objetivos
parecem muitas vezes conflituais. Considerando que a mobilidade na ciência
contemporânea se tornou quase obrigatória - “Para muitos cientistas europeus interessados
em progredir em suas carreiras, a mobilidade não é tanto uma escolha como uma
necessidade: a progressão na carreira científica exige a aceitação da mobilidade”
(Ackers 2004: p.194) - tal parece colocar mais desafios e dificuldades às mulheres
cientistas, do que aos seus homólogos masculinos. No que respeita às mulheres na
ciência, Portugal está numa situação incomum. Ao contrário do verificado na maioria dos
outros indicadores de C&T, Portugal ocupa uma das posições mais elevadas nos rankings
europeus, em termos de taxa de mulheres na ciência. Esta situação atípica reflete-se
também nos padrões de mobilidade internacional. Se a maioria dos estudos internacionais
tem evidenciado que os investigadores do sexo masculino são muito mais propensos a
participar nos programas de mobilidade e a estudar ou trabalhar fora do país de origem,
em Portugal essa diferença entre sexos é bastante mais estreita.
259) Dias, Bruno, Elisa Silva, Rahul Kumar & Tiago Ralha. 2009. Acesso dos Imigrantes

aos Serviços Bancários em Portugal. Observatório da Imigração, 36. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Para quem vive e trabalha numa sociedade moderna como a portuguesa, a
utilização de produtos bancários é uma constante do quotidiano, de tal modo que nos
seria difícil imaginar como seria viver e trabalhar todos os dias sem ter uma conta à ordem
ou um cartão multibanco. Da mesma forma que, para a maior parte das pessoas, é pouco
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concebível a aquisição de habitação própria sem recurso a um empréstimo bancário.
Como é fácil de calcular, esta dependência em relação aos serviços providenciados pelos
bancos (e alguns por outras empresas financeiras) é uma decorrência das exigências de
interacção

nas

nossas

sociedades,

que

afecta

todos

os

que

nela

vivem,

independentemente da sua nacionalidade. No entanto, os imigrantes constituem uma
população mais sujeita à exclusão financeira do que a população em geral. Esta exclusão
financeira decorre da posição social e económica ocupada por muitos imigrantes, que
se encontram a trabalhar nos segmentos menos qualificados e mais mal pagos do
mercado de trabalho português. Associada aos baixos salários e às baixas qualificações
dos trabalhos está também a precariedade dos vínculos laborais, que expõe o imigrante
a períodos de desemprego e de grande privação económica. Tudo isto contribui para
uma baixa capacidade de poupança e para um consumo mais orientado para a
satisfação das necessidades básicas: habitação e alimentação. Se juntarmos à situação
económica e social as dificuldades de comunicação devido à língua e a falta de
documentos válidos de residência, temos vários factores de exclusão bancária. Este
estudo, o 36º da Colecção de Estudos do Observatório da Imigração, pretende
justamente abordar a experiência dos imigrantes em Portugal com os prestadores de
serviços financeiros. Mas quisemos também, neste relatório, mapear a oferta existente em
Portugal para os estrangeiros residentes, ou seja, compreender o mais exaustivamente
possível que tipo de produtos e serviços é que o mercado de bens financeiros põe à
disposição dos imigrantes. E como é que os fornecedores de serviços financeiros encaram
os imigrantes: como um segmento com pouco interesse, como uma oportunidade de
crescimento, como um negócio de risco, ou ainda como alvo de uma putativa política de
responsabilidade social? A compreensão do funcionamento de qualquer mercado não
passa, contudo, por perceber, separadamente, as necessidades dos consumidores e os
produtos que são oferecidos. O mais importante é justamente a interacção entre as duas
partes do mercado, que acaba por determinar a evolução da oferta e da procura. O
objectivo do estudo foi justamente tentar descrever e interpretar os modos pelos quais
imigrantes e bancos se relacionam e interagem.

25
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260) Dias, Bruno Peixe. 2012. "Da alteridade à recusa da identidade: o tempo da
subjetivação política". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do outro, eds. Bruno
Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa, 15-28.
Excerto: Numa entrevista com Peter Hallward realizada em 1997, o filósofo francês Alain
Badiou falava do esforço sistemático, por parte de quem ocupa o poder do Estado, para
eliminar a palavra “trabalhador” do espaço político. Nesse esforço, a categoria
“imigrante” ou “imigrante ilegal” tomou, no espaço público, o lugar que antes estava
reservado ao “trabalhador”, ou ao “proletário”. Se pensarmos no modo como a palavra
imigrante não é comummente usada para designar todo o indivíduo que vive fora do seu
país, mas apenas aqueles de entre eles que pertencem às classes menos privilegiadas,
nomeadamente os trabalhadores dos países não-ocidentais que ocupam as posições
menos qualificadas no mercado de trabalho, percebemos que a afirmação de Badiou
nada tem de extravagante. Imigrante é, pois, um nome político e não uma categoria
objetiva de descrição do real.
261) Dias, Bruno Peixe & Nuno Dias, eds. 2012. Imigração e racismo em Portugal. O

lugar do outro. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa.
Nota introdutória Excerto: O livro que se segue não é um balanço crítico dessa vasta
bibliografia, muito menos uma tentativa de sistematização dos seus aspetos mais
importantes. Trata-se tão-somente de uma revisitação, em modo crítico, de alguns dos
principais temas que fizeram a agenda política, mediática e social-científica da imigração
em Portugal nos últimos anos. Crítica no sentido que são os próprios limites das categorias
usadas para fazer sentido dos fenómenos assim identificados que são expostos,
procurando, desse modo, desnaturalizar conceitos que, pela repetição com que foram
empregues, acabaram por se apresentar como transparentes, quando, muitas vezes, são
eles que comandam uma certa intervenção na realidade.
262) Dias, Bruno Peixe & Nuno Dias. 2012. "Nota introdutória". In: Imigração e racismo

em Portugal. O lugar do outro, eds. Bruno Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde
Diplomatique, Edição portuguesa, 7-13.
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Excerto: Na altura em que este livro vê a luz do dia, em meados de 2012, já não
podemos repetir, como se fosse novidade, o adágio, tantas vezes repisado, de que
Portugal, antigo páis de emigrantes, se tornou também nos tempos mais recentes, espaço
de receção de imigrantes. Claro que aquilo que aqui entendemos como “tempos mais
recentes” não pode deixar de depender do horizonte temporal que estamos a considerar.
Mas se tomarmos como medida a história política recente, percebemos que já antes do
25 de Abril o território de Portugal era procurado por trabalhadores que vinham de outros
espaços geográficos, nomeadamente das então colónias africanas, mesmo se esses
movimentos não eram percebidos como parte de um fenómeno de larga escala, a
“imigração”.
263) Dias, J. A. Fernandes. 2010. "AFRICA.CONT: O lugar da música no projeto".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 286-288.
Excerto: O projeto AFRICA.CONT desenvolve-se a partir de um desafio que nos foi
lançado e que decorre da vontade política de responder à ausência em Portugal de uma
plataforma que propicie o conhecimento da criação cultural africana contemporânea,
inserido num contexto inevitável do desenvolvimento das relações Europa-África. O grande
entusiasmo com que recebemos o convite para conceber e projetar esta instituição resulta
da concordância com esse diagnóstico, e com as agendas oficiais propostas.
264) Dias, Nuno. 2009. "O que significa ser étnico? Uma revisão do conceito de
empresarialidade étnica a partir das experiências empresariais entre hindus em Portugal".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 4: 135-159.
Resumo: De que falamos quando utilizamos a expressão empresarialidade étnica? E de
que forma esta se distancia ou aproxima da empresarialidade imigrante? Estas
interrogações resultam de alguns problemas de compatibilidade com que fomos
confrontados na adequação destes conceitos às realidades observadas entre as
populações hindus em Portugal. Além de uma aparente convocação, em alguns casos,
desapropriada do termo étnico, a questão que nos parece importante responder é se de
facto o comportamento destes empresários de origem imigrante se encontra ou não
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dependente das estruturas sociais extrafamiliares de que fazem parte, dessa forma
justificando uma discriminação categorial relativamente às iniciativas e estraté- gias
empresariais da população, por oposição, não-étnica. Esta questão representa
simultaneamente o ponto de partida para discutirmos o modo como, neste tipo de estudos,
imigração e etnicidade se parecem encadear arbitrariamente numa lógica de causaefeito.
Resumo: What are we talking about when we use the expression ethnic entrepreneurship?
And in what way is this distanced from or proximate to immigrant entrepreneurship? These
questions arise from some compatibility problems that we were confronted with in relation
to the adequacy of these concepts to realities observed among Hindu populations in
Portugal. Aside from an apparent inappropriate conflation, in some cases, of the term
ethnic, the question that seems important to respond to is whether in fact the behaviour of
these entrepreneurs ofimmigrant origin are or are not dependent on the extra-familial social
structures that they are part of, in this way justifying a categorical discrimination, by
opposition, of the entrepreneurial initiatives and strategies of the non-ethnic population. At
the same time, this question represents a point of departure for discussing the way in which,
in these types of studies, immigration and ethnicity seem to be arbitrarily linked in a causeandeffect logic.
265) Dias, Nuno. 2010. Género, mobilidades e serviço doméstico: números e tendências

da imigração feminina em Portugal. DINAMIA'CET WP nº 2010/06. Lisboa: DINÂMIA
– Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, ISCTE-IUL.
Resumo:

A

modernização

das

sociedades

contemporâneas

atenuou

algumas

características da desigualdade de género através da entrada da mulher no mercado de
trabalho e no acesso a esferas de acção exclusivamente masculinas, mas a maior
capacitação social da mulher, e mesmo a sua participação política e em processos
decisórios, não deve camuflar a persistência de dinâmicas discriminatórias, em particular
quando articuladas com dinâmicas de classe e de etnicização das identidades sociais.
Em muitos casos o serviço doméstico remunerado e as condições em que é
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desempenhado, por trabalhadoras imigrantes, é o resultado de políticas migratórias
restritivas e indiferentes ao quotidiano desprotegido deste grupo profissional. Este artigo
pretende reflectir sobre os processos através dos quais, globalmente e em Portugal, se tem
reproduzido uma tendência de concentração da mão-de-obra feminina migrante nesse
sector particular conduzindo a uma incorporação segmentada e à formação de nichos
ocupacionais, seja motivada por via da estrutura de oportunidades no contexto de
recepção, seja determinada pelas próprias redes sociais das quais estas imigrantes fazem
parte.
Resumos: The effects of modernization in contemporary societies have softened some
aspects of gender inequality, mainly through a larger participation of women in the labour
market and in other areas of public life that were predominantly occupied by men.
However, a more significant social visibility and even a greater rate of female political
participation shouldn’t obscure the persistence of gender discrimination, in particular when
its manifestation is articulated with class and ethnicization dynamics. In several cases paid
domestic work and the conditions in which immigrant workers perform it are the outcome
of restrictive migration politics that are, simultaneously, indifferent to the precarious
everyday life of this professional group. This article intends to reflect on the processes
through which, globally and in Portugal, some segments of the feminine migrant labour
force tend to converge to domestic services creating occupational niches, motivated by the
opportunities structure in host societies and by immigrants’ social networks.
266) Dias, Nuno. 2010. "Introduction to a study of comparative inter-ethnic relations: the
cases of Portugal and Britain". In: Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe,
eds. Charles Westin, José Bastos, Janine Dahinden & Pedro Góis. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 179-195.
Introduction [Excerpt]: This chapter is based on my PhD research, entitled ‘The Voyages of
Rama: Hindu Diasporical Identity Constructions in Colonial and Post Colonial Contexts in
Portugal and England’. The objective of the study is to approach inter-ethnic relations in a
diachronic and comparative perspective, focusing in particular on the trajectories of early
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Hindu migrants from Gujarat to East Africa. Following the independence of these territories,
many East African Hindus migrated to Portugal and Britain. The trajectories of these
diasporic populations are explored through life histories. The study describes the social,
economic and political contingencies of this multistage migration. It relates individual
migration stories to a macro-historical perspective. These Hindu populations were important
actors on the colonial and post-colonial scenes, contributing essentially to inter-group
dynamics in East Africa and later in the former imperial centers. Comparative analysis
sheds light on certain arguments that have crystallized through time and history, in particular
a nationally based and patronizing rhetoric justifying the colonial enterprise, a recurrent
self assigned feature in Portuguese as well as in British colonial history to the present day.
267) Dias, Nuno. 2012. "'Construir as cidades para os outros': imigração e trabalho no
Portugal contemporâneo". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do outro, eds.
Bruno Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa, 2945.
Excerto: A grande maioria dos estudos sobre imigração em Portugal nas últimas três
décadas agrupa-se num ponto de partida comum: as transformações políticas, sociais e
económicas desencadeadas a partir de 1974 ocasionaram uma profunda reconversão
demográfica decorrente de uma alteração continuada dos regimes migratórios. Com a
extinção do modelo de governação autoritário, a queda do aparelho colonial e o colapso
de toda a estrutur institucional que o sustentava, Portugal, um país cujo saldo migratório
era inequivocamente negativo (o número de saídas retiravam sentido ao número de
entradas), assiste a um fluxo de entrada sem paralelo na sua história recente.
268) Dias, Nuno. 2013. "A colónia, a metrópole e o que veio depois dela: para uma
história da construção política do trabalho doméstico em Portugal". In: Cidade e Império.

Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-Coloniais, eds. Nuno Domingos & Elsa
Peralta. Lisboa: Edições 70, 525-555.
Resumo: Durante o período colonial o trabalho e as suas diferentes formas materializaram
uma arena privilegiada de construção e reprodução de uma ordem social caracterizada
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por fronteiras que transcenderam as circunscrições convencionais de classe, hegemónicas
nas metrópoles, assentes em critérios de propriedade material. A economia política do
espaço urbano colonial, e das suas zonas de influência, desenvolveu-se em homogenia
com um processo de racialização dos diferentes momentos da produção e do consumo.
Por outro lado, tanto nas colónias como na metrópole, as migrações, mais ou menos
coercivas, de trabalhadores rurais para os centros urbanos da modernidade produziram,
ajustaram e regularam uma nova estrutura hierárquica atravessada por diferentes
elementos de classificação profissional, racial e/ou social. É na cidade, do paradigma
de trabalho intensivo, que estes processos se padronizam, segmentando o desenho social
da malha urbana, como resultado da complexificação da divisão social do trabalho. Este
artigo centra-se nos modelos de produção política da posição social das trabalhadoras
domésticas em contexto colonial, na metrópole e em contexto pós-colonial (em Portugal)
para problematizar a equivalência estrutural dos processos de desclassificação de grupos
sociais a partir de critérios raciais/étnicos e/ou de classe.
269) Dias, Sónia Ferreira, Christianne Famer Rocha & Rosário Horta, eds. 2009. Saúde

Sexual e Reprodutiva de Mulheres Imigrantes Africanas e Brasileiras. Um Estudo
Qualitativo. Observatório da Imigração, 32. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Sumário: No contexto internacional e nacional tem-se verificado um aumento significativo
do número de mulheres imigrantes, colocando importantes desafios em saúde pública pois
frequentemente as migrações no feminino representam maiores riscos e vulnerabilidades.
As questões de género, associadas a factores como o tipo de migração, as condições a
que o migrante é sujeito nos países de acolhimento e as políticas destes países em relação
à equidade determinam o impacto da migração nas populações. A saúde sexual e
reprodutiva representa actualmente uma das principais preocupações da saúde pública
pois os potenciais problemas afectam, directa ou indirectamente, a saúde e bem-estar dos
indivíduos e podem comprometer o nível social e económico das sociedades. As
principais causas de doença e de morte das mulheres estão relacionadas com problemas
na saúde sexual e reprodutiva. O contexto de pobreza, de exclusão social, de falta de
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oportunidades e de limitado acesso aos serviços de saúde têm sido reconhecidos como
factores que aumentam os riscos e contribuem de forma determinante para o estado
deficitário da saúde dos indivíduos. O desenvolvimento de programas efectivos em saúde
requer que os comportamentos sexuais e reprodutivos sejam contextualizados na realidade
em que a comunidade está inserida. A escassez de estudos sobre os conhecimentos,
atitudes e comportamentos na área da sexualidade e reprodução realizados em
comunidades imigrantes torna difícil retirar conclusões sobre as diferenças culturais que
poderão existir nos determinantes dos comportamentos de risco, e pode limitar o
desenvolvimento e implementação de políticas e intervenções oportunas, eficazes e
direccionadas para os imigrantes. Neste contexto, a investigação no âmbito dos
conhecimentos, atitudes e comportamentos relevantes para a saúde sexual e reprodutiva
e do acesso aos serviços de saúde é essencial. O presente estudo teve como objectivos
descrever os conhecimentos, atitudes e práticas relevantes para a saúde sexual e
reprodutiva de mulheres imigrantes, compreender a influência do processo migratório na
saúde sexual e reprodutiva e identificar barreiras e elementos facilitadores no acesso e
utilização dos serviços de saúde. Para a concretização destes objectivos desenvolveu-se
um estudo qualitativo através da realização de grupos focais com 35 mulheres oriundas
de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e do Brasil. Os resultados do estudo
sugerem que as mulheres imigrantes são um grupo heterogéneo no que respeita aos
conhecimentos, atitudes e práticas face à saúde sexual e reprodutiva. A existência de
lacunas importantes no conhecimento de algumas mulheres sobre questões de saúde
sexual e reprodutiva é um resultado pertinente uma vez que um conhecimento adequado
pode contribuir para práticas de saúde saudáveis. Um grupo de mulheres percepciona ter
fracas competências para adoptar práticas seguras em saúde sexual e reprodutiva, o que
torna relevante implementar intervenções que permitam desenvolver competências de
resolução de problemas, de tomada de decisão e de comunicação interpessoal que
reduzam a frequência do envolvimento em comportamentos de risco. Na promoção da
saúde sexual e reprodutiva é ainda fundamental compreender a complexidade das
situações em que as mulheres negoceiam o seu comportamento sexual e ter em conta a
natureza interpessoal subjacente a este comportamento, as diferenças de género e de
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poder nas relações heterossexuais e a identificação cultural, pois podem determinar a
adopção de práticas saudáveis em saúde sexual e reprodutiva. Várias participantes
apontaram a existência de barreiras administrativas, estruturais, socioeconómicas e
culturais associadas ao acesso e utilização dos serviços de saúde. A melhoria do acesso
aos serviços de saúde deve ser uma componente subjacente à promoção da saúde sexual
e reprodutiva nas populações imigrantes. Para garantir mudanças comportamentais
efectivas e sustentadas é necessário trabalhar na promoção dos recursos individuais mas
também na activação dos recursos de apoio nas comunidades. Este estudo vem realçar
a importância de desenvolver intervenções adequadas às especificidades de cada grupo,
adoptando uma abordagem holística da saúde sexual e reprodutiva que contemple as
várias dimensões do conceito e o bem-estar das populações. Esta estratégia poderá
conduzir a intervenções mais congruentes com desejos, valores e necessidades, criando
maior aceitação por parte das populações imigrantes e, consequentemente, aumentando
a eficácia das acções implementadas.
270) Dias, Sónia, Ana Gama & Rosário Horta. 2010. "Avaliação dos cuidados de saúde:
Percepções de mulheres imigrantes em Portugal". Revista Brasileira de Saude Materno

Infantil, 10 (SUPPL. 1): 39-47.
Resumo: OBJETIVOS: descrever práticas relacionadas com a procura de cuidados de
saúde e percepções relativamente a aspectos da utilização dos serviços de saúde por
parte

de

uma

população

de

mulheres

imigrantes

a

residir

em

Portugal.

MÉTODOS: em 2009 foi realizado um estudo transversal na área metropolitana de Lisboa
onde foi aplicado um inquérito por questionário a uma amostra de 703 mulheres
imigrantes. O questionário incluiu itens para caracterização sóciodemográfica e sobre
práticas relacionadas com a procura de cuidados de saúde e percepções das
participantes quanto à utilização dos serviços. Realizou-se uma análise descritiva das
variáveis em estudo.
RESULTADOS: a grande maioria das participantes (82.4%) reporta já ter utilizado o
Serviço Nacional de Saúde (SNS), mais frequentemente as africanas (94,5%) e do Leste
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Europeu (87,2%) do que as brasileiras (66.8%). Cerca de 60% das inquiridas revela estar
satisfeita ou muito satisfeita com os serviços, mais frequentemente as africanas (77%) do
que as brasileiras (49,7%) e do Leste Europeu (43,4%). Os grupos de participantes
apontam diferentes obstáculos para a utilização dos serviços de saúde, entre os quais
aspectos relacionados com a condição de ser imigrante, a interação com os profissionais
de saúde e os serviços.
CONCLUSÕES: as diferenças nas percepções dos grupos de imigrantes sobre os serviços
e profissionais refletem a importância de desenvolver práticas avaliativas que identifiquem
necessidades de intervenção. Tal conhecimento pode contribuir para melhor adequar a
prestação de cuidados de saúde às especificidades dos grupos de imigrantes.
Resumo: OBJECTIVES: to describe the health care seeking behavior and perceptions
relating to the use of health services of women immigrants residing in Portugal.
METHODS: in 2009 a cross-sectional study was carried out in the metropolitan area of
Lisbon, in which a questionnaire was applied to a sample of 703 women immigrants. The
questionnaire included items relating to social and demographic characteristics and the
health care seeking behavior and perceptions of the participants regarding the use of
services. A descriptive analysis of the variables under study was carried out. RESULTS: most
participants (82.4%) reported that they had already used the National Health Service
(SNS), although this response was more frequent among Africans (94.5%) and East
Europeans (87.2%) than among Brazilians (66.8%). Around 60% of respondents reported
that they were satisfied or highly satisfied with the service, with the Africans responding in
this manner more frequently (77%) than the Brazilians (49.7%) and East Europeans (43.4%).
The groups of participants point to various obstacles to the use of health services, including
issues related their status as immigrants, interaction with health professionals and the
services provided.
CONCLUSIONS: differences in the perceptions of immigrant groups regarding health
services and professionals reflect the importance of developing evaluative practices that
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identify where intervention is needed. Knowing this would make it possible to better adapt
the health care provided to specific immigrant groups.
271) Dias, Sónia, Ana Gama & Cristianne Rocha. 2010. "Perspectives of African and
Brazilian immigrant women on sexual and reproductive health". European Journal of

Contraception & Reproductive Health Care, 15 (4): 255-263.
Resumo: Objectives - To explore attitudes and experiences related to sexual and
reproductive health (SRH) of African and Brazilian immigrant women in Portugal. Methods
Focus groups were conducted with 35 immigrant women with low income living in Lisbon,
chosen through purposive sampling. Discussions were audio-taped and transcribed, and
analysed through content analysis procedure. Results - Compared to the Brazilian women,
most Africans lacked knowledge and had more negative attitudes toward contraceptive
methods, which adversely affected their proper use. African women were also less
knowledgeable on sexually transmitted infections (STIs); some of them considered that their
vulnerability to STIs was related to their partners' sexual risk behaviours. Nevertheless, a
few Africans held less traditional attitudes toward condom use and appeared to have
greater control over their sexual behaviour and STI prevention. Focus group discussions
brought to light that cultural background often shapes women's desires concerning
maternity. The participants' statements highlight the interaction between economic and
social factors that affect immigrants and play an important role in their reproductive health.
Conclusions - This study illustrates the importance of developing holistic and tailored
interventions for SRH promotion among immigrant women, whereby the differences and
specific needs of each group need to be taken into consideration.
272) Dias, Sónia, Ana Gama & Cristianne Rocha. 2010. "Immigrant women's perceptions
and experiences of health care services: Insights from a focus group study". Journal of Public

Health, 18 (5): 489-496.
Resumo: Aim: This study aimed to describe perceptions and experiences related to access
and utilization of health care services of African and Brazilian immigrant women in
Portugal. Subjects and methods: Six focus groups were conducted with 35 African and
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Brazilian women with low income and living in Lisbon, chosen through purposive sampling.
Content analysis was undertaken through identification of themes and categories. Results:
African and Brazilian women expressed different perceptions and patterns of use of health
care services. Most participants pointed out several barriers to access and utilization of
services related to legal issues, economic constraints or health professionals' attitudes.
Conclusion: These results highlight the challenges to providing health care within a
multicultural setting and the need to assure the provision of integrated and comprehensive
health care services. Improving access to general health care is essential in order to
minimize disadvantages from vulnerable subgroups, like immigrant women. Supporting
better integration into the health system may lead to improved health outcomes.
273) Dias, Sónia, Rita Rodrigues, António Silva, Rosário Horta & Helena Cargaleiro.
2010. "Procura de cuidados e acesso aos serviços de saúde em comunidades imigrantes:
Um estudo com imigrantes e profissionais de saúde". Arquivos de Medicina, 24 (6): 253259.
Resumo: Neste estudo pretendeu-se descrever as percepções de imigrantes e profissionais
de saúde sobre a procura de cuidados de saúde e os factores que influenciam o acesso
e utilização dos serviços pelas populações imigrantes. A recolha dos dados foi efectuada
através de grupos focais com amostras intencionais de 20 imigrantes e 32 profissionais
de saúde. Realizaram-se seis grupos focais, um com cada grupo de imigrantes (de Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa, do Brasil e de países da Europa de Leste) e
profissionais (médicos, enfermeiros, administrativos). Os dados foram analisados através
da análise de conteúdo. Os resultados revelaram a existência de diferentes padrões de
procura de cuidados de saúde, tendo sido descritas situações de utilização regular dos
serviços, de uso apenas em situação de urgência e de não utilização. Simultaneamente
foi referida a adopção de outras práticas face à necessidade de cuidados de saúde. Nos
grupos focais foram apontados como barreiras no acesso e utilização dos serviços a
situação irregular, as dificuldades socioeconómicas, o desconhecimento da legislação
sobre o acesso, as questões culturais, as atitudes e competências dos profissionais e
aspectos relacionados com os serviços. A procura de cuidados nos serviços de saúde
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resulta da interacção dinâmica de múltiplos factores que devem ser tidos em conta no
planeamento de estratégias para a melhoria da saúde das populações imigrantes. O
acesso aos cuidados envolve vários aspectos que não apenas o direito legal. É essencial
investir na formação dos profissionais de saúde ao nível do seu conhecimento e
competências para lidar com a diversidade cultural, e na divulgação de informação sobre
serviços e direitos em saúde nas populações imigrantes.
Resumo: This study aimed to describe the perceptions of immigrants and health
professionals regarding health care seeking and the factors that influence access and
utilization of health services among immigrants. Data was collected through focus groups
with intentional samples of 20 immigrants and 32 health professionals. Six focus groups
were conducted, one with each immigrant group (from Portuguese-speaking African
countries, Brazil and Eastern European countries) and health professional group (doctors,
nurses, office workers). Data were analyzed using content analysis. The results revealed
the existence of different patterns of health care seeking, having been described situations
of regular utilization of health services, use only in an acute condition and non-utilization.
Simultaneously, given the need of health care, other practices were reported. In focus
groups, some barriers in access and utilization of health services were pointed out, as the
irregular status, the socioeconomic difficulties, the lack of knowledge on legislation about
access, the cultural issues, the attitudes and competencies of professionals and those
related with services. The seeking of health care at the health services results from the
dynamic interaction of multiple factors that should be taken into account in the planning of
strategies for improving health of immigrant populations. Access to health care involves
several aspects besides the legal right. It is essential to invest in health professionals’ training
concerning their knowledge and competencies to deal with cultural diversity, and in
provision of information about the health services and rights among immigrant populations.
274) Dias, Sónia, Ana Gama, Maria Cortes & Bruno de Sousa. 2011. "Healthcareseeking patterns among immigrants in Portugal". Health & Social Care in the Community,
19 (5): 514-521.
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Resumo: Equity of access to health services is a major concern as it is an important
precondition for positive health outcomes. However, inequities in use of health services
among immigrant populations persist. Despite the increasing research in the field, patterns
of healthcare seeking among immigrant populations and its associated factors are not fully
understood. This study aimed to investigate healthcare-seeking patterns among immigrants
in Portugal and identify factors associated with utilisation of health services. A crosssectional study was conducted between October 2008 and May 2009 with a sample of
1375 immigrants residing in the Lisbon region. Data were collected through a structured
questionnaire applied by trained interviewers. Two stepwise logistic regressions were
conducted to identify which factors were associated with utilisation of the National Health
Service (NHS) and with healthcare seeking for the first time in Portugal at the Primary Health
Care service, estimated by calculating odds ratios and 95% confidence intervals. Among
participants, around 77% reported having used the NHS; 50% sought health-care for the
first time at the Primary Health Care service and 33% at the emergency room. Lower odds
of having used the NHS were associated with being male, Brazilian or eastern European
compared with being African, and undocumented. Lower odds of having sought healthcare for the first time at the Primary Health Care service were associated with being male
and undocumented. These results suggest that further efforts are needed to tackle
inequalities in access to care and promote the utilisation of health services, particularly
among the more vulnerable immigrant groups. Increasing appropriate utilisation of health
services, including the primary and preventive care services, may lead to better health
outcomes. Immigrants’ involvement and participation should be incorporated into the
development of health strategies to improve access and utilisation of healthcare services.
275) Dias, Sónia, Ana Gama, Milton Severo & Henrique Barros. 2011. "Factors
associated with HIV testing among immigrants in Portugal". International Journal of Public

Health, 56 (5): 559-566.
Resumo: This paper describes the uptake of HIV testing and its associated factors among
a sample of immigrants in Portugal. A questionnaire was completed by 1,513 immigrants
at the National Immigrant Support Centre, in Lisbon. The magnitude of the association
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between ever been HIV tested and socio-demographic variables was estimated by means
of crude and adjusted odds ratios, and their 95% confidence intervals, using logistic
regression. Approximately half of the participants reported having ever been HIV tested.
Age, sex, educational level, region of origin, immigration status and knowing someone
infected were independently associated with the HIV test uptake. Almost 90% of
participants reported knowing where to obtain support on HIV-related issues. Most
declared preferring doctors to get HIV information. However, only 9.2% had sought HIV
information at the National Health Service. Our results suggest differences between migrant
groups regarding HIV testing. Adopting more innovative approaches to HIV testing could
improve the efficacy of HIV prevention strategies, especially among vulnerable groups
within immigrant population as male and undocumented.
276) Dias, Sónia, Ana Gama, Helena Cargaleiro & Maria O. Martins. 2012. "Health
workers' attitudes toward immigrant patients: a cross-sectional survey in primary health care
services". Human Resources for Health, 10 (1): 14-19.
Resumo: Background: Health workers’ attitudes toward immigrant patients influence
behaviour, medical decisions, quality of care and health outcomes. Despite the increasing
number of immigrant patients in health services and the potential influence of health
workers’ attitudes, there is little research in this area. This study aimed to examine attitudes
of different health workers’ groups toward immigrant patients and to identify the associated
factors. Methods: This cross-sectional study was conducted with a random sample of 400
health workers from primary health care services in the Lisbon region, Portugal. Among
those, 320 completed a structured questionnaire. Descriptive analysis and multiple linear
regression analysis were used for the evaluation of data. Results: Most participants did not
agree that immigrant patients tend to behave like victims, but about half considered that
some are aggressive and dangerous. Doctors and nurses showed more positive attitudes
than office workers. Among doctors, the older ones reported less positive attitudes
compared to the younger ones. Health workers who have less daily contact with immigrants
revealed more positive attitudes. Most participants evaluated their knowledge and
competencies to work with immigrants as moderate or low. Conclusions: Although health
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workers reveal positive attitudes, this study reinforces the need to develop strategies that
prevent negative attitudes and stereotyping in health services. Efforts should be made to
improve workers’ competencies to deal with culturally diverse populations, in order to
promote quality of health care and obtain positive health outcomes among immigrant
populations.
277) Dias, Sónia, Ana Gama & Maria O. Martins. 2013. "Health status and preventative
behaviors of immigrants by gender and origin: A Portuguese cross-sectional study". Nursing

& Health Sciences, 15 (3): 309-317.
Resumo: Migration has been associated with a greater vulnerability in health. Migrants,
especially women, go through several experiences during the migration process and in the
host countries that ultimately put their health at risk. This study examines self-reported health
status and preventive behaviors among female and male immigrants in Portugal, and
identifies sociodemographic and behavioral factors underlying gender differences. A
sample of 1375 immigrants (51.1% women) was studied. Data were analyzed through
logistic regression. Good health status was reported by 66.7% of men and by 56.6% of
women (P < 0.001). Gender differences were also found across preventative behaviors.
Among women and men, reported good health was associated with younger age, African
and Brazilian origin (compared to Eastern European), secondary/higher education, no
chronic disease, and concern about eating habits. Among women, good health was also
associated with perceived sufficient income, no experience of mental illness, and regular
physical exercise. When developing health programs to improve immigrants’ health,
special attention must be given to existing gender inequalities, and socioeconomic and
cultural context, in accordance with their experience of living in the host country over time.
278) Dias, Sónia, Ana Gama & Maria O. Martins. 2013. "Migration and health: What
are the challenges to improving health outcomes of immigrant populations?". In: Migration:

Practices, Challenges and Impact, ed. Huynh Truong Huy. Hauppauge: Nova Science
Publishers, 137-154.
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Resumo: To assess prevalence of interpersonal violence among a mixed gender sample
of immigrants in Portugal, describing the type of violence and associated factors. A crosssectional study was conducted between October 2008 and May 2009, evaluating a
sample of 702 immigrants residing in the Lisbon region. Information was obtained by
trained interviewers using a structured questionnaire. Overall, 15.1 % (15.5 % females and
14.7 % males; p = 0.844) of the immigrants reported to be victims of at least one episode
ofviolence during the last year, regardless of which type of violence was involved. The
prevalence

of

intimate-partner violence was

4.1

%,

and

it

was

significantly

higher among women than men (7.1 % vs. 0.9 %, respectively, p < 0.001). Women who
reported being victims of violence during the previous year stated that the episodes
occurred more often at home (54.4 %) with the partner as the perpetrator (43.9 %). On
the other hand, male victims stated that the violent episodes occurred mostly in public
spaces (40.8 %); men indicated that the perpetrator was frequently a stranger (28.6 %) or
a co-worker (18.4 %). Violence is a frequent problem among both female and
male immigrants living in Portugal, with different gender patterns regarding the perpetrators
and settings of abuse.
279) Dias, Sónia, Sílvia Fraga & Henrique Barros. 2013. "Interpersonal Violence Among
Immigrants in Portugal". Journal of Immigrant & Minority Health, 15 (1): 119-124.
280) Dias, Teresa & Emília Rodrigues Araújo. 2014. Entre tempos e suspiros. Histórias de

emigração em Vieira do Minho. Universidade do Minho: Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade (CECS).
Excerto: A temática da emigração tem recebido considerável atenção, nas últimas
décadas, por parte de investigadores das ciências sociais (Baganha, 1994; Gonçalves
e Gonçalves, 1991; Leandro, 2004; Monteiro, 1994; Peixoto, 2004, 2007; Pires,
2003; Ribeiro, 1986; Rocha-Trindade, 1976, 1982, 1985, 1993; Wall, 1984, entre
outros). Tal atenção explica-se pelo facto de a mobilidade e a deslocação das populações
se terem constituído como assuntos de importância maior, quando se trata de planeamento
da sociedade e da definição de políticas públicas. As migrações e as mobilidades
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mudam de forma ao longo do tempo, adquirindo constantemente outros contornos.
Definem-se por outros pressupostos, confrontam-se com outros dilemas e constrangimentos.
Não obstante, trata-se inegavelmente de um fenómeno que implica populações, políticas
e processos de desenvolvimento, assim como contextos culturais, interesses e motivações
individuais. Implica, também, questões de identidade individual e nacional.
281) Dietz, Barbara. 2010. "Migration from Ukraine: A challenge for the European
Union?" In: Imigração ucraniana em Portugal e no sul da Europa: a emergência de uma

ou várias comunidades. Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis Baganha, José Carlos
Marques & Pedro Góis. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI), 187-210.
Resumo: No contexto das migrações internacionais a Ucrânia tornou-se nos últimos anos
um importante país de origem de emigrantes. Tal fica a dever-se, por um lado, à frágil
situação económica do país e, por outro, à necessidade de forças de trabalho por parte
de diversos países de destino. Num espaço de tempo relativamente curto, os migrantes
ucranianos tornaram-se um grupo nacional importante em alguns países da União
Europeia. Em Portugal, o acentuado crescimento na procura de mão-de-obra, causado
pelo boom no sector da construção civil e obras públicas, verificado no final dos anos
90, início do milénio, não foi em larga medida satisfeito pelas fontes de fornecimento
tradicionais, imigrantes dos PALOP ou do Brasil, mas sim por novas e inesperadas fontes,
nomeadamente por imigrantes de países do leste europeu, e particularmente da Ucrânia.
Tendo em conta os padrões migratórios dos anos 80 e dos anos 90 esta mudança foi
súbita e inesperada. Particularmente imprevisível porque Portugal não adoptou, durante
este período, nenhuma política activa de recrutamento de imigrantes do leste europeu,
nem tinha quaisquer laços históricos, culturais ou económicos privilegiados com esta
região a que se possa atribuir este súbito e intenso movimento de trabalhadores imigrantes
desta região para Portugal. A análise das estatísticas relativas ao início do século XXI
confirmam o valor residual e, largamente, irregular da imigração proveniente da Europa
de Leste no total da população imigrante em Portugal. Em 31 de Dezembro de 2000 o
total de imigrantes da Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia com autorização de
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residência era, de acordo, com o SEF de apenas 1.066 indivíduos. Entre 2001 e 2003,
ao abrigo do artigo 55 do DL 4/2001, foram concedidas 183.655 autorizações de
permanência a trabalhadores imigrantes que se encontravam de forma irregular no país.
Mais de metade destas autorizações de permanência foram concedidas a cidadãos do
Leste da Europa (55%) e 35% a trabalhadores imigrantes da Ucrânia.
282) Dinis, Nádia Vale. 2012. Impacto das remessas no crescimento económico de

Portugal: 1975 a 2010. Mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional.
Lisboa: ISCTE.
Resumo: A discussão sobre migrações e seus efeitos no crescimento económicos dos
países assume particular importância no contexto da mundialização – inegável e crescente
– das sociedades e das economias. Portugal tem sido, ao longo dos tempos, um país de
migração, ainda que o padrão nacional das migrações se tenha alterado, passando de
um país predominante de emigração para se afirmar também como um país de imigração
sobretudo nos últimos 15 a 20 anos. Neste sentido, este trabalho pretende traçar um
retrato da emigração portuguesa nas décadas de 1990 e 2000, e avaliar o impacto do
envio de remessas no crescimento económico de Portugal desde 1975 a 2010.
Recorremos à literatura já existente, bem como às bases de dados do Instituto Nacional
de Estatística (INE) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
(OCDE) para compreender a composição do fluxo emigratório recente. Para a análise
económica, socorremo-nos de modelos econométricos com base em séries cronológicas,
através dos quais procurámos identificar relações de equilíbrio de longo prazo entre o
fluxo das remessas recebidas por Portugal e os principais agregados macroeconómicos.
Concluímos que o emigrante português continua a ser maioritariamente do sexo masculino
e no início da idade activa, mas que tem um nível de escolarização cada vez mais
elevado e que a duração da emigração tende a ser menor. Relativamente aos cálculos
econométricos, os resultados indicam que as remessas acompanharam o crescimento
económico do país ao longo do período considerado, de forma inversa, diminuindo
progressivamente com o aumento do PIB e do PIB per capita. Os resultados apontam

170
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

ainda para a importância do investimento, que é entre as variáveis estudadas aquela que
apresenta uma relação positiva com o fluxo das remessas.
Resumo: Set against the background of the undeniable and rising globalization of societies
and economies, the debate on migration and its impact on economic growth becomes
hugely relevant. Throughout the years, Portugal has been itself a country of migration: it
has not only been traditionally a country of emigration, but in the last 15 to 20 years it has
also become a country of immigration. This dissertation aims to describe Portuguese
emigration during the 1990’s and 2000’s, whilst assessing the impact of remittances on
Portugal’s economic growth from 1975 to 2010. We went through the existing literature,
as well as data from the Portuguese Institute for Statistics (INE) and from the Organization
for Economic Co-operation and Development (OECD) to better understand the composition
of the recent migration flow. To carry out the economic analysis, we used econometric
models based on time series, which allowed us to identify long-term relationships between
the remittance flow received by Portugal and main macroeconometric aggregates. We
concluded that the Portuguese emigrant is still mainly a man at the beginning of his active
life who has an increasingly higher level of education, staying at the destination country
for shorter periods than before. As for the econometric calculations, the results indicate that
remittances were inversely proportional to the country’s economic growth over the period
considered, thus decreasing progressively as GDP and GDP per capita increased. The
results also highlight the relevance of investment, which is the only studied variable that
presents a positive relationship with the remittances flow.
283) Diogo, Luís Filipe Riga. 2012. Cidadania cultural na diáspora ucraniana. Mestrado
em Antropologia. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade
Técnica de Lisboa.
Resumo: A temática das migrações constitui-se hoje, mais do que nunca, num dos campos
de maior estímulo entre os investigadores das ciências sociais. Trata-se de um campo de
investigação que é pluridisciplinar. Os imigrantes, chegados aos estados nacionais, são
confrontados com uma cultura nova, e confrontados com o processo de aculturação. Os
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estados receptores de imigrantes procuram oferecer boas condições que permitam a
integração dos imigrantes. As políticas culturais de cada país são um factor influente para
a imigração. Esta é uma das perspectivas que a Antropologia se se pode posicionar face
à temática das migrações, designadamente no modo como os imigrantes gerem a sua
identidade cultural e as políticas de integração. O presente trabalho pretende ser uma
reflexão sobre a cidadania cultural no contexto da sociedade portuguesa. A cidadania
cultural é um princípio que deve ser assegurado pelos países receptores de imigração.
Com este estudo pretendemos aferir de que forma é que os imigrantes a residir em Portugal
conseguem exprimir e gerir a sua cidadania cultural em contexto do país de acolhimento.
Escolhi para este meu trabalho é a comunidade ucraniana em Portugal. A presença
crescente de imigrantes ucranianos justifica um estudo mais aprofundado sobre esta
comunidade de imigrantes em Portugal. Irei debruçar-me sobre esta comunidade
ucraniana e com ela tentar perceber os cruzamentos entre a cultura e o exercício da
cidadania. A metodologia utilizada é a da pesquisa qualitativa. Num primeiro momento
foi feita pesquisa documental, observação participante e realização de entrevistas semiestruturadas. O procedimento de selecção das entrevistas foi o da amostragem teórica na
sua forma de amostra em bola de neve.
Resumo: The theme of migration is today, more than ever, one of the most stimulating fields
of social science researchers. It is a field of research is multidisciplinary. The immigrants
arrived in the national states are confronted with a new culture, and compared to the
acculturation process. The states receiving immigrants seek to offer good conditions for the
integration of immigrants. The cultural policies of each country are an influential factor for
immigration. This is one perspective that anthropology can position if given the theme of
migration, particularly in how immigrants manage their cultural identity and integration
policies. This study is a reflection on cultural citizenship in the context of Portuguese society.
The cultural citizenship is a principle that must be provided by host countries of immigration.
With this study we want to assess how it is that immigrants living in Portugal can express
and manage their cultural citizenship in the context of the host country. I chose for my work
the Ukrainian community in Portugal. The growing presence of Ukrainian immigrants
warrants further study on this immigrant community in Portugal. I'll look into this community
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with her Ukrainian and try to understand the intersections between culture and citizenship.
The methodology used is qualitative research. At first it was made documentary research,
participant observation and interviews were semi-structured. The selection procedure of the
interviews was that of theoretical sampling in the form of snowball sample.
284) Dionísio, Elsa. 2009. Políticas Locais e Acção Colectiva dos Imigrantes da Europa

de Leste no Concelho de Lisboa. Teses, 27. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Uma das principais dimensões do mundo contemporâneo traduz-se numa maior
mobilidade de fluxos migratórios internacionais e na emergência de novos países de
destino destes movimentos populacionais. Portugal e hoje um dos países de destino desses
movimentos migratórios, que nele procuram melhores condições de vida e a concretização
das suas aspirações. E, pois, neste novo quadro a que temos vindo a assistir, ao longo
da última década, caracterizado pela entrada e fixação de um número significativo de
indivíduos oriundos de países da Europa de Leste, que este movimento se apresenta,
actualmente, enquanto uma das maiores comunidades imigrantes a residir em Portugal.
Neste trabalho pretendeu-se examinar a natureza das políticas locais e a acção colectiva
dos imigrantes da Europa de Leste, no concelho de Lisboa. A análise dos canais
institucionais locais no que respeita a integração dos imigrantes sublinha o carácter
reactivo e esporádico das medidas adoptadas. Por outro lado, os resultados da pesquisa
apontam para o importante papel desempenhado pelas instituições da sociedade civil,
maioritariamente

as

Organizações

Não-governamentais,

as

quais,

perante

a

inoperacionalidade dos poderes institucionais locais, se tornam elas próprias novos
actores sociais activos nos processos de integração dos imigrantes e mesmo a regulação
dos fluxos migratórios. No que diz respeito ao movimento associativo dos imigrantes da
Europa de Leste, o estudo sublinha a importância de organismos do poder central e das
Organizações

Nãogovernamentais

em

estimular

e

apoiar

a

mobilização

e

desenvolvimento deste movimento associativo imigrante. Acrescenta-se ainda que
independentemente dos objectivos das associações imigrantes, estas tem vindo a assumir
um papel fundamental, nos processos de adaptação e de integração. Contudo, a
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actuação destas organizações, com vista a participação cívica e ao exercício da
cidadania, e configurada por um fraco reconhecimento das associações enquanto
parceiros sociais nos processos de decisão politica, assim como pelo maior ou menor
poder de representatividade dos seus líderes.
285) Dix, Steffen. 2009. "Religious plurality within a catholic tradition: A study of the
Portuguese capital, Lisbon, and a brief comparison with Mainland Portugal". Religion, 39
(2): 182-193.
Resumo: In the last few years, since Portugal has become home to a great number of
immigrants, the religious situation has changed significantly in the urban centers of the
country. This article sets out the initial findings of a project that is studying this new religious
diversity in the Portuguese capital, Lisbon. In this sense, the principal aim is to show the first
broad outlines of the new religious plurality in Lisbon.
286) Dolabella, Lira Turrer. 2012. "Mulheres brasileiras no contexto das casas de alterne
em Lisboa: alguns olhares sobre intimidade, ajuda e afetos". In: Novas e Velhas

Configurações da Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre
a Imigração Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet,
Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL), 295-308.
Resumo: Este artigo centra-se nas relações de sociabilidade experienciadas por brasileiras
que trabalham em casas de alterne em Lisboa – casas noturnas direcionadas ao público
masculino, onde o trabalho das mulheres é entreter e fazer companhia aos clientes. As
alternes ganham comissão em cada bebida que é oferecida a elas pelos clientes em troca
de sua companhia dentro do bar. Considerando as relações entre essas mulheres e seus
clientes que se estendem para fora dos clubes, esta pesquisa procura perceber de que
maneiras os envolvidos neste contexto lidam com dinheiro, sexualidade e afeto e como
as performances e as percepções são genderizadas, tendo em vista valores hegemónicos
de género. O enfoque nas brasileiras neste terreno foi privilegiado devido a sua
significante presença nesta atividade. Além disso, tal recorte empírico oferece ainda
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caminhos para percebermos como as dinâmicas de género neste contexto migratório são
influenciadas pelas maneiras de se perceber a alteridade.
287) Dolabella, Lira Turrer. 2013. "'Quem ama cuida': concepções sobre amor e
cuidado entre brasileiras no contexto das casas de alterne em Lisboa". Seminário

Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos).
Resumo: A presente proposta é um recorte da pesquisa etnográfica que venho a
desenvolver sobre o universo de experiências de brasileiras que trabalham em Casas de
alterne em Lisboa – casas noturnas direcionadas ao público masculino onde o trabalho
das mulheres é entreter e fazer companhia aos clientes. As interações entre mulheres e
clientes regulares geralmente se estendem para fora do espaço dos bares transformandose em relacionamentos baseados na troca assimétrica entre a disponibilidade afetivosexual feminina e benefícios materiais e sociais diversos por parte dos homens. Partindo
de um episódio específico observado em minha pesquisa de campo, procuro discutir dois
pontos centrais que emergem deste contexto e que podem trazer contributos para debates
já amplamente substanciados na Antropologia do gênero: 1. Como a cultura do cuidado
articulada às noções de reciprocidade, solidariedade e responsabilidade, representa
tanto uma fonte de prestígio social quanto de mecanismos de poder que operam nos
diversos campos de sociabilidade destas mulheres; e 2. Como as concepções sobre o
amor, a afetividade e a sexualidade são reconfiguradas pela situação de
transnacionalidade, no que diz respeito aos conflitos morais que surgem do envolvimento
entre dinheiro e intimidade.
288) Dolabella, Lira Turrer. 2015. “Sexualidade, cuidado e relações de poder na
diáspora: as imigrantes brasileiras no universo das casas de alterne em Lisboa”.

Horizontes Antropológicos, 21(43): 21-50.
Resumo: Este artigo traz um recorte da minha etnografia sobre o universo de experiências
de brasileiras que trabalham em casas de alterne em Lisboa – estabelecimentos
direcionados ao público masculino onde o trabalho das mulheres é entreter os clientes e
induzi-los ao consumo. Primeiramente buscarei contextualizar esse campo de pesquisa no
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terreno dos deslocamentos Brasil-Portugal. Parto do pressuposto de que a articulação entre
gênero, raça, classe e sexualidade não só é central no posicionamento social destas
mulheres no contexto migratório como constitui a força aglutinadora que faz com que este
grupo possa ser entendido como diaspórico. Na segunda parte lançarei mão de um
episódio do meu trabalho de campo para ilustrar como a cultura do cuidado e as noções
de reciprocidade, solidariedade e responsabilidade, além de representarem uma fonte
de status social e poder, também influenciam na construção das identidades diaspóricas
e transnacionais criando importantes espaços de ação e agência.
Resumo: This proposal is a brief of the main issues developed in my ethnography about
the universe of experiences lived by Brazilian women in Lisbon’s Gentlemen’s clubs – night
clubs where women work to entertain the clients and to make them company. The first part
of this paper contextualizes the subject into the field of the migrations movements from
Brazil to Portugal. It attempts to demonstrate that the articulation between gender, race,
class and sexuality is central in the socially positioning these migrants into the destination
context and also constitute what defines this group as diaspora. The second part describes
a short episode of my field research to illustrate how the culture of care and the notions of
reciprocity, solidarity and responsibility not only represent a source of social status and
power, but also shape the construction of the diasporic identities in this context creating
spaces of action and agency.
289) Domingos, Nuno & Elsa Peralta, eds. 2013. Cidade e Império. Dinâmicas Coloniais

e Reconfigurações Pós-Coloniais. Lisboa: Edições 70.
Resumo: Este livro analisa o modo como as sociedades coloniais do antigo Império
português se constituíram, tomando as cidades como unidades de investigação. Um dos
seus principais argumentos diz respeito à força dos mecanismos da reprodução social e
política. Ou seja, a inércia de muitos hábitos e de várias estratégias de dominação
concretizou-se não só num conjunto de espaços e temporalidades diferentes, mas acabou
por extravasar o tempo colonial e chegar até à atualidade. Neste sentido, a cidade
configura-se como um objeto de investigação a partir do qual é possível colocar uma série
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de problemas acerca da constituição de sociedades coloniais - incluindo nelas as suas
metrópoles ou capitais - e da maneira como os seus princípios de organização se
reproduzem em contextos pós-coloniais.
290) Domingos, Nuno & Elsa Peralta. 2013. "A Cidade e o Colonial". In: Cidade e

Império. Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-Coloniais, eds. Nuno Domingos &
Elsa Peralta. Lisboa: Edições 70, IX-L.
Excerto: Este livro analisa o modo como as coeidades coloniais do antigo Império português
se constituíram, tomando as cidades como unidades de investigação. Um dos seus principais
argumentos diz respeito à força dos mecanismos da reprodução social e política. Ou seja, a
inércia de muitos hábitos e de várias estratégias de dominação concretizou-se não só num
conjunto de espaços e temporalidades diferentes, mas acabou por extravasar o tempo
colonial e chegar até à actualidade. Neste sentido, a cidade configura-se como um objeto
de investigação a partir do qual é possível colocar uma série de problemas acerca da
constituição de sociedades coloniais – incluindo nelas as suas metrópoles ou capitais – e da
maneira como os seus princípios de organização se reproduzem em contextos pós-coloniais.
291) Dória, Ana Schreck. 2012. "Descendentes de imigrantes brasileiros em Portugal. A
sua distribuição geográfica por escolas públicas do 3º ciclo do ensino básico". In: Novas

e Velhas Configurações da Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de
Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika
Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 57-68.
Resumo: Esta comunicação insere-se numa reflexão mais ampla da minha investigação de
Doutoramento (Trajetos de Descendentes de Imigrantes Brasileiros no Ensino Básico.

Educação Intercultural, Desempenho e Integração) que tem como principais objetivos
conhecer os trajetos escolares de (in) sucesso vividos pelos descendentes de imigrantes
brasileiros e identificar os fatores e os processos que influenciam esses percursos. Esta
investigação centrar-se-á nos alunos descendentes de brasileiros que se encontrem a
frequentar, no presente ano letivo, o 3º Ciclo do Ensino Básico em escolas públicas da
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Área Metropolitana de Lisboa. Apresententar-se-ão, nesta comunicação, dados relativos
à distribuição geográfica dos alunos descendentes de imigrantes brasileiros, a nível
nacional e, mais detalhadamente, a nível da Área Metropolitana de Lisboa. Serão ainda
disponibilizados os números aproximados de alunos de origem brasileira nesse ciclo de
ensino, com a referêcia à zona geográfica da escola que frequentam.
292) Drotbohm, Heike. 2009. “Horizons of long-distance intimacies”. The History of the

Family, 14 (2): 132-149.
Resumo: This article employs the renewed anthropology of kinship to revisit historical
approaches to the study of social relations taking place in transnational social fields. Based
on multi-sited qualitative anthropological fieldwork with a strong historical perspective
centred on biographical interviews and social network analysis, the author examines a
particular Cape Verdean household that comprises four generations and extends its
contacts between several Cape Verdean islands, Portugal, São Tomé/Príncipe as well as
the United States. The contextualization of the individual life courses of its members and
their changing relatedness in the course of time brings to surface a complex design of
factors that contribute to the sense of belonging or detachment in this Creole transnational
island society. These are different levels of mobility, the challenges and limits of diverse
levels of technical connectivity between several localities, the dynamics between approved
relatedness and family-based migration regimes as well as the normative aspects resulting
in a gendered perspective on the demands of reciprocity. The author introduces the notion
of a “contributive family model” in order to capture the individual choice of keeping in
touch and the meaning of social practices, which transform ideas of relatedness into
reconfirmed transnational solidarities.
293) Duarte, Madalena & Ana Oliveira. 2012. "Mulheres nas margens: a violência
doméstica e as mulheres imigrantes". Sociologia, 23: 223-237.
Resumo: A violência nas relações de intimidade mantém-se, nos dias de hoje, como uma
gravíssima forma de discriminação assente na desigualdade de género. Em todo o
mundo, as mulheres são vítimas de violência apenas porque são mulheres. É assim que a

28
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violência nas relações de intimidade ocorre em todas as sociedades, culturas, raças,
classes sociais, etnias, orientações sexuais e religiões. No entanto, o facto de esta
violência ser transversal a todos estes aspetos não deve obscurecer o facto de estes, não
só poderem aumentar o risco das mulheres a situações de violência, como também o de
exponenciarem as dificuldades que encontram na procura de ajuda. Neste artigo
procuramos refletir sobre os obstáculos que as mulheres imigrantes encontram em Portugal
quando se encontram numa situação de violência doméstica.
294) Duarte, Madalena. 2014. “Género e trajetórias de violência: o tráfico sexual de
mulheres e a violência doméstica sobre mulheres migrantes”. In: Género, nacionalidade

e género – Olhares cruzados sobre migrações e reclusão feminina em Portugal, ed. Raquel
Matos. Porto: Universidade Católica Editora, 41-66.
295) Durão, Susana. 2011. "Opportunities, Politics and Subjectivity in Rio de Janeiro and
Lisbon's Non-governmental Organisations". In: Europe in Black and White. Immigration,

Race, and Identity in the "Old Continent", eds. Manuela Ribeiro Sanches, Fernando Clara,
João Ferreira Duarte & Leonor Pires Martins. Bristol – Chicago: Intellect, 101-120.
Excerpt: In this essay, I have chosen to explore the ethnography of two of the most highly
dynamic grass-roots NGOs. Both are extremely important in their fields and are currently
very well known in Brazil and Portugal. They are, respectively, the Grupo Cultural
AfroReffae in Rio de Janeiro, and the Associação Cultural Moinho da Juventude (literally,
the ‘Youth Mill Cultural Association’) in Lisbon.
296) Egreja, Catarina & João Peixoto. 2011. "Caminhos limitados ou mobilidade
bloqueada? A mobilidade socioprofissional dos imigrantes brasileiros em Portugal".

Sociologia, Problemas e Práticas, 67: 43-64.
Resumo: Apesar de haver em Portugal uma longa tradição de estudos sobre migrações,
a análise específica da mobilidade socioprofissional dos imigrantes tem sido alvo de
reduzida atenção. Este texto, baseado num inquérito a 1398 imigrantes brasileiros
realizado em 2009, pretende aprofundar essa temática, observando os seus padrões de
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inserção em três momentos: antes da migração, à chegada e no momento da inquirição.
As principais questões em debate são avaliar se as trajectórias de mobilidade ascendente
existem mas são limitadas, como tem sido sugerido pela investigação disponível; se é
apropriado falar em bloqueios a esses percursos; e se existem factores que os podem
influenciar. Os resultados apontam para trajectórias ascendentes limitadas, embora a
consideração do ano de chegada e de algumas características dos imigrantes permita
antever trajectos mais positivos.
Resumo: Though there is a long tradition of migration studies in Portugal, specific analysis
of the socio-professional mobility of immigrants has received limited attention. Based on a
survey that was carried out in 2009 and involved 1398 Brazilian immigrants, this text
seeks to examine this topic in greater depth by observing their integration patterns at three
points in time: before migration, on arrival and at the moment of the survey. The main
issues in question are to assess whether trajectories of upward mobility exist, albeit to a
limited degree, as the research available has suggested; whether it is correct to speak of
barriers to these courses of development; and whether factors that may influence them exist.
The results point towards limited upward trajectories, though consideration of the year of
arrival and certain characteristics of the immigrants allows us to predict more positive
progression.
297) Egreja, Catarina & João Peixoto. 2013. "Imigração, flexibilidade e precariedade
laboral: o caso dos imigrantes brasileiros em Portugal". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 11: 21-56.
Resumo: O principal objetivo deste texto é aprofundar o conhecimento sobre os modos
de inserção dos imigrantes brasileiros no mercado de trabalho em Portugal, tendo em
conta as modalidades flexíveis e precárias da relação laboral. Com base num inquérito
a uma amostra de imigrantes brasileiros realizado em 2009, são estudadas algumas
variáveis do emprego até agora pouco exploradas. É o caso das relações contratuais,
pagamento de impostos e contribuições, níveis de rendimento e horas de trabalho
semanais. São ainda revistos os níveis e características do desemprego ao longo do
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percurso migratório e na atualidade. Em todos os casos são identificadas as características
dos imigrantes que mais se relacionam com os padrões de flexibilidade e precariedade
laboral, demonstrando a sua grande vulnerabilidade nesta área.
Resumo: The main objective of this article is to study the knowledge about the modes of
incorporation in the labour market of Brazilian immigrants in Portugal, taking into account
the flexible arrangements of employment relations. By using data collected through a survey
of Brazilian immigrants carried out in 2009, the article deals with employment
characteristics insufficiently dealt with until now. This is the case of contratual arrangements,
payment of social contributions and taxes, income levels and weekly labour hours. Also
the levels and characteristics of unemployment are studied, both during the migration
trajectory and at the moment of survey. In all cases the main immigrants’ characteristics
related with flexible arrangements are reviewed, confirming their high vulnerability in this
area.
298) Elvas, Isabel. 2010. "A Orquestra Geração na Escola Básica 2,3 Miguel Torga na
Amadora".

Migrações.

Revista

do

Observatório

da

Imigração,

7:

293-

294.

Excerto: O meu estudo sobre a Orquestra Geração centrou-se no processo de
implementação e desenvolvimento do projecto educativo numa escola do ensino básico,
inserida num bairro problemático, e nas formas como se tem vindo a concretizar a sua
articulação com a disciplina de Educação Musical que lecciono na mesma escola.
299) England, Eileen. 2012. "Ageing as an expat in the Algarve: good practices among
retired migrants". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10: 159-166
Resumo: A história de vida de uma reformada inglesa radicada no Algarve, envolvida em
atividades associativas e de ocupação de tempos livres destinadas a migrantes britânicos
fixados no Algarve mostra as estratégias de adaptação desses migrantes e práticas
específicas de envelhecimento ativo.
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Resumo: The life story of a retired Englishwoman established in Algarve and involved in
associative and free-time occupation activities directed at British migrants in the Algarve
shows the adaptation strategies of these migrants and specific practices for active ageing.
300) Entzinger, Han. 2013. "The Political Economy of Migrants in an Integrating Europe
– A Project Revisited Ten Years After". In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de

homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José
Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina, 31-47.
301) Eremine, Alexei. 2010. "O Quarteto com Piano de Moscovo em Cascais".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 259-260.
Excerto: Tudo começou ao concluir o curso superior, quando com Guenrikh Elessine fundámos um trio com piano, juntamente com um colega e amigo nosso que, infelizmente,
emigrou para os EUA pouco tempo depois. Surgiu a ideia de criar um quarteto com piano.
Com Andrey Kevorkov (violeta) e Timofey Bekassov (violino) criámos o Moscow Piano
Quartet, que se estreou a 24.01.1990 na Casa-Museu de Ermolova em Moscovo,
marcando uma etapa fundamental para o Quarteto e para a vida cultural de Moscovo.
302) Espírito Santo, Ricardo Valentim Marques Carvalho do. 2009. A questão da

securitização da imigração chinesa em Portugal no quadro da União Europeia. Mestrado
em Relações Internacionais. Coimbra: Faculdade de Economia, Universidade de
Coimbra.
Sumário: Este trabalho tem por objecto de estudo a comunidade chinesa em Portugal e a
sua influência na segurança do país, ou seja, pretende-se caracterizar a comunidade e a
imigração chinesa e analisar o seu impacto na segurança e vida social de Portugal. O
objectivo é perceber de que forma a imigração chinesa e a presença desta comunidade
interfere na segurança de Portugal. Assim, não só se pretende analisar os fluxos migratórios
chineses para este país europeu, como também estudar a comunidade chinesa
estabelecida em Portugal e de que maneira esta influencia a segurança e a sociedade
portuguesa. Apresenta-se como argumento principal deste trabalho a ideia de que nem o
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grupo migratório chinês estabelecido em Portugal, nem os fluxos de imigração chineses
para este país ameaçam a esfera da segurança do país. Para se conseguir uma correcta
abordagem ao estudo de caso – imigração chinesa em Portugal – optou-se por uma
análise no quadro da União Europeia e posterior focalização no caso português. A
escolha deste modelo de análise deveu-se, não só ao facto de este grupo migratório estar
inserido no conjunto dos fluxos migratórios europeus, mas também pela aproximação em
termos de política imigratória que se assiste actualmente no espaço da União Europeia.
303) Esteves, Alina & Dora Sampaio. 2013. "Language proficiency among immigrants
and the establishment of interethnic relations. A comparative analysis of Bilbao, Lisbon and
Rotterdam". Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, 48 (96): 65-88.
Resumo:

Despite

the

increasing

interest

in

exploring

language

proficiency

among immigrants as a quintessential element for their economic integration in the host
country, less attention has been devoted to the social impacts that destination-language
proficiency may have on enhancing interethnic contacts between immigrants and the native
population. This research aims to shed light on this latter topic, discussing if being a nativespeaker immigrant in the host country or, for those immigrants who are non-native speakers,
having a stronger command of the destination-language may increase their likelihood of
interacting with the native population. Moreover, we question if there are significant
differences in the interaction patterns between these two groups and the natives, presenting
the cities of Bilbao, Lisbon and Rotterdam as a territorial frame. The analysis is based on
data gathered through the GEITONIES survey. The results obtained indicate that nativespeaker immigrants generally tend to show more interaction with the natives. Nevertheless,
for immigrants not sharing such cultural similarity, those with a higher level of secondlanguage proficiency clearly show stronger bonds with the native population; in both cases
this can also be related to individual, group or place related variables.
304) Esteves, Alina. 2013. “Habitação, imigração e integração sócio-territorial: notas e
reflexões a partir do caso da Região do Algarve”. In: Migrações na Europa e em Portugal.

183
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Ensaios de homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro
Góis, José Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina, 127-163.
305) Estrela, Paulo. 2009. "A saúde dos imigrantes em Portugal". Revista Portuguesa de

Clínica Geral, 25 (1): 45-55.
Resumo: Objectivo: Este artigo propõe-se apresentar os principais problemas de saúde de
populações culturalmente distintas em Portugal: trabalhadores imigrantes e as suas
famílias, no contexto da prestação de cuidados de saúde. Métodos: Foi consultada
literatura de referência e artigos na Medline e Google, para além de um trabalho
efectuado pelo autor, referentes aos problemas de saúde dos imigrantes, bem como ao
modo como acedem e utilizam os serviços de saúde. A pesquisa incidiu sobre artigos
publicados nos últimos oito anos em língua inglesa, francesa, espanhola e portuguesa.
Conclusões: A evidência mostra que os imigrantes, frequentemente, têm grande
dificuldade em aceder e usar os serviços de saúde disponíveis, o que os torna num grupo
de risco acrescido. Revela, igualmente, que os problemas de saúde, na população
imigrante, resultam de condições físicas, psicológicas e, talvez mais importante que as
anteriores,

de

condições

sociais,

que

potenciam

o

risco

de

adoecer.

Prestar cuidados à população imigrante pressupõe, não apenas reduzir os factores de
risco e tratar a doença, mas, igualmente, promover o suporte social necessário tanto a
estes doentes como às suas famílias, de modo a que, efectivamente, se consigam eliminar
as disparidades encontradas quando se comparam os cuidados de saúde prestados a
estas populações com os dispensados à população autóctone. Deste modo, a melhor
estratégia será a combinação de medidas que permitam, não apenas reduzir as
consequências da estigmatização e exclusão sociais desta população, fornecendo
informação sobre as suas caraterísticas culturais, as suas crenças e os seus valores, mas
também a detecção e tratamento precoce dos seus problemas de saúde e a promoção
da educação para a saúde, através de programas que estimulem a aquisição de estilos
de vida saudáveis, especialmente nos grupos etários mais jovens. Da mesma forma, a
utilização de intérpretes, ou de mediadores culturais, servirá para ultrapassar as barreiras
linguísticas, permitindo uma melhor comunicação e relação entre médico e doente. Por
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fim, em virtude do desconhecimento, pelos profissionais de saúde, dos padrões culturais
e das necessidades específicas destas populações, torna-se necessário que os médicos
de família sejam sujeitos a um treino específico que os sensibilize para as diferenças
culturais, para ultrapassarem estereótipos e obterem informação e competências na
comunicação intercultural, que se reflictam na qualidade de cuidados prestados a esta
população.
306) Estrela, Paulo. 2009. "Breve caracterização da imigração em portugal". Revista

Portuguesa de Clínica Geral, 25 (1): 40-44.
Resumo: O objectivo deste texto é proceder a uma breve descrição do desenvolvimento
do fenómeno migratório em Portugal, um país tradicionalmente de emigração, onde, nas
últimas décadas, a população imigrante aumentou de forma muito significativa,
espalhando-se pelas áreas urbanas, suburbanas e rurais. Para tal, procedeu-se a uma
pesquisa de informação sobre este processo na literatura de referência, no Google e num
trabalho efectuado pelo autor.
307) Évora, Iolanda. 2009. "Percepções de risco e práticas de prevenção ao VIH/SIDA
entre jovens de origem cabo-verdiana em Portugal". In: Os Saberes da Cura: Antropologia

da Doença e Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira & Chiara Pussetti. Lisboa: ISPA,
261-296.
Resumo: Este estudo que realizámos, e cujos resultados parciais aqui apresentamos, trata
do comportamento de prevenção da população jovem cabo-verdiana imigrada em
Portugal em relação ao HIV/SIDA. Os promotores deste trabalho foram duas instituições
de Cabo Verde: o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Comitê de Coordenação do
Combate à Sida de Cabo Verde, com o patrocínio do Banco Mundial. O objectivo deste
estudo foi o de compreender a relação (ou o hiato) existente entre o conhecimento que os
jovens têm sobre o HIV/SIDA e as suas práticas de prevenção no dia-a-dia. Igualmente,
procurámos explorar as possíveis interferências do factor imigração nas atitudes e teorias
dos jovens sobre o VIH/SIDA e as condutas que consideram as mais seguras. O estudo
inclui-se, portanto, entre os que procuram fundamentar propostas de educação para a
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saúde relacionada ao VIH/SIDA, a partir da compreensão da forma como as diferentes
populações ou colectividades concebem o cuidado com a saúde. O estudo foi realizado
com jovens de origem cabo-verdiana a viver em Portugal, tendo nascido ou não em Cabo
Verde. Abrangemos ambos os sexos de forma eqüitativa (8 homens e 7 mulheres), com
idades entre 16-26 anos e que vivem em bairros de realojamento social, ou seja, bairros
construídos pelas estruturas municipais em substituição a bairros de lata. As regiões
abrangidas foram as que apresentam um grande número de caboverdianos e seus
descendentes: Lisboa, Grande Lisboa e Loulé. Consideramos que a pertença a tais
espaços circunscreve a situação social e económica deste grupo pois, embora
questionável, a definição bairros de realojamento contém uma categorização social, em
larga medida, atribuída pelo sistema de classificação social dominante a jovens de
origem imigrante no país. Portanto, consideramos esta definição por causa das suas
implicações na experiência social destes jovens e nas condições materiais e simbólicas
de existência, das quais dependem as decisões quotidianas em relação aos cuidados
com a saúde e a prevenção. Optámos pela utilização de uma metodologia qualitativa
de recolha de dados que permitisse um estudo exploratório, em profundidade, e a
identificação de determinados padrões de comportamentos e de percepção. Esta
metodologia, desenvolvida por Rodrigues (1978, 1999) nos pareceu mais adequada
para alcançarmos conteúdos irracionais, denominação esta frequentemente atribuída
pelas ciências sociais a factores que "existem, mas que não podem ser apreendidos pela
razão" (Rodrigues, 1999, p.4). Como refere a autora, trata-se de tentar alcançar "aquilo
que não pode ser medido, mas que é digno de ser conhecido", ou seja, os conteúdos
emocionais e os significados mais profundos das explicações dos jovens acerca dos
comportamentos preventivos em relação ao HIV/SIDA. Realizámos entrevistas individuais,
em profundidade, de forma a levar os sujeitos a produzir um material capaz de revelar
as representações, o tipo de percepção, os recursos explicativos utilizados e as
explicações que produzem, a partir das posições que ocupam no interior dos seus grupos,
em particular, a posição relativa à imigração e ao HIV/SIDA. A partir de uma reflexão
sobre si mesmo (discurso livre), identificámos os temas de interesse e preocupação de
cada jovem entrevistado, a seqüência dos temas e a forma como o jovem interliga os
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aspectos da sua vida e do seu mundo. Sobretudo, procurámos reconhecer o lugar onde
os sujeitos colocam a questão da SIDA entre os temas da sua vida. Com as Perguntas
Intermediárias propunhamos explorar as questões sobre HIV/SIDA que interessavam ao
projeto e que não tinham sido trazidas, de forma espontânea, pelo jovem na primeira
parte do discurso livre. Por fim, o Questionário sócio-económico permitiu chegar às
condições de vida deste grupo em Portugal e também à história familiar. Incluímos aqui
questões sobre a migração do seu grupo familiar nas suas diferentes fases e para cada
um dos seus membros.
308) Faria, Margarida Lima de. 2009. “Cooperação no âmbito do ensino superior: ser
estudante angolano em universidades portuguesas”. Pro-posições, 20(1): 45-63.
Resumo: No presente artigo desenvolver-se-á uma análise sobre o lugar desempenhado
por Portugal na formação escolar superior de estudantes angolanos, procurando dar conta
dos aspectos simbólicos, afectivos, culturais e económicos subjacentes a essa escolha. A
análise incidirá, ainda, sobre uma caracterização sociológica das trajectórias
educacionais e socioeconómicas das suas famílias, e destas por relação com a estrutura
social angolana em situação de mudança. Procurará ainda cruzar a trajectória dessas
famílias e o valor atribuído ao capital escolar com a trajectória de Angola e o investimento
no ensino, desde o período da independência. Esta caracterização, quer dos estudantes
quer das famílias, far-se-á igualmente por relação com outras situações sociais, por esses
grupos entendidas como "outras". Nesta última abordagem, procurar-se-á analisar a forma
como esses estudantes representam as "elites no poder" e, ainda, como essa
representação interfere nas suas expectativas em relação ao futuro, nomeadamente no
que se refere ao retorno ao seu país.
Resumo: The author analyses Angolan students' higher education while studying in Portugal,
by taking into account the symbolic, affective, cultural and economic aspects influencing
the choice of studying that country. The analysis will also characterize educational and
socio-economic routes defined by the students' families, as well as their relations to the
current social changes taking place in Angola. One of these changes is the increased
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value given to higher education, specifically after independence. The national intervention
in this area is related to the families' investment in a dialectic discussion between short-term
individual actions and long-term structural changes. It is hypothesized that the value given
to education depends on individual socio-economic and political positions. This idea is
reinforced by the analysis of the way students interviewed conceive other groups of students
who chose other countries for higher education, as well as the way they see themselves in
relation to the current Angolan elite. Finally we discuss how they see their future and their
expectations concerning their return to Angola, after obtaining their diploma.
309) Faria, Margarida Lima de. 2010. "Estudantes angolanos em Portugal: estratégias
políticas e trajectórias pessoais". In: Caminhos Cruzados em História e Antropologia.

Ensaios de homenagem a Jill Dias, eds. Philip J. Havik, Clara Saraiva & José Alberto Tavim.
Lisboa: Instituto de Ciências Sociais de Universidade de Lisboa, Imprensa de Ciências
Sociais, 281-289.
Excerto: Portugal vem, desde 1975, recebendo nas suas universidades estudantes
africanos dos países lusófonos que se inscrevem em cursos superiores, pós-graduações,
mestrados e doutoramentos. De acordo com estatísticas oficiais, os estudantes angolanos
são os mais representados, deste conjunto de países (Pessoa 2004, 1). A construção de
cadeis de significados, relacionados com a experiência de vivência fora do país – e no
caso presente com a experiência destes jovens angolanos em Portugal – é um processo
dinâmico, de características únicas para uma geração, desenrolando-se em contextos
espaciais e temporais próprios, independentemente das políticas de integração ou das
narrativas de identificação que as enquadram. Cada geração cria, para si mesma, as
suas condições de recepção e assimilação de situações de contacto com a diferença,
sendo também livre de atribuir sentidos aos acontecimentos e de reler, de modo próprio,
passados e raízes culturais comuns.
310) Faustino, Horácio & João Peixoto. 2009. Immigration-trade links: the impact of recent

immigration on Portuguese trade. DE Working papers, 36/2009/DE/SOCIUS. Lisbon:
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School of Economics and Management, Technical University of Lisbon, Department of
Economics.
Resumo: This study analyzes Portuguese immigration during the period 1995-2006 and
estimates the effects of an increase in the stock of immigrants and of the increased
percentage of highly-skilled immigrants employed in manufacturing industry. Furthermore,
the effects are estimated of immigrant entrepreneurs active in manufacturing industry on
Portugal’s bilateral trade with 38 countries. The latter group includes, in addition to the
member-countries of the EU27, five African countries with Portuguese as their official
language, and known as PALOPs. In 2006, these two blocs combined accounted for 83%
of Portugal’s trade in goods and 89% of its immigrant stock. Panel data is used to conduct
an econometric analysis. The study finds that a 10% increase in the immigrant stock will
produce the following effects on Portugal’s bilateral trade with these countries: an increase
of 2.8% in exports, an increase of 2.66% in imports, an increase of 1.87% in IIT, an
increase of 4.01% in HIIT and an increase of 1.48% in VIIT. In addition, we conclude that
higher percentages both of highly skilled immigrant workers and immigrant employers in
manufacturing industry have a positive effect on exports, IIT and VIIT.
311) Faustino, Horácio C. (ed.), João Peixoto & Patrícia Baptista. 2009. As Características

da Imigração em Portugal e os seus Efeitos no Comércio Bilateral. Observatório da
Imigração, 31. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: Este estudo faz a caracterização da imigração portuguesa no período 19952006 e estima os efeitos do aumento do stock de imigrantes, do aumento da percentagem
dos imigrantes altamente qualificados na indústria transformadora e dos imigrantes
empregadores sobre o comércio bilateral de Portugal com 38 países. Estes 38 países,
que incluem os nossos parceiros da UE27 e cinco PALOP, representavam, em 2006, 83%
do comércio de bens de Portugal e 89% do stock de imigrantes. A caracterização da
imigração é feita recorrendo aos dados do INE, do SEF e dos Quadros de Pessoal (microdados). Complementarmente, é feita a caracterização do comércio de Portugal com estes
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países recorrendo a vários indicadores, nomeadamente aos índices de comércio intrasectorial calculados ao nível do produto (cinco dígitos da CAE). Os efeitos no comércio
são estimados distinguindo entre comércio inter-sectorial (exportações e importações) e
comércio intra-sectorial (IIT). No comércio intra-sectorial é feita ainda a distinção entre dois
tipos de IIT: o IIT horizontal (HIIT) e o IIT vertical (VIIT). A análise é feita utilizando dados
de painel e os modelos são estimados em termos estáticos e dinâmicos. Na
caracterização da imigração o estudo conclui que o número total de estrangeiros
aumentou fortemente nos últimos anos: entre 1999 e 2006 esse valor mais do que
duplicou, passando de 191 mil para 409 mil.
312) Faustino, Horácio C. & João Peixoto. 2013. "Immigration-trade links: Evidence from
Portugal". Ekonomska istraživanja, 26 (1): 155-170.
Resumo: This article tests the relation between immigration and Portuguese bilateral trade,
considering the twenty-seven European partners (EU27). Using a static and dynamic panel
data analysis, the results show that the stock of immigrants has a positive effect on
Portuguese exports, imports and bilateral intra-industry trade (IIT). These results suggest that
immigration affects all types of trade in a positive way. The findings also suggest that the
increase of immigrant entrepreneurs reinforce the positive effect on exports and on IIT. The
dynamic results confirm the positive effect of the immigration stock on horizontal and vertical
IIT.
313) Felgueiras, Margarida Louro & Carlos Eduardo Vieira, eds. 2010. Cultura escolar,

migrações e cidadania. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.
314) Ferin, Isabel, ed. 2009. Imigração, diversidade étnica, linguística, religiosa e

cultural na imprensa e na televisão: 2008. Lisboa: Entidade Reguladora para a
Comunicação Social.
Excerto: O presente estudo decorre de um protocolo assinado entre a Entidade
Reguladora da Comunicação (ERC), o Alto Comissariado para a Imigração e o
Desenvolvimento Intercultural (ACIDI) e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
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(FLUC) com vista à análise da imprensa e da televisão no ano de 2008, referente ao
tema imigração, diversidade étnica, linguística, religiosa e cultural. Este estudo procura
dar continuidade a três estudos anteriores, publicados nos anos de 2004, 2005 e 2007,
patrocinados pelo ACIME e realizados no âmbito do Observatório da Imigração, sobre
os Media, Migração e Minorias Étnicas. Em função do projecto desenvolvido no ano de
2008 ser, igualmente, patrocinado pela ERC, a análise procurou focar as questões de
rigor informativo, nomeadamente o comportamento dos operadores de televisão face às
temáticas enunciadas e às fontes consultadas, bem como identifi car eventuais
procedimentos discriminatórios face aqueles grupos sociais. A análise incidiu sobre a
imprensa diária e semanal e sobre os três serviços de programas generalistas de televisão
de sinal aberto. Na imprensa foram analisados, pela primeira vez, jornais de distribuição
gratuita em todo o país. Na televisão foram analisados, em todos os canais, para além
dos blocos informativos das 20h, também os das 13h00. No entanto não foram tratados
programas especiais, emitidos fora do âmbito dos jornais televisivos, sobre as temáticas
da imigração e da diversidade.
315) Fernandes, Ana & José Pereira Miguel, eds. 2009. Health and Migration in the

European Union: Better Health for All in an Inclusive Society. Lisboa: Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge.
Introduction: An integral part of the organisation of a conference on health and migration,
the Ministry of Health’s principal initiative during the Portuguese Presidency of the European
Union, was the commissioning of two preliminary documents. These aimed to bring
together knowledge and information from this already controversial policy area, made
more so against a background of enlargement and consolidation of the European Union,
and the increasing mobility of the population between and into member states. This is the
first of these documents1 with the title Challenges for Health in the Age of Migration: Health
and Migration in the European Union and its purpose is to provide knowledge on the
relationship between health and the challenges it faces in view of the complex phenomenon
of migration in an era of globalisation.
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316) Fernandes, Ana, Beatriz Padilla, Manuel Carballo & José Pereira Miguel. 2009.
"The Road Ahead: Conclusions and Recommendations". In: Health and Migration in the

European Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José
Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 91-95.
Excerpt: Over the past twenty years many of the countries that now make up the EU have
gone from being net exporters of human resources to net receivers. However, many of
these countries still uphold a mixed composition of out and in migration, that is, significant
numbers of people leave their country to settle in other EU countries or to other parts of the
world. But they are now doing so at a far slower pace than before and certainly at a
slower rate than the number of people coming in to the region. The socalled transition to
“receiving country” status has not been an easy one for EU countries and in many respects
they have been caught seemingly by surprise, and ill-prepared institutionally and
sociopsychologically for this new status. Certainly, very few EU countries have developed
forward looking comprehensive policies to deal with in-migration and even fewer have
introduced programmes designed to facilitate the social insertion and integration of
newcomers. Health and migration are intrinsically linked, as health is one of the key
dimensions of integration, and currently, most migrants experience inadequate living
conditions, their crossing to Europe often creates significant health risks, and life in host
countries impose further stressors. The implications for public health of this neglect have
been, and will continue to be farreaching for years to come.
317) Fernandes, Ana, Barbara Backstrom, Beatriz Padilla, Jorge Malheiros, Julián
Perelman & Sónia Dias. 2009. "Conceptual framework". In: Health and Migration in the

European Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José
Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 23-32.
Excerpt: In the aftermath of World War II and throughout the 1950s and the 1960s,
European countries focused on having a new beginning. At that time most of the migration
flows were intra-European. Southern countries (Spain, Greece, Italy and Portugal) provided
a labour force to those countries that had suffered the worst destruction (Germany, France,
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Belgium, Luxemburg and Great Britain). Known as the reconstruction era, this was largely
supported through the Marshall Plan. (Kastoryano, 2005; Salt 2001). The different types
of migration waves varied from colonial and post-colonial migration, to political refugees
migrating from different regions of the world, to labour migration, and these migration flows
were characterised by diversity and intensity. Over recent decades, the dominant
characteristic of migrants has changed; the profile has shifted from the traditional young
single male worker to one of more diversity including women, children, families, refugees
or asylum seekers, among others. Another shift has been in relation to the diversification of
the countries of origin and transit.
318) Fernandes, Ana & Beatriz Padilla. 2012. "Developing an integrated approach for
research and policies on migration, health and ageing". In: Health inequalities and risk

factors among migrants and ethnic minorities, eds. David Ingleby, Allan Krasnik, Vincent
Lorant

&

Oliver
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Publishers,
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Excerto: In this chapter we put forward an integrated approach to research and intervention
by framing specific issues on migration and health along the ageing process. It is essential
to define the main concepts and draw up a review of existing literature in order to develop
a specific approach to this issue. Regarding ageing, it is essential to perceive the changes
that have occurred in Europe from the standpoint of demography; which should shape the
way we look at older people. In terms of social security and health – the key issues of
social policies regarding older people including migrants – no universal response has been
adopted; on the contrary, diverse solutions have been found across Europe. These concerns
go beyond the scope of this chapter. We will focus on conceptual and theoretical
formulations as a first step, and as a first attempt to set the issue for research and policy
agendas.
319) Fernandes, António Teixeira. 2010. "Introdução". In: Religião em Movimento.

Imigrantes e diversidade religiosa em Portugal e Itália, eds. Helena Vilaça & Enzo Pace.
Porto: Estratégias Criativas, 7-20.
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Excerto: Após um tempo em que a Europa foi uma fonte de produção de emigrações, por
razões económicas, políticas, ideolóficas ou religiosas, vem-se constituindo, há já algum
tempo, como espaço da sua recepção. A Europa ocidental tem sido objecto de uma
relativa “invasão” de povos provenientes dos mais diversos e recuados recantos da terra,
à procura de bem-estar e de segurança. No seu imaginário, aparece a visão de um
mundo livre e abastado. Os movimentos migratórios constituem uma problemática
relevante nos diferentes países, tornados regiões de imigração, aparecendo
simultaneamente como espaço de bem-estar e de segurança e, por vezes, de fortaleza
fechada. Os movimentos migratórios adquirem uma dimensão importante nas sociedades
actuais, sendo objetco de um debate nem sempre fácil. Depois da II Grande Guerra, os
países adoptaram políticas facilitadores da entrada de trabalhadores estrangeiros, com
carácter de temporalidade, para promoverem o crescimento económico, profundamente
abalado pelas operações bélicas que, além disso, deixaram atrás de si um rasto de
destruição. Esse surto de imigração foi rapidamente avolumado com a vinda das
respectivas famílias dos países de origem. O movimento produz uma dimversificação da
população, alterando a paisagem europeia do ponto de vista étnico, religioso,
económico e cultural. A Europa redescobre a sua etnicidade.
320) Fernandes, Gleiciani. 2009. "Imagens representativas da imigrante brasileira em
Portugal: estratégias e jogo de esphelos". In: Sociedades desiguais. Gênero, Cidadania

Identidades, eds. Muleka Mwewa, Gleciani Fernandes & Patrícia Gomes. São Leopoldo:
Editora Nova Harmonia, 89-108.
Resumo: A vida na escola provoca-nos com episódios extraordinários para apreendermos
a relevância de análises críticas coletivas, multitemáticas, como as de Sociedades
Desiguais: gênero, cidadania e identidades, este encontro entre autores africanos, latinoamericanos e portugueses. As palavras-chave do título da presente obra, são articuladas
em nome de compreendermos as dinâmicas, no mundo, de sociedades desiguais, e que
são deflagradas nos textos, na escolha de temas caros ao debate contemporâneo
comprometido com a compreensão e o incentivo à resistência aos artefatos culturais e
políticos que nos propõem individualismo e soluções pragmáticas para nossa
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sobrevivência. Para tanto, os autores e autoras celebram a busca de conhecimento com
uma combinação que aparece como ferramenta valiosa para as lutas sociais: de um lado
entremeiam argumentos vigorosos sobre essencializações político-econômicas e culturais,
interações humanas e suas (re)construções para além da idéia de fronteiras "nacionais",
de sexismo, de cristalização de sentidos sobre si e os outros. Sobre si, pela mão dos
pensadores críticos mais conhecidos por meio de nossos textos acadêmicos, bem como
outros que transitam mais particularmente na reflexão antropológica da área histórica,
filosófica e linguística, dentre outros. Sobre os outros, os autores aqui escrevem, não como
elemento distinto, mas como substrato objetivo para suas análises, a partir das práticas
socio-históricas em contextos africanos, latino-americanos e europeus.
321) Fernandes, Margarida & Teresa Morte. 2011. "Stereotypes and other lies: The media
and the constrution of racail hatred". In: Citizenship and the Legitimacy of Governance:

Anthropology in the Mediterranean Region, eds. Italo Pardo & Giuliana B. Prato. Farnham
– Burlington: Ashgate, 75-95.
Resumo: On 10 June 2005, a major Portuguese national holiday, the news headlines took
everyone by surprise. At Carcavelos beach, near Lisboa, a group of black youths had
supposedly performed what came to be known as ‘o arrastão’ (the rampage), running
through the beach robbing and mugging beachgoers. Taking the arrastão as a case stidu
we will discuss issues of representation, with particular reference to the ways in wich the
black population is associated with criminality and to the widespread feeling of insecurity
portrayed in the media, despite sociological indicator showing that Portugal is, within the
Western European context, a relatively safe country. The production of narratives of
insecurity, associated with ‘ethnic minorities’, underprivileged suburbs, ‘gangs’, terror and
calls for tight vigilance, are consistent with the general trend portrayed by Löic Wacquant
(1999 and 2000) and Zygmunt Bauman (2000 and 2007), while the way the Portuguese
media constructs the news is evocative of Bourdieu’s On television (1996). These works
address, from various perspectives, some of the contradictions inherent to the neo-liberal
model prevalent in Western societies. In this chapter we describe briefly the events of June
2005 presenting a few examples of the media coverage. Then we will discuss the

195
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

background and the context in which the events occurred looking at the discourses
produced by the media. We shall see how the Portuguese media reinforce the feeling of
unease and foster social and racial tensions, victimizing the poorer segments in society
and, in particular, the ‘other’ of different skin colour or cultural background. The material
that we analyse here consists of media reports of the arrastão and reactions to it in official
documents and of interviews, undertaken in the Lisbon area, which focus on how the
images of the arrastão are recalled and how the relationship between crime and
immigrants and ‘ethnic minorities’ is perceived. In line with the wider theme of this book,
we build towards a discussion of the implications of legitimacy and governance assuming,
as suggested by Pardo (2000), that a delicate balance between trust and responsibility is
essential for the exercise of power and authority.
322) Fernandes-Jesus, Maria, Norberto Ribeiro, Pedro D. Ferreira, Elvira Cicognani &
Isabel Menezes. 2011. "Da participação à integração: Estruturas e oportunidades,
discriminação e género no contexto da participação cívica e política de jovens imigrantes
brasileiros/as". Ex aequo, 24.
Resumo: Este artigo procura compreender as formas, contextos e níveis de participação
cívica e política de jovens imigrantes brasileiros/as em Portugal, atendendo às diferenças
de género e de idade. Com base em grupos de discussão focalizada analisam-se as
experiências, as percepções e os significados dos jovens brasileiros/as relativamente à
participação, à integração, às estruturas políticas e ao preconceito/discriminação. Os
resultados sugerem que os/as jovens revelam poucas experiências de participação em
contextos formais e informais, consideram a participação um mecanismo para a
integração e atribuem à participação política baixos níveis de eficácia. Na discussão dos
resultados salientamos implicações para futuras investigações.
Resumo: From Participation to integration: Structure and opportunities, discrimination and
gender regarding civic and political participation of young Brazilian immigrants. This article
aims to understanding civic and political participation of migrant youth and the importance
of gender and age. Insights from focus groups conducted with Brazilian youth allow us to
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explore experiences of participation, meanings about integration, immigration policies,
prejudice and discrimination. Results suggest that Brazilian migrant youth have few
experiences of civic and political participation; they consider participation important to
their integration but see it as having very low effectiveness; they identify institutional and
political opportunities to participate. The importance of furthering studies on the civic and
political participation of migrant communities is discussed.
323) Fernandes-Jesus, Maria, Carla Malafaia, Norberto Ribeiro, Pedro D. Ferreira,
Joaquim L. Coimbra & Isabel Menezes. 2012. "Diversidade na participação cívica e
política". In: Agência e participação cívica e política: Jovens e imigrantes na construção

da democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla
Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 95-143.
Excerto: Partindo do pressuposto que existe diversidade nos processos e dinâmicas
participativas, o estudo que apresentaremos ao longo deste capítulo pretende constituir-se
numa análise do modo como os/as jovens de origem portuguesa, angolana e brasileira
participam, efectivamente, na sociedade. Para além disso, procuraremos demonstrar o
papel de algumas variáveis sociodemográficas, sociais, políticas e psicológicas na
participação cívica e política, bem como compreender algumas das consequências da
participação nas atitudes, comportamentos e disposições individuais. Este estudo implicou
a recolha de dados através de inquéritos por questionário com o objectivo de
compreender os níveis, formas, processos e preditores da participação cívica e política
de jovens de origem portuguesa, angolana e brasileira atendendo à idade e ao sexo
dos/as participantes. A construção do questionário partiu dos resultados da fase anterior,
de cariz qualitativo, e envolveu um processo colaborativo entre os/as investigadore/as
das várias equipas implicadas no projecto. Consequentemente, o instrumento inclui
escalas e itens criados pelos membros da equipa, adaptações de outras escalas já
existentes, e foi baseado nos resultados obtidos num estudo piloto. O questionário final
inclui, portanto, um conjunto de dimensões que se encontram materializadas em diversos
itens e escalas, tais como o interesse político, atenção política, participação, eficácia da
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participação, qualidade das experiências de participação, motivações, entre outras (vd.
Tabela 1).
324) Fernandes-Jesus, Maria, Carla Malafaia, Pedro D. Ferreira, Elvira Cicognani & Isabel
Menezes. 2012. “The many faces of Hermes: The quality of participation experiences and
political attitudes of migrant and non-migrant youth”. Human Affairs, 22 (3): 434-447.
Resumo: This paper intends to explore whether and how the quality of participation
experiences is associated with political efficacy and the disposition of migrant and nonmigrant young people to becoming involved. The sample includes 1010 young people of
Portuguese, Angolan and Brazilian origin, aged between 15 and 29 years old. The results
reveal that the quality of participation experiences is related to political efficacy and
dispositions to becoming involved, but different groups seem to react differently to different
forms of political action.
325) Fernandes-Jesus, Maria, Elvira Cicognagni & Isabel Menezes. 2014. “ Participação
cívica e política: jovens imigrantes brasileiros/as em Portugal”. Psicologia & Sociedade,
26(3): 572-582.
Resumo: Neste artigo analisamos visões, experiências e níveis de participação cívica e
política de jovens imigrantes brasileiros/as em Portugal. Num primeiro momento,
apresenta-se as visões dos/as jovens (5 grupos de discussão, N=29) sobre a
participação, direitos políticos e principais fontes de influência. De seguida, com base
nos resultados dos questionários (N=357) examina-se formas e níveis de participação
cívica e política. Para além disso, analisase os níveis de interesse e atenção política e as
perceções de eficácia da participação. Os resultados, discutidos à luz de uma perspetiva
abrangente, integram os dados qualitativos com os indicadores quantitativos. Concluise
que a participação de jovens brasileiros/as em Portugal é um fenômeno complexo, que
inclui dimensões do interesse político, e que varia de acordo com um conjunto de fatores
(idade, o gênero e o capital cultural).
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Resumo: In this paper we analyse views, levels and experiences of participation of young
people of Brazilian origin living in Portugal. Using data collected through focus groups
discussions (N=29) we present youth views and meanings about participation, knowledge
about their political rights and main sources of influence. Additionally, using results from
the survey (N= 357) we report types and levels of civic and political participation. In
addition, we explore levels of political interest, political attentiveness and perceived
effectiveness of participation. The results are discussed through a broad conception of civic
and political participation and contrasting the results from the focus groups and the survey.
Based on the results, we conclude that participation of young Brazilian is a complex issue
that includes cognitive dimensions and varies according age, gender and cultural capital.
326) Fernandes-Jesus, Maria, Carla Malafaia, Norberto Ribeiro, Isabel Menezes. 2015.
“Participation among youth, women, and migrants: findings from Portugal”. In: Political and

Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives, eds. Martyn Barret & Bruna Zani. New
York: Routledge, 311-333.
327) Fernández, Mercedes & Mª Carolina Parra. [s. a.]. Integration of highly skilled third

country nationals in Europe: a new propasal for circular talent management.
Excerpt: The project “Integration of Highly Skilled Third Country Nationals in Europe: A
New Proposal for Circular Talent Management” HOME/2010/EIFX/CA/1832 cofunded by the European Integration Fund was coordinated by the Comillas Pontifical
University - IUEM (Spain) together with the Legal Clinic for Refugees and Immigrants - LCRI
(Bulgaria), the Ministry of the Interior (Finland), the Centre for Migration Law - CMR,
Radboud University Nijmegen (the Netherlands), the High Commission for Immigration and
Intercultural Dialogue - ACIDI (Portugal), the Asociación por la integración de profesionales
inmigrantes - INPROIN (Spain) and the General Secretary of Immigration and Emigration Ministry of Employment and Social Security (Spain). The main aim of this project was to
define integration processes adapted to different highly skilled immigration patterns and
the socio-economical needs of European countries, on the basis of a multidisciplinary
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discussion/thinking on the relationships between admission policies, integration of highly
skilled third country nationals in EU countries and circular talent management.
328) Ferreira, Ana Cristina & Madalena Ramos. 2012. "Padrões de casamento dos
imigrantes brasileiros residentes em Portugal". Revista Brasileira de Estudos de População,
29 (2): 361-387.
Resumo: Ao longo das últimas décadas, o número de estrangeiros residentes em Portugal
aumentou de forma expressiva. Neste contexto, a comunidade brasileira assumiu uma
importância cada vez maior, sendo em 2009 a nacionalidade mais representada, com
uma participação de 25% no total de residentes estrangeiros em Portugal. Esta evolução
tem, como seria de se esperar, reflexos a outros níveis, em particular no contexto do
casamento. Contrariando a tendência decrescente observada para o total de casamentos
ocorridos entre 2001 e 2009, aqueles em que pelo menos um dos cônjuges nasceu no
Brasil quase quadruplicaram nesse período. Para muitos autores, os casamentos mistos
são um bom indicador da integração das comunidades imigrantes na sociedade de
acolhimento. Assim, dada a importância da comunidade brasileira residente em Portugal,
é relevante observar qual o peso dos casamentos mistos nesta comunidade e analisar seus
padrões de matrimônio. A análise estatística dos microdados dos casamentos
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística possibilitou estudar e caraterizar a
evolução dos casamentos registrados em Portugal, entre 2001 e 2009, envolvendo
brasileiros residentes em Portugal. Ficou patente a existência de um elevado nível de
casamentos mistos, em especial com portugueses, neste período, o que indicia sua
integração na comunidade de acolhimento. Verificaram-se igualmente algumas diferenças
nos padrões de matrimônio entre os sexos, bem como uma tendência para a diminuição
da importância dos casamentos mistos, em especial entre os homens.
Resumo: Over the past decades, the number of foreign residents in Portugal has increased
significantly. In this context, the Brazilian community is of increasing importance, and was,
in 2009, the most represented nationality, with a 25% share in the total of foreign residents
in Portugal. As expected, this development reflects on other levels, particularly in the context
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of marriage. Contrary to the downward trend observed for total marriages occurring
between 2001 and 2009, those in which at least one spouse was born in Brazil almost
quadrupled during the period. For many authors, mixed marriages are a good indicator of
immigrant community integration in the host society. Thus, given the prominence of the
Brazilian community in Portugal, it is important to observe the relevance of mixed marriages
in this community and to analyze marriage patterns. Statistical analysis of microdata from
weddings provided by the National Statistics Institute led us to study and characterize the
possible evolution of marriages registered in Portugal between 2001 and 2009 and
involving Brazilians living in Portugal. During this period there was a high number of mixed
marriages, especially with Portuguese nationals, suggesting an integration with the host
community. There were also some differences in the patterns of marriage between the
sexes, as well as a tendency to a decreasing importance of mixed marriages, especially
among men.
329) Ferreira, Ana Inês Aires Mesquita Vieira. 2010. Migrações e ambiente. Imigrantes

ambientais no contexto europeu. Mestrado em Ecologia Humana e Problemas Sociais
Contemporâneos. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova
de Lisboa
Resumo: O Trabalho de Projecto tem como objectivo central contribuir para a construção
de um itinerário de investigação doutoral que conduza à clarificação e caracterização
da existência e percursos de vida de imigrantes ambientais, valorizando o espaço
europeu enquanto seu contexto de destino. Nesse sentido, a presente memória escrita
apresenta a identificação e evolução do problema de investigação, o seu enquadramento
teórico (ambiente, risco e migrações humanas) e metodológico (ecologia humana,
abordagem compreensiva e socioecológica), os resultados da investigação exploratória
(ao nível da vulnerabilidade humana face a alterações ambientais e da integração do
fenómeno nos fluxos migratórios rumo à Europa) e, por fim, a planificação metodológica
e operacional para o desenvolvimento do projecto de doutoramento. O projecto constróise na procura de colaborar para a valorização e reconhecimento dos imigrantes
ambientais, tanto no plano científico como na dimensão política e legislative.
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330) Ferreira, Ana Inês Aires Mesquita Vieira. 2012. “The Portuguese Press Portrait of
‘Environmental Refugees’”, International Science Index, Humanities and Social Sciences,
6(4): 408-413.
Resumo: The migration-environment nexus has gained increased interest from the social
research field over the last years. While straightly connected to human security issues, this
theme has pervaded through the media to the public sphere. Therefore, it is important to
observe how did the discussions over environmentally induced migrations develop from the
scientific basis to the media attention, passing through some political voices, and in which
ways might these messages be interpreted within the broader public discourses. To achieve
this purpose, the analysis of the press entries between 2004 and 2010 in three of the
main Portuguese newspapers shall be presented, specially reflecting upon the events,
protagonists, topics, geographical attributions and terms/expressions used to define those
who migrate due to environmental degradation or disasters.
331) Ferreira, Andreia & Maria Helena Ançã. 2013. "El juego lingüístico: una vía para
el desarrollo de la consciencia metalingüística de los niños nativos y no nativos". Segundas

Lenguas e Inmigracion en red, 7: 28-59.
Resumo: Portugal tem vindo a sofrer alterações sociais, ao longo destas últimas décadas,
sendo, actualmente, uma sociedade marcada por uma crescente diversidade linguística e
cultural. Tal alteração do tecido social repercute – se nas escolas portuguesas, as quais
são espaços cada vez mais heterogéneos linguística e culturalmente. Neste sentido, as
escolas necessitam de desenvolver estratégias para apoiar as crianças com português
língua não materna na aprendizagem da língua portuguesa (LP). Com este texto,
pretendemos dar a conhecer um estudo realizado numa escola do 1º ciclo do ensino
básico (1º CEB), cujo objetivo principal foi compreender de que forma o jogo linguístico,
em particular o jogo de ocultamento/ausência, é um recurso didáctico com reais
potencialidades na aprendizagem da LP e no desenvolvimento da consciência
metalinguística (CM) de crianças nativas e não nativas. Portugal has been undergoing
social changes over time and is, currently, a society marked by a growing linguistic and
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cultural diversity. Such a change in the social tissue has an impact in Portuguese schools,
which are spaces increasingly more heterogeneous linguistically and culturally. In this
sense, schools need to develop strategies to support non-native children in learning
Portuguese as a second language. Thus, with this text, we intend to disclose a study in a
school of the 1st Cycle of Basic Education, whose main objective was to understand how
the linguistic game, especially the game of concealment/absence, is a teaching resource
with real potentialities in learning the Portuguese language and in the development of
metalinguistic awareness of native and non-native children.
332) Ferreira, Eduardo. 2009. "Mercado de trabalho e trajectórias profissionais". In: Perfis

e Trajectórias dos Imigrantes nos Açores, Gilberta Pavão Nunes Rocha (ed.), Octávio H.
Ribeiro de Medeiros & Eduardo Ferreira. Ponta Delgada: Governo Regional dos Açores,
93-163.
Excerto: O número de estrangeiros residentes nos Açores, com excepção dos norteamericanos a viver na Base das Lajes, tem vindo a aumentar nos últimos anos. De acordo
com a informação disponibilizada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), verificase que, exceptuando estes últimos, o número de imigrantes, entre 2001 e 2007, varia,
sensivelmente, entre os 2.500 e os 4.500 indivíduos. Se consideramos outras
permanências na Região, através de vistos de trabalho, autorizações de permanência e
outras, os quantitativos são um pouco mais elevados, embora a tendência seja para
alguma estabilização em valores da ordem das 4.500 a 5.000 pessoas. Constata-se
que, nos últimos anos, a diferença entre as duas categorias é cada vez mais diminuta,
resultante em grande parte de um aumento mais significativo no número de residentes.
Com efeito, o ritmo de crescimento dos estrangeiros residentes tem, nos anos posteriores
a 2005, os seus valores mais elevados. Em sentido inverso está a totalidade dos
imigrantes, na qual estão incluídas outras situações além das respeitantes ao estatuto de
residente, que, após um declínio relativamente acentuado de 2004 para 2005, regista
alguma estabilização a partir desta última data. Configura-se, assim, nos últimos dois
anos, uma preponderância dos imigrantes que já obtiveram as condições legais de
residência e, consequentemente, uma possibilidade de estada mais prolongada e
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legalmente mais consolidada. Neste contexto, o objectivo geral do presente estudo é o
de caracterizar a população imigrante presente nos Açores, tentando, simultaneamente,
perceber até que ponto a concretização das expectativas geradas antes da vinda e a
avaliação subjectiva feita sobre a trajectória pessoal e a situação presente, especialmente
em contexto laboral, mas também de relacionamento social, poderá condicionar decisões
futuras acerca dos destinos migratórios desses mesmos imigrantes.
333) Ferreira, Eduardo Costa Duarte. 2010. "Estudantes cabo-verdianos nos Açores –
situação actual e perspectivas futuras". In: Actas da Conferência Internacional

Aproximando Mundos: Emigração, Imigração e Desenvolvimento em Espaços Insulares,
ed. Maria Lucinda Fonseca. Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento,
387-406.
Excerto: O presente texto tem como principal objectivo apresentar um perfil dos estudantes
cabo-verdianos que, actualmente, frequentam o ensino superior nos Açores, sublinhando
quer as perspectivas futuras que os mesmos apontam para o seu percurso migratório quer
as expectativas pessoais que têm em relação à sua trajectória individual e profissional.
Pretende-se, deste modo, equacionar o papel que este grupo de imigrantes pode vir a
assumir, a prazo, no estabelecimento e/ou consolidação de relações entre os
arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde, baseadas em projectos comuns que visem
potenciar as experiências e os recursos de um segmento qualificado.
334) Ferreira, Pedro Daniel. 2012. "A participação política e as possibilidades de
integração emancipatória de jovens imigrantes". In: Agência e participação cívica e

política: Jovens e imigrantes na construção da democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto
Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 150154.
Excerto: A participação política converteu-se nos últimos anos numa área de grande
interesse e investimento de várias disciplinas diferentes, desde a Psicologia, à Sociologia,
às Ciências da Educação ou à Ciência Política. Dos muitos projectos que têm vindo a ser
levados a cabo com a colaboração de equipas de universidades ortuguesas, poucos
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terão, no entanto, sido tão explicitamente multidisciplinares e largamente internacionais
(pelo menos à escala europeia) quanto o PIDOP – Processes Influencing Democratic
Ownership and Participation. Uma das grandes vantagens destes grandes projectos é que
se cruzam não apenas disciplinas mas culturas, experiência, conhecimentos e surpresa de
forma muito enriquecedora. As oportunidades que oferecem reflectem-se também na
complexidade dos estudos e na qualidade dos resultados que é possível obter. Assim foi,
como penso que é visível nos anteriores capítulos, também com este.
335) Ferreira, Sara Daniela Catalão. 2012. A multiculturalidade e a percepção materna

do bebé pré-termo. Mestrado em Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde Núcleo de Psicologia Clínica Dinâmica). Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de
Psicologia.
Resumo: Na sequência dos fenómenos migratórios, as sociedades actuais são, cada vez
mais, multiculturais. O processo migratório pode ter consequências ao nível físico e
psicológico, sendo que o modo como cada indivíduo vivencia este processo revela-se de
extrema importância para a adaptação e integração na sociedade de acolhimento. Ao
nível da parentalidade, as mães vêem-se confrontadas com práticas diferentes e
desconhecidas de prestação de cuidados às crianças, sendo necessária uma negociação
entre a utilização de práticas desenvolvidas no país de acolhimento e de práticas
interiorizadas e desempenhadas na cultura de origem, muitas vezes consideradas
inadequadas ou ultrapassadas na sociedade que as acolhe. O principal objectivo desta
investigação é averiguar a possível influência da migração sobre a vivência psicológica
relacionada com a maternidade pré-termo. Para tal, procedeu-se à recolha de dados
numa amostra de mães de bebés pré-termo, tendo sido aplicados os seguintes
instrumentos: o Questionário Sociodemográfico e Clínico e a Mother and Baby Scales
(MABS). Foram testadas duas hipóteses que relacionavam o País de origem da mãe com
a Percepção materna do comportamento do bebé (H1) e com a Confiança materna para
cuidar do bebé (H2). A hipótese H1 foi parcialmente confirmada e a hipótese H2 foi
totalmente confirmada. Verifica-se uma percepção mais negativa do comportamento do
bebé em mães de origem africana, comparativamente com mães de origem portuguesa.
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Similarmente, as mães de origem africana apresentam menores níveis de confiança na
prestação de cuidados ao bebé, quando comparadas com as mães de origem
portuguesa. Desta forma, os dados obtidos permitem concluir que a origem nacional da
mãe parece influenciar a percepção materna do comportamento do bebé pré-termo e a
confiança materna para cuidar deste.
Resumo: In the following of migration phenomena, contemporary societies are, more and
more, multicultural. The migration process might have consequences both at the physical
and psychological levels, being that the way each individual experiences this process is
of extreme importance for the adaptation and integration at the host society. At the
parenthood level, mothers are confronted with different and unknown practices about
caring for children, being necessary some negotiation between the use of practices
developed at the host country and practices internalized and performed at the original
culture, many times considered inadequate or outdated at the society that host them. The
main goal of this investigation is to inquire about the possible influence of migration upon
the psychological experience related to pre-term motherhood. Thus, a data collection was
undertaken in a sample of mothers with pre-term babies, using the following instruments:
Sociodemographic and Clinical Questionnaire and the Mother and Baby Scales (MABS).
Two hypotheses were tested relating the mother’s country of origin with the maternal
perception of the baby’s behavior (H1) and with the maternal confidence to take care of
the baby (H2). Hypothesis H1was partially confirmed and hypothesis H2 was completely
confirmed. A more negative perception of the baby’s behavior is observed among mothers
of African origin, comparing with mothers of Portuguese origin. Similarly, mothers of African
origin present lower levels of confidence about taking care of the baby when compared
with the mothers of Portuguese origin. This way, data allow to conclude that the mothers’
national origin seem to influence maternal perception of the pre-term baby’s behavior and
maternal confidence to take care of him.
336) Ferreira, Susana Raquel de Sousa. 2010. A política de imigração europeia:

instrumento da luta anti-terrorista?. Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais.
Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
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Resumo: A crescente importância das migrações internacionais na cena internacional
traduziu-se no desenvolvimento de uma política europeia de imigração comum. A UE
procura construir esta política numa base compreensiva, que tem como principais vertentes
a imigração legal e ilegal, as relações com países terceiros e a integração dos migrantes.
Os ataques terroristas de Nova Iorque em 2001 e, mais tarde, em Madrid e Londres, ao
surgirem como ameaça transnacional, são muitas vezes associados às migrações e, de
modo especial, à imigração. Neste contexto, a UE procura criar uma área de liberdade,
segurança e justiça, ao qual são centrais a luta anti-terrorista e a política de imigração
comum. Tendo por base o estudo da relação imigração-segurança, das novas percepções
de segurança e do próprio conceito de securitização, este trabalho procura analisar o
desenvolvimento da política de imigração europeia e perceber se houve uma
securitização da mesma, bem como se esta é instrumento da segurança europeia.
337) Ferreira, Tatiana. 2010. “Género e gerações: processos de transição para a vida
adulta dos jovens descendentes de imigrantes dos PALOP”. In: PALOP: Investigação em

Debate, ed. Marzia Grassi. Lisboa: ICS, 77-95.
Resumo: O presente artigo discute, em traços gerais, as linhas de investigaçãode um
projecto de doutoramento sobre jovens descendentes de imi-grantes provenientes dos
PALOP, no âmbito do programa de douto-ramento do ISCTE-IUL.Portugal, além de país
de emigração, há muito que se assume tam-bém como país de imigração. Um dos fluxos
imigratórios mais antigosno nosso país é o proveniente dos PALOP, sendo que, hoje em
dia, amaioria dos imigrantes provenientes das ex-colónias já se sedentarizaramno país e,
fruto de um processo de reagrupamento familiar ou de teremconstituído família em
Portugal, já têm descendentes.É uma geração de crianças e jovens que nasceu e/ou
cresceu emPortugal, para quem o percurso migratório não faz parte da sua reali-dade.
Contudo, esta geração, a nível institucional e muitas vezes acadé-mico, é denominada
«segunda geração de imigrantes», terminologia quepressupõe uma continuidade
geracional e a reprodução da cultura deorigem, sem ter em conta a sua condição de
jovens e os seus trajectosde vida na sociedade portuguesa. O objectivo do presente
projecto é então o de estudar os processosde transição para a vida adulta destes jovens
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e compreender como searticulam nesses processos a família, a educação e o mercado
de traba-lho. Por um lado, numa perspectiva de género, uma dimensão quecondiciona à
partida as percepções, representações e práticas dos indi- víduos. Por outro lado, numa
perspectiva intergeracional, comparandoos jovens com os seus progenitores no que
respeita aos trajectos pro-fissionais e nas representações e expectativas relativamente às
dinâmicasfamiliares e aos trajectos escolares.
338) Ferreira, Tatiana. 2013. "L'illegalità attraverso le generazioni: il caso del Portogallo".
In: Vite (il)legali. Migranti africani in Italia e in Portogallo, eds. Marzia Grassi & Martina
Giuffrè. Firenze: SEID Editori, 165-184.
Estratto: Molti dei migrante provenienti dai paesi africani di língua ufficiali portoghese
(PALOP), che rappresentano uno dei primi flussi migratori che arrivano in Portogallo, hanno
dei discendenti che, in molti casi, sono frutto dei processi di ricongiungimento familiare.
Vi è una generazione di bambini (0-14 anni) e giovani adulti /15-30 anni) figli dei
migrante dei PALOP che risiedono in Portogallo, dove sono nati e cresciuti (Machado e
Matias 2006; Ferreira 2011), di cui non abbiamo dati ufficialy relativi al loro stato
giuridico. Considerato che negli anni ’80 la legge sulla nazionalità vigente poggia sul
principio dello ius sanguinis, i figli dei migrante, pur essendo nati in Portogallo, hanno
acquisito la nazionalità e lo status legale dei loro genitori. Molti di loro sono già
adolescenti e restano sospesi a metà e, all’ approssimarsi della Maggiore età, vivono
nell’ombra (Suárez-Orozco et al. 2011).
339) Ferreira, Tatiana. 2014. “Pathways to citizenship: Generational reproduction of
moter’s legal status”. Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, 5(3): 176-190.
Resumo: Este artigo propõe analisar a reprodução geracional do estatuto legal entre mães
e filhos. A análise baseia-se no trabalho de campo realizado em Portugal com mulheres
migrantes dos Países de Língua Oficial Portuguesa, onde algus entrevistados,
especialmente mulheres, revelaram um interesse particular com a repercussão que o seu
estatuto legal tem na vida dos seus filhos. O principal objetivo deste artigo é explorar a
forma como as politicas e as leis configuram as experiências das mães, nomeadamente

208
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

no acesso aos direitos de cidadania, destacando os efeitos do seu estauto legal nos seus
filhos. Fundamentada na literatura vamos também tentar perceber o impacto que a
reprodução geracional de estatuto legal pode ter nas diferentes fases de deenvolvimento
dos jovens, nomeadamente nas transições para a vida adulta.
Resumo: This article sets out to examine the generational reproduction of legal status
between mothers and their children. The analysis is based on fieldwork carried out in
Portugal with migrant women from Portuguese speaking African countries. Some of the
interviewees, especially women, revealed a particular concern about the repercussions of
their legal status in their children‟s lives.The overall objective is to explore how policies and
laws shape the mother‟s experiences and to provide a glimpse on the complex picture of
citizenship rights, focusing on the effects of mother‟s legal status on their children. As it is
stated in the literature we will also explore how generational reproduction of legal status
can unbalance different stages of the migrant‟s children development, namely the transitions
to adulthood.
340) Ferreira, Teresa. 2013. "Novos públicos, novos desafios: alguns traços comuns a
imigrantes adultos eslavófonos na apropriação do Português". Segundas Lenguas e

Inmigracion en red, 7: 90-113.
Resumo: As alterações no panorama social português que ocorreram no virar do milénio,
marcadas pela chegada massiva de imigrantes provenientes de países que não tinham
laços históricos e linguísticos com Portugal – com destaque para as comunidades do Leste
europeu -, vieram colocar novos desafios à sociedade e à escola portuguesas. No
presente artigo, iremos dar conta das principais conclusões de um projeto de
Doutoramento cuja principal finalidade consistiu na caracterização do perfil de
apropriação do Português de aprendentes adultos eslavófonos residentes em Portugal. No
âmbito desse estudo, foram recolhidos 87 questionários e testes linguísticos junto de
adultos falantes de línguas eslavas que frequentavam cursos de Português em contexto
formal/não formal. Complementarmente, foram realizadas 17 entrevistas a aprendentes
e professores. A análise de dados centrou-se em três eixos fundamentais: a) o perfil de
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apropriação da Língua Portuguesa; b) a gestão dos repertórios linguísticos; e c) as
dificuldades manifestadas na apropriação, compreensão e uso do sistema temporalaspetual em Português.
Resumo: Changes in the Portuguese social scene that occurred at the turno f the Millennium,
marked by the massive influxo f immigrants from countries that had no historical and
linguistic ties with Portugal – especially from Eastern Europe -, have brought about new
challenges to Portuguese society and schools. In this article, we will give an account of the
main findings of a PhD project whose main purpose was to characterize the larning profile
of adult speakers of Slavic Languages learning Portuguese and living in Portugal. Within
this study, 87 questionnaires and language tests were applied to adult learners who
attended Portuguese courses in formal/non-formal context. In addiction, 17 interviews were
carried out with learners and teachers. The data analysis focused on three main areas: a)
the Portuguese language learning profile b) the management of language repertoires; and
c) the difficulties experienced in appropriation, comprehension, and use of Time and
Aspect in Portuguese.
341) Figueiredo, Sandra. 2013. "Decoding behaviour and phonetic constraints in second
language learners: new insight for the structuralism perspective". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 11: 213-230.
Resumo: O campo educacional mantém-se, em Portugal, sem medidas vá- lidas no que
respeita à avaliação de alunos imigrantes. O objetivo deste estudo consiste no
desenvolvimento de um instrumento electrónico fiável para avaliar os comportamentos
verbais, ao nível da consciência fonológica e das competências linguísticas específicas
de aprendentes de Língua Segunda. Por um lado, o instrumento avalia capacidades no
domínio da descodificação fonética e fonológica, examinando as diferenças entre os
locutores estrangeiros (aprendentes de Português como Língua Segunda); por outr lado, o
objetivo é observar a performance cognitiva em diferentes contextos, com vários alunos,
nas escolas portuguesas. Após a revisão teórica de conceitos e a perspetiva proposta
para os processos de descodificação fonética, serão apresentados os resultados
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decorrentes da aplicação da bateria de testes especificamente no que respeita ao
desempenho de aprendentes de Língua Segunda (amostra do estudo) nas provas de
segmentação e de pares mínimos. Os alunos mais velhos exibem uma competência maior
do que os mais novos, revelando maior estrutura e menor interferência no nível fonológico.
A “homopheneity” sugere-se como o constrangimento para a descodificação fonética e
perce- ção. A bateria de testes apresenta-se como um instrumentos importante de
diagnóstico a adequar ao contexto educativo vigente na sociedade multicultural.
Resumo: Educational field remains, in Portugal, with no valid measures concerning
immigrant students. The purpose of this study was to develop a reliable electronic instrument
to assess verbal behaviours, regarding the phonological awareness and specific language
skills of second language learners. In one hand, the instrument measures skills on phonetic
and phonological decoding, applying to the differences between the foreign speakers
(learning Portuguese as a second language); in the other hand, the objective was to
observe the cognitive performance achieved in different sets, regarding several students,
in Portuguese schools. After theoretical revision of concepts and a perspective about
phonetic decoding processes, will be presented results from the tests battery application
specifically on the achievement of second language learners (sample of the study)
regarding the segmentation and minimum pairs judgment tests. The older learners present
higher competence than younger ones, revealing more structure and less interference at the
phonological level. The “homopheneithy” is suggested as the constraint for the phonetic
decoding and perception. The tests battery is presented as an important diagnostic tool
applied to the current educative context in a multicultural society.
342)

Fikes, Kesha. 2009. Managing African Portugal. The Citizen-Migrant Distinction.

London – Durham: Duke University Press.
Overview: In Managing African Portugal, Kesha Fikes shows how the final integration of
Portugal’s economic institutions into the European Union (EU) in the late 1990s changed
everyday encounters between African migrants and Portuguese citizens. This economic
transition is examined through transformations in ideologies of difference enacted in
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workspaces in Lisbon between the mid-1990s and the early 2000s. Fikes evaluates shifts
in racial discourse and considers how both antiracism and racism instantiate proof of
Portugal’s European “conversion” and modernization. The ethnographic focus is a former
undocumented fish market that at one time employed both Portuguese and Cape Verdean
women. Both groups eventually sought work in low-wage professions as maids, nannies,
and restaurant-kitchen help. The visibility of poor Portuguese women as domestics was
thought to undermine the appearance of Portuguese modernity; by contrast, the association
of poor African women with domestic work confirmed it. Fikes argues that we can better
understand how Portugal interpreted its economic absorption into the EU by attending to
the different directions in which working-poor Portuguese and Cape Verdean women were
routed in the mid-1990s and by observing the character of the new work relationships that
developed among them. In Managing African Portugal, Fikes pushes for a study of migrant
phenomena that considers not only how the enactment of citizenship by the citizen
manages the migrant, but also how citizens are simultaneously governed through their
uptake and assumption of new EU citizen roles.
343) Finotelli, Cláudia, Diego Acosta, Duval Magalhães Fernandes, João Peixoto, Luisa
Belchior, Maria da Consolação Gomes de Castro, Silvana Pena Knup & Thais França da
Silva. 2013. Brazil – Europe Migration: The situation of Brazilian immigrants in Spain and

Portugal, and Portuguese and Spanish immigrants in Brazil: Legal aspects and experiences.
Austria – Vienna: International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).
Excerpt: The purpose of this publication is to present the results of three field studies where
the goal was to explore the profile of Brazilian citizens who migrate to Spain and Portugal,
as well as the nationals of those countries who immigrated to Brazil in recent years. This
document also comprises a comparative analysis of the migration legislation in Brazil,
Spain and Portugal. In order to introduce this set of studies, the approach chosen was to
separately describe the situation of these migrant, Brazilians in Europe – Spain and Portugal
– and Europeans – Portuguese and Spanish citizens – in Brazil, to allow for an independent
and broad overview of each group.
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344) Firmino, Francisco do Rosário Correia. 2010. Empreendedorismo dos imigrantes

Cabo-Verdianos em Portugal. Mestrado em Sociologia e Planeamento. Lisboa: ISCTE
Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: O texto que ora se apresenta é uma pequena investigação levada a cabo sobre
empreendedorismo dos imigrantes cabo-verdianos em Portugal para a obtenção do grau
de Mestre em Sociologia e Planeamento. Refere-se a uma investigação que procura
construir o perfil do empreendedor de origem cabo-verdiana em Portugal, particularmente
na Área Metropolitana de Lisboa (Lisboa, Oeiras e Amadora), e mostrar que a inserção
económica dos cabo-verdianos no contexto português não se resume apenas ao trabalho
por conta de outrem em segmentos secundários do mercado, onde se limitam a
actividades pouco qualificadas e mal remuneradas. Revela a existência de indivíduos
empreendedores com empresas constituídas nos mais variados sectores de actividade, a
trabalhar para melhorar as suas condições de vida, criando também oportunidades de
emprego para os familiares e elementos da própria comunidade co-étnica em geral.
Constituem sujeitos deste estudo sete empreendedores de origem cabo-verdiana, com
empresas constituídas nas áreas de cabelereiro, venda de vestuarios e acessórios,
construção

civil,

mecânica,

música,

restauração,

serviços

de

transporte

e

importação/exportação de cargas, assegurando a representatividade do objecto em
causa. Como metodologia de pesquisa optou-se pelo estudo de casos onde foram
realizadas entrevistas semidirectivas sobre vários aspectos relacionados com a vida do
empreendedor

cabo-verdiano

em

Portugal:

identificação

e

caracterização

socioprofissional; percurso migratório; situação laboral antes da constituição do
negócio/serviço; exercício de actividade por conta própria; integração na sociedade
portuguesa; e expectativa em relação ao futuro enquanto empreendedor.
Resumo: This text deals a research about entrepreneurship of cape-verdean immigrants in
Portugal for the degree of Master of Sociology and Planning. It refers to a research that
seeks to build the profile of entrepreneurs from Cape Verde in Portugal, particularly in the
Metropolitan Area of Lisbon (Lisbon, Oeiras and Amadora) and shows that the economic
integration of cape-verdeans in portuguese context is not just work for others, in secondary
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segments of the market, so the activity is limited to low skilled and poorly paid. It reveals
that there are people with companies in different working areas, trying to improve their
living conditions, creating employment opportuniti es for family members and elements of
own co-ethnic community in general. This study is constituted by seven entrepreneurs from
Cape Verde with companies incorporated in hairdressing, sale garments and accessories,
civil construction, mechanical, music, catering, transport service, import/export areas,
ensuring the representativeness of the target group. The research methodology chosen for
the study focus on cases which semi-directive interviews were conducted on various aspects
of the life of the cape-verdean entrepreneur in Portugal: identification and characterization
of social and working situation; migratory route; employment status before the formation of
business/service; exercise of self-employment; integration in the portuguese society and
future expectations as an entrepreneur.
345) Fonseca, Ana Patrícia. 2011. "Voluntariado Missionário: Ponte entre o global e o
local". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 9: 183-186.
Resumo: Todos os anos, centenas de jovens e adultos saem de Portugal para realizar
projectos de voluntariado missionário em países e desenvolvimento. No trabalho
desenvolvido, estabelecem-se laços de profunda fraternidade e partilha com as
comunidades locais. Quando os voluntários regressam, desperta o desejo de, em Por tugal, continuar a estabelecer pontes com as populações com que trabalharam. Dessa
forma, muitos voluntários continuam a apoiar, à distância, os projectos sociais dos países
onde cumpriram a sua missão. Habitualmente, passam ainda a assumir uma forte liga ção às comunidades imigrantes a viver em Portugal, oriundas dos países onde viveram,
pois há uma cumplicidade e uma forte identificação com a cultura do país que os acolheu.
O voluntariado missionário intensifica, assim, dinamismos de solidariedade inter nacional, onde o global e o local se cruzam.
Resumo: Every year, hundreds of young adults leave Portugal to perform missionary
volunteering projects in developing countries. At their work, deep bonds of brotherhood
and sharing are established with the local communities. When the volunteers return back,
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it awakens on them the desire to continue building bridges from Portugal, with the people
they worked with. Thus, many volunteers continue to support, at distance, the social projects
of the countries where they were on mission. Usually, they also build a strong con - nection
to the immigrant communities living in Portugal, coming from the countries where they lived,
because there is complicity and a strong identification with the culture of their host country.
346) Fonseca, António. 2012. "Viver em Portugal após a reforma". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 10: 179-180.
Excerto: A emergência de uma nova realidade associada à presença de um cada vez
maior número de imigrantes idosos em Portugal não pode ser desligada de dois
fenómenos que têm dominado a cena internacional nas últimas décadas: a globalização
dos mo - vimentos migratórios e o envelhecimento da população. Juntos, estes dois
processos contribuíram para alterar não apenas a idade e a composição étnica das
populações, designadamente dos países europeus, mas também para introduzir
novidades nas relações sociais em comunidades onde a presença de imigrantes mais se
faz notar.
347) Fonseca, Carmen Sofia. 2010. "Intenções versus desempenho: o Brasil na política
externa portuguesa (1976-2007)". Revista Brasileira de Política Internacional, 53 (2): 4969.
Resumo: Partindo dos eixos orientadores da política externa portuguesa no pós-25 de
Abril de 1974, o artigo visa compreender o enquadramento do Brasil nas opções da
política externa portuguesa, centrando-se na análise dos programas dos Governos
Constitucionais, nas visitas oficiais, no investimento português no Brasil e na influência da
imigração brasileira na política externa. Pretendemos mostrar que, apesar das alterações
exigidas pela democratização portuguesa, a relação com o Brasil subsistiu embora tenha
prevalecido a retórica e o simbolismo sobre as concretizações práticas.
Resumo: The aim of this article is to examine Brazil's position in Portuguese foreign policy
preference, focusing on the principle directions of Portuguese foreign policy since April
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25th 1974. It focuses on government programs, official visits to Brazil, Portuguese
investment in Brazil and the impact of Brazilian immigration on Portugal. Thus, in spite of
the transformations required by Portugal's democratization, it will try to show that Portugal's
relation with Brazil has subsisted even though it has been with more emphasis on rhetoric
and symbolism than consistent practice.
348) Fonseca, Fernanda & Marisa Cortez Lucas. 2009. "Sexualidade, saúde e contextos:
Influência da cultura e etnia no comportamento sexual". Revista Portuguesa de Clínica

Geral, 25 (1): 65-72.
Resumo: O comportamento sexual é uma realidade complexa. Não é apenas
biologicamente que somos sexuados, pois toda a nossa organização social e cultural é,
também, sexuada. É pretensão deste artigo abordar algumas das implicações étnicas e
culturais sobre os comportamentos sexuais da nossa população, a fim de avaliar o reflexo
que podem ter na prática dos prestadores de cuidados de saúde. Nos vários momentos
da vida do indivíduo, encontram-se algumas particularidades que permitem confirmar a
importância da cultura e da etnia no comportamento sexual. Embora a vertente
socioeconómica se constitua como um factor importante na sexualidade adolescente, a
etnia e a cultura podem introduzir algumas especificidades. Na adolescência pode
verificar-se que os sentimentos relativamente ao coito, número de parceiros sexuais, uso
do preservativo e gravidez indesejada, podem depender de elementos associados à
ascendência, à etnia e à cultura. Também na idade adulta, esses elementos vão influenciar
os comportamentos sexuais. Quando se abordam, entre outros, a imagem face ao corpo,
a menstruação, a sexualidade marital, a masturbação, a gravidez, as infecções
sexualmente transmissíveis e o uso do preservativo, verifica-se que a etnia e a cultura vão
condicionar diferenças entre os vários grupos. Por outro lado, a sexualidade é sempre
regulada, em algum grau, pelas sociedades e está sujeita às mudanças históricas,
demográficas, culturais e económicas. O género vai influenciar, de forma decisiva, os
comportamentos de todas as etnias e culturas. Por exemplo, a saúde sexual e reprodutiva
e a contracepção continuam a ser uma responsabilidade atribuída às mulheres. De facto,
em todo o mundo, uma grande percentagem de homens casados refere nunca ter
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discutido planeamento familiar com as suas parceiras e menos de um terço é responsável
pela contracepção. Podemos concluir que é importante que os técnicos de saúde estejam
esclarecidos sobre como o sistema de crenças e atitudes característico das diferentes
comunidades influencia os comportamentos sexuais.
349) Fonseca, Graça. 2010. Percursos Estrangeiros no Sistema de Justiça Penal.
Observatório da Imigração, 43. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo: 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%. O nosso estudo parte daqui.
Admitindo que a sobrerrepresentação 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 selectivas 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
focamos a observação, tendo como objectivo analisar se e em que medida a
sobrerrepresentação

de

cidadãos

estrangeiros

residentes

em

Portugal

reflecte

discriminação judicial em função da pertença nacional. Concluímos que a discriminação
tem significado no quadro de explicação para a sobrerrepresentação de estrangeiros no
sistema prisional português, mas significado insuficiente para explicar a dimensão do
fenómeno observado.
350) Fonseca, Laura. 2009. Justiça social e educação: vozes, silêncios e ruídos na

escolarização das raparigas ciganas e payas. Porto: Edições Afrontamento.
Resumo: Esta obra incide sobre feminilidades jovens e transições educacionais que as
raparigas dos anos 2000 estão a percorrer, focando em particular as suas "experiências
e subjectividades", onde se cruzam, de forma complexa, oportunidades, desejos e lutas
por aperfeiçoamento educacional com formas estereotipadas de feminilidade, novas
feminilidades em torno do girl power, em contextos diversos de classe social e origem
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étnica. O enquadramento da discussão situa-se em torno das teorias da justiça social e
dos debates contemporâneos sobre redistribuição, reconhecimento, participação,
abarcando ainda questões de poder e «autonomia da acção humana», de cuidado e
solidariedade.
351) Fonseca, Maria Lucinda. 2009. "Condições de habitação e integração dos
imigrantes em Portugal: desafios e políticas". In: Migrações: Oportunidade ou Ameaça?

A Habitação e a Saúde na Integração dos Imigrantes: Recomendações do Fórum
Gulbenkian Migrações 2008, ed. António Vitorino. Lisboa – Cascais: Fundação Calouste
Gulbenkian – Principia, 21-59.
Resumo: O Fórum Gulbenkian Migrações é uma iniciativa que promove a reflexão e a
troca de experiências, no âmbito da problemática das migrações. Procura aprofundar o
conhecimento sobre os modelos tradicionais de integração, os seus sucessos e as suas
falhas, com o objectivo de adaptação das políticas às novas realidades dos movimentos
migratórios: novas origens, diferentes perfis de competências, outras culturas. As
conclusões dos debates e da reflexão levada a cabo ao longo de um ano encerram um
conjunto de recomendações cujos destinatários são tanto as autoridades públicas
(nacionais e locais) como a sociedade civil e as próprias comunidades de imigrantes. A
preocupação do Fórum Gulbenkian Migrações tem sido sempre a de aliar a reflexão e o
debate com o sentido prático da transformação das concretas condições de integração
dos imigrantes em Portugal e estou em crer que desta feita, mais uma vez, foi possível
identificar algumas acções e práticas exequíveis que podem fazer a diferença.
352) Fonseca, Maria Lucinda, Alina Esteves Dora Possidónio & Jennifer MaGarrigle.
2009. Country Report Portugal. Promoting Comparative Quantitative Research in the Field
of Migration and Integration in Europe (PROMINSTAT).
353) Fonseca, Maria Lucinda, Sandra Silva, Alina Esteves & Jennifer MaGarrigle. 2009.

MIGHEALTHNET - Relatório sobre o Estado da Arte em Portugal. MIGRARE Working
Papers. Lisboa: Departamento de Geografia, Centro de Estudos Geográficos,
Universidade de Lisboa.

33

218
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Excerto: Para enfrentar, com êxito, as necessidades relacionadas com a saúde dos
imigrantes e das minorias étnicas, e para salvaguardar a saúde pública, numa população
europeia cada vez mais multicultural, é fundamental promover as “boas práticas” e o
intercâmbio de informações e de conhecimentos especializados, dentro de cada país e
entre países. É neste contexto que surge a rede MIGHEALTHNET- Information Network on
Good practice in Health Care for Migrants and Minorities in Europe (Rede de Informação
e Boas Práticas em Cuidados de Saúde para Imigrantes e Minorias na Europa). A
constituição da rede MIGHEALTHNET pretende responder à escassez de meios de
contacto, ao nível europeu, proporcionando uma plataforma de comunicação e uma
ferramenta facilitadora da transferência de saberes e competências no domínio da saúde
dos imigrantes e minorias étnicas, para profissionais de saúde, decisores políticos,
investigadores, educadores, representantes de imigrantes e grupos minoritários, através
do desenvolvimento de wikis – uma rede virtual de conhecimentos e instituições
especializadas, em que podem apoiar-se para implementar e desenvolver boas práticas.
Este projecto enquadra-se no Programa de Saúde Pública da DG SANCO 2003-2008,
mas a sua concepção é fundamentalmente resultado do trabalho desenvolvido por um
pequeno grupo de investigadores, liderado por David Ingleby, no âmbito das actividades
do cluster de investigação B5 – Integração Social e Mobilidade: educação, habitação e
saúde da Rede Europeia de Excelência IMISCOE - Migrações Internacionais, Integração
e Coesão Social (http://www.imiscoe.org/ ).
354) Fonseca, Maria Lucinda, ed. 2010. Actas da Conferência Internacional

Aproximando Mundos: Emigração, Imigração e Desenvolvimento em Espaços Insulares.
Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.
Excerto: Esta conferência, co-organizada pela Direcção Regional das Comunidades
(Açores), pelo Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento
do Território da Universidade de Lisboa, pela Fundação LusoAmericana e pelo Alto
Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, com o apoio da Câmara
Municipal de Angra de Heroísmo, surge na continuidade da 11ª Conferência
Internacional Metropolis, realizada em Lisboa, de 2 a 6 de Outubro de 2006 e representa
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um passo importante no aprofundamento da cooperação entre instituições universitárias,
governamentais e organizações da Sociedade Civil, em Portugal. Deste modo, este
evento contou com a participação de mais de uma centena de congressistas originários
de dez países (Portugal, Canadá, Estados Unidos da América, Reino Unido, Nova
Zelândia, Cabo Verde, Noruega, Itália, Espanha e Grécia), incluindo académicos,
estudantes universitários, decisores políticos, representantes de associações de imigrantes
e ainda quadros dirigentes do Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo
Intercultural, da Secretaria Regional das Comunidades (Açores) e de outros organismos
da Administração Pública Regional e Autárquica.
355) Fonseca, Maria Lucinda, Jennifer MaGarrigle & Alina Esteves. 2010. Possibilities

and limitations of comparative quantitative research on immigrant’s housing conditions.
PROMINSTAT Working Paper No. 06. Promoting Comparative Quantitative Research in
33 the Field of Migration and Integration in Europe (PROMINSTAT).
Summary: Access to decent and affordable housing constitutes a clear aspect in the
successful integration of immigrants in European societies. It has a direct impact on quality
of life, health, social interactions and incorporation in other domains, such as education
and the labour market. There is a general consensus in the European literature verifying the
disadvantage faced by immigrants and minority groups, in general, in housing, both in
social housing and the private housing market. Indeed, it is widely acknowledged that
immigrants are at greater risk of exclusion from the housing market (EC, 2005; Ratcliffe,
2004). Despite some positive advances, the importance of exclusion and discrimination in
this domain are persistent in nature, revealed in the similarities that occur across different
European countries. This is a circular process as disadvantage in this domain is a result of
socio-economic exclusion, but at the same time contributes to it, reinforcing and
reproducing patterns of social and economic inequality (Harrison, Law & Phillips, 2005;
Somerville & Steele, 2002). There are other factors at play complicating the picture, such
as socio-economic differentiation, different family and age structures and the complexity of
tenure and location patterns, differing forms of discrimination and racism, different
migration histories as well as different policy contexts, diversity agendas and social support.
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356) Fonseca, Maria Lucinda, Jennifer MaGarrigle & Alina Esteves. 2010. Possibilities

and Limitations of Comparative Quantitative Research on Immigrant's Housing Conditions.
MIGRARE Working Papers, 4. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), Universidade de Lisboa.
Summary: Access to decent and affordable housing constitutes a clear aspect in the
successful integration of immigrants in European societies. It has a direct impact on quality
of life, health, social interactions and incorporation in other domains, such as education
and the labour market. There is a general consensus in the European literature verifying the
disadvantage faced by immigrants and minority groups in housing, both in social housing
and the private housing market. Indeed, it is widely acknowledged that immigrants are at
greater risk of exclusion from the housing market (EC, 2005; Ratcliffe, 2004). Despite
some positive advances, the importance of exclusion and discrimination in this domain are
persistent in nature, revealed in the similarities that occur across different European
countries. This is a circular process as disadvantage in this domain is a result of socioeconomic exclusion, but at the same time contributes to it, reinforcing and reproducing
patterns of social and economic inequality (Harrison, Law & Phillips, 2005; Somerville &
Steele, 2002). There are other factors at play complicating the picture, such as socioeconomic differentiation, different family and age structures and the complexity of tenure
and location patterns, differing forms of discrimination and racism, different migration
histories as well as different policy contexts, diversity agendas and social support.
357) Fonseca, Maria Lucinda (ed.), Jennifer McGarrigle, Alina Esteves, Dora Sampaio,
Rui Carvalho, Jorge Malheiros & Luis Moreno. 2010. GEITONIES City Survey Report:

Lisbon. Lisbon: Centre for Geographical Studies, Institute of Geography and Spatial
Planning, University of Lisbon.
Executive Summary [Excerpt]: This document comprises the GEITONIES Lisbon city survey
report. Its goal is to explore the results of the survey conducted in three neighbourhoods of
the Metropolitan Area of Lisbon (MAL) between June 2009 and June 2010 – Mouraria,
Monte Abraão and Costa da Caparica.
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358) Fonseca, Maria Lucinda & Sandra Silva. 2010. Saúde e imigração: utentes e

serviços na área de influência do Centro de Saúde da Graça. Observatório da Imigração,
40. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo Excerto: Em Portugal, à semelhança de outros países, a relação entre saúde e
imigração tem adquirido importância crescente e os estudos nesta área têm-se mostrado
fundamentais para conhecer uma realidade cada vez mais importante para a coesão das
sociedades multiculturais. Nesta conformidade, o objectivo geral deste estudo é contribuir
para um melhor conhecimento das práticas e do estado de saúde dos imigrantes em
Portugal, bem como das condições de acesso e da capacidade de resposta do Serviço
Nacional de Saúde às novas procuras associadas ao aumento do número de imigrantes
e à diversidade étnica e cultural da população residente no País. A problemática em
análise foi abordada segundo duas perspectivas: i) das populações imigrantes – no que
se refere aos comportamentos, condicionantes e percepções destas relativos ao acesso
aos cuidados e serviços de saúde; ii) da oferta de respostas dadas pelas
instituições/entidades envolvidas, directa ou indirectamente, nos cuidados de saúde
prestados a estas populações. A investigação baseou-se num caso de estudo na cidade
de Lisboa – a área de intervenção do Centro de Saúde da Graça, que abrange as
Freguesias do Castelo, Madalena, Graça, Santiago, S. Cristóvão e S. Lourenço, S.
Miguel, S. Vicente de Fora, S. Estêvão, S. Nicolau, S. Paulo, Sé e Socorro. Actualmente,
residem neste território muitos estrangeiros, de origens diversas, (africanos, asiáticos,
brasileiros, europeus de leste, etc.), com diferentes tempos de permanência no País e
também com situações de regularização de permanência distintas. O estudo desenvolveuse em três fases que correspondem fundamentalmente a: i) enquadramento da temática,
do contexto territorial e respectiva população; ii) diagnóstico do acesso das populações
imigrantes aos cuidados e serviços de saúde e das respostas institucionais existentes; iii)
discussão dos resultados e recomendações. Os dados existentes sobre a utilização dos
serviços públicos de saúde pela população imigrante, além de escassos e de difícil
acesso, têm limitações resultantes do facto de não haver critérios bem definidos para a
sua recolha e organização por parte das unidades de saúde. Considerando o conjunto
dos agrupamentos de centros de saúde do concelho de Lisboa, observa-se que o número
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de imigrantes inscritos equivale a 5,6% do total de utentes dos mesmos. Embora essa
percentagem seja ainda relativamente baixa, tendo em consideração que o peso dos
imigrantes, em 2001, no total da população residente em Lisboa era de 3,3 %, pode
inferir-se que, tendencialmente, o número de imigrantes inscritos nos centros de saúde tem
acompanhado o ritmo de crescimento da população estrangeira residente em Portugal. A
caracterização do acesso das populações imigrantes, aos serviços públicos de saúde na
área de estudo, foi efectuada com base em entrevistas a imigrantes, profissionais de saúde
e instituições de apoio aos imigrantes.
359) Fonseca, Maria Lucinda, Margarida Roque Amaro, Sónia Pereira & Alina Esteves.
2011. Imigração, Diversidade e Política Cultural em Lisboa. MIGRARE Working Papers,
6. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território (IGOT), Universidade de Lisboa.
Excerto: No actual debate sobre a gestão da diversidade em metrópoles com elevados
volumes de população imigrante, a questão da diversidade cultural tem tido pouco
destaque sendo frequentemente colocada em segundo plano. No entanto, recentemente
a interculturalidade tem sido reconhecida como um elemento cada vez mais presente nas
sociedades actuais, nomeadamente nas capitais europeias, por via dos movimentos
migratórios. Tem igualmente havido uma tomada de consciência de que aquele elemento
é um veículo para a inclusão social dos imigrantes, promovendo o diálogo e a partilha
de conhecimentos entre a população nativa e as comunidades imigrantes. Este relatório
sobre as políticas culturais, em contexto de diversidade, na cidade de Lisboa foi
elaborado no âmbito do projecto Cities cultural policies in the context of immigrant related
diversity: towards a Mediterranean approach, financiado pela Fundação Anna Lindh,
(Referência ALF/CFP/2010/ST2/105), e coordenado pelo GRITIM (Grupo de
Investigação Interdisciplinar em Imigração), da Universidade Pompeu Fabra, Barcelona.
O projecto “As políticas culturais nas cidades em contexto de diversidade da população
imigrante: rumo a uma abordagem do Mediterrâneo” (no original “Cities Cultural Policies
in the context of immigrant-related diversity: Towards a Mediterranean approach”) surge
no contexto da reflexão de como as cidades podem orientar e conceber as suas políticas
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culturais em termos da diversidade e da dimensão social da sua população cada vez
mais heterogénea.
360) Fonseca, Maria Lucinda & Maria João Hortas. 2011. "International Students in
Portugal". Canadian Diversty, 8 (5): 98-104.
Resumo: This paper aims to make an exploratory analysis of the admission and retention
policies towards foreign students enrolled in tertiary education in Portugal. Despite the
limitations of the available data, we may conclude that throughout the last decade there
has been a remarkable growth in the number of international students, namely from Brazil,
Angola and Cape Verde. Portuguese policy has been driven by three fundamental pillars:
the

directions

issued

from

the

European institutions,

the

move

towards

the

internationalization of higher education institutions and the continued cooperation with the
former African colonies and Brazil.
361) Fonseca, Maria Lucinda. 2012. "The development of interethnic relations in European
cities: comparative perspectives and policy implications". Comunidades, 2: 74-78.
Excerpt: During the last half a century, the immigration to Europe and the diversification of
the regions of immigrants’ origins together with the European integration process and the
globalization of the economy led to important demographic, economic and social and
cultural changes in the European nation states. Counteracting the trend of ethnic and cultural
homogenization which was the origin of the conception of the Nation-state, international
migration and the growing geographic mobility of the population were visible in a soaring
diversity of the EU member states in terms of language, cultural values and religious
affiliation of their inhabitants. Despite the fact that a sustained trend towards cultural
diversification has taken place within natives and migrant groups, along and across the
lines of gender, social class and generations, for many people those cultural differences
are perceived as a danger for social cohesion caused by immigration. Therefore, in recent
times the accommodation of difference has been challenged and models of integration
have been subjected to scrutiny. Despite concerns over parallel lives and signs of a lack
of integration there is a lack of empirical data to inform these debates. This paper is based
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on findings of a survey (including migrants and native population) conducted in 18
multiethnic neighbourhoods of six European cities: Lisbon, Bilbao, Thessaloniki Rotterdam,
75 Vienna and Warsaw, within the ambit of the GEITONIES project. Thus, this text includes
contributions of all the GEITONIES partners
362) Fonseca, Maria Lucinda & Jennifer McGarrigle (eds), Alina Esteves, Dora Sampaio,
Rui Carvalho, Jorge Malheiros & Luís Moreno. 2012. Modes of Inter-ethnic Coexistence in

Three Neighbourhoods in the Lisbon Metropolitan Area: A Comparative perspective.
Lisbon: Edições Colibri – Centro de Estudos Geográficos.
Excerpt: This book is concerned with the actual character of social relations in multi-ethnic
neighbourhoods in the context of different levels of neighbourhood embeddedness. It
explores the results of the survey conducted in three neighbourhoods in the Metropolitan
Area of Lisbon (MAL) between June 2009 and June 2010 – Mouraria/Martim Moniz
(henceforth referred to as Mouraria), Monte Abraão and Costa da Caparica. Our primary
objective was to empirically test if the institutional and physical environment of the
neighbourhood, the level of ethnic concentration and diversity and the age and socioeconomic profile of the resident population have an influence upon daily social practices
and the development of interethnic interactions. Or in other words, we tried to see to what
extent the local context or neighbourhood effect is reflected in the mutual representations of
immigrants and natives and in social and spatial ties to the place of residence as well as
exploring potential consequences on social cohesion in the city.
363) Fonseca, Maria Lucinda & Jennifer McGarrigle. 2012. Recomendações políticas.

Promover a coexistência interétnica e a coesão social, conter as atitudes anti-imigração.
MIGRARE Working Papers, 7. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, Instituto de
Geografia e Ordenamento do Território (IGOT), Universidade de Lisboa. [= Fonseca,
Maria Lucinda & Jennifer McGarrigle. 2012. Policy recommendations. Promoting

interethnic coexistence, social cohesion and reducing anti-immigrant attitudes. MIGRARE
Working Papers, 7. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território (IGOT), Universidade de Lisboa.
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Excerto: GEITONIES (Bairro, em grego) é um projecto de investigação financiado pelo
sétimo Programa Quadro da União Europeia (Contrato nº 216184) que decorreu entre
Maio de 2008 e 30 de Abril de 2011. (http://geitonies.fl.ul.pt/) O projecto foi
coordenado pelo Centro de Estudos Geográficos (CEG), do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, sendo Maria Lucinda Fonseca a
investigadora responsável. O consórcio GEITONIES é composto por equipas de
investigação e instituições com diferentes backgrounds disciplinares, incluindo geografia
humana, antropologia social, sociologia, ciência política, educação e estudos urbanos.
Além do CEG, participaram neste projecto, investigadores das seguintes unidades de
investigação: 1. Instituto de Estudos das Migrações e Minorias Étnicas, Universidade de
Amesterdão, Holanda (Investigador responsável: Flip Lindo); 2. Instituto de Investigação
para o Desenvolvimento Regional e Urbano, Academia das Ciências da Áustria, Viena,
Áustria (Investigador responsável: Josef Kohlbacher); 3. Unidade de Investigação em
Migrações Internacionais, Universidade de Deusto, Bilbau, Espanha (Investigadora
responsável: Maria Luisa Setien); 4. Unidade de Investigação em Desenvolvimento e
Poíticas Regionais (RDPRU), Universidade da Macedónia, Salónica, Grécia (Investigador
responsável: Lois Labrianidis); 5. Centro de Investigação em Migrações, Universidade de
Varsóvia, Polónia (Investigadora responsável: Agata Górny). O Projecto GEITONIES
pretende perceber de que forma as relações interétnicas quotidianas, nas cidades
europeias, ao nível do bairro, podem influenciar a criação de uma sociedade mais
tolerante, coesa e integrada. Portanto, além do objectivo científico do projecto,
pretendíamos também contribuir para a fundamentação de políticas de inclusão socioterritorial em quatro níveis: europeu; nacional, da cidade e do bairro.
364) Fonseca, Maria Lucinda, Alina Esteves, Jorge Malheiros & Jennifer McGarrigle.
2013. "Habitação, imigração e integração sócio-territorial: notas e reflexões a partir do
caso da região do Algarve". In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de

homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José
Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina, 123-158.
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365) Fonseca, Maria Lucinda, Pedro Góis, José Carlos Marques, Margarida Marques &
João Peixoto. 2013. "Maria Ioannis Baganha: a construção de um legado académico".
In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de homenagem a Maria Ioannis

Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto.
Coimbra: Almedina, 19-28.
366) Fonseca, Maria Lucinda, Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto, eds.
2013. Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de homenagem a Maria Ioannis

Baganha. Coimbra: Almedina.
Resumo: Maria Baganha deixou uma marca indelével, que as gerações vindouras de
investigadores não poderão ignorar. Fazer ciência é também saber posicionar-se em
relação ao adquirido, ao que as gerações que nos precederam e aquela a que
pertencemos fizeram, e contribuir para a construção de uma ciência cumulativa. Por esse
via, fazer ciência é também construir uma comunidade de pares, com os seus marcadores
– eventos, instituições, pessoas. Maria Baganha pertence, por mérito próprio, à galeria
das referências dos estudos sobre migrações. O maior tributo que se lhe pode prestar é
a utilização das categorias da sua obra como hipóteses que merecem ser testadas. Era
exatamente essa atitude crítica, o culto do rigor e o princípio básico da problematização
que ensinava aos seus alunos.
367) Fonseca, Maria Lucinda, Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto. 2013.
"Nota introdutória". In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de homenagem a

Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José Carlos Marques
& João Peixoto. Coimbra: Almedina, 11-18.
368) Fonseca, Maria Lucinda & Jennifer McGarrigle, eds. 2013. Finisterra: Revista

Portuguesa de Geografia (special issue Neighbourhood integration, social relations and
participation in European multi-ethnic cities), 48 (96).
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369) Fonseca, Maria Lucinda & Jennifer McGarrigle. 2013. "Modes of neighbourhood
embeddedness in three multi-ethnic neighbourhoods in Lisbon. An exploratory analysis".

Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, 48 (96): 17-42.
Resumo: Modos de integração em três bairros multi-étnicos de Lisboa. Uma análise
exploratória. O papel dos bairros urbanos na coesão social tem sido extensivamente
discutido, tanto em círculos académicos como políticos. Este artigo faz uma análise
exploratória de diferentes modos de convivência e integração no local de residência em
três bairros multi-étnicos da área metropolitana de Lisboa. Com base numa análise factorial
e de clusters, de dados recolhidos num inquérito, a uma amostra aleatória da população
nativa e de origem imigrante, complementada com informação qualitativa proveniente de
grupos focais com actores-chave de cada bairro, identificaram-se cinco modos de
integração e de relações sociais quotidianas, incluindo a ligação e a satisfação com o
lugar. Estes resultados permitem compreender melhor a natureza das redes sociais dentro
e fora do bairro e entre indivíduos do mesmo ou de outros grupos sociais e étnicos
Adoptou-se uma perspectiva de análise geográfica que incorpora possíveis efeitos de
atributos particulares de cada bairro, bem como o perfil sócio-étnico e demográfico da
população inquirida.
Resumo: The role of urban neighbourhoods in social cohesion has been extensively
debated in recent times, both in academic and political circles. This paper explores
different modes of coexistence and neighbourhood embeddedness in three multi-ethnic
neighbourhoods in the Lisbon Metropolitan Area. Using factor and cluster analysis, with
data collected in a survey of the native and immigrant population and drawing upon
complementary qualitative data from focus groups with key actors in each neighbourhood,
five modes of neighbourhood embeddedness are identified. These modes serve to enhance
our understanding of the nature of social interactions and social networks between and
within groups. A geographical perspective is adopted incorporating possible effects
relating to the characteristics of the neighbourhood as well as the socio-ethnic and
demographic profiles of the respondents.
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370) Fonseca, Maria Lucinda, Jennifer McGarrigle & Alina Esteves. 2013.
"Neighbourhood integration in European multi-ethnic cities. Evidence from the GEITONIES
project". Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, 48 (96): 7-16.
Resumo: Integração ao nível do bairro em cidades europeias multi-étnicas. Resultados do
projecto GEITONIES. Este número especial da Revista Finisterra apresenta alguns
resultados do projecto GEITONIES e tem como objectivo debater questões relacionadas
com a diversidade étnica, as relações sociais e a participação cívica e política da
população imigrante e não-imigrante em meios urbanos. A investigação decorreu em 6
cidades europeias: Lisboa, Bilbau, Salónica, Roterdão, Viena e Varsóvia, sendo o bairro
a escala de análise adoptada para a investigação. Por conseguinte, efectuou-se um
inquérito, aplicado a uma mostra aleatória de 3600 indivíduos (imigrantes e nativos)
residentes em 18 bairros multiétnicos das seis cidades. Os artigos incluídos neste número
especial da Finisterra – Revista Portuguesa de Geografia centram-se nos processos de
mudança e nas relações sociais ao nível do bairro, e salientam o papel do lugar e do
tempo no desenvolvimento de contactos interétnicos, de representações positivas e da
integração nos territórios de residência.
Resumo: This special issue of Finisterra is based on the findings of the GEITONIES project,
and intends to shed some light on questions relating to ethnic diversity, social relations and
participation in urban settings. The research was conducted in 6 European cities: Lisbon,
Bilbao, Thessaloniki Rotterdam, Vienna and Warsaw and the neighbourhood context was
adopted as the field of research. A random survey was implemented to 3600 residents in
18 neighbourhoods in the six cities. The papers included in this special issue of Finisterra
– Revista Portuguesa de Geografia, focus on processes of change and social relations at
the neighbourhood level and stress the role of place and time in the development of positive
inter-group contacts, representations and integration.
371) Fonseca, Maria Lucinda, Sónia Pereira & Alina Esteves. 2014. “Migration of
Ukrainian nationals to Portugal: changing flows and the critical role of social networks”.

Central and Eastern European Migration Review, 3(1): 115-130.
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Resumo: In a short period of time, Ukrainians became the second largest foreign community
living in Portugal. Without historical ties linking the two countries, the ‘migration industry’
as well as positive feedback and assistance provided through pioneers’ social networks
were decisive for the constitution and rapid expansion of the flow. However it slowed
down in only few years and the economic crisis affecting Portugal since 2008 has
introduced new limits to a possible future expansion. The goal of the paper is to provide
insights with respect to the evolution of the flow, particularly looking at mechanisms of
assistance and feedback provided and received within social networks, including the role
of the ‘migration industry’. We explored quantitative and qualitative data collected through
questionnaires applied to 306 Ukrainians and interviews conducted with 31 Ukrainians in
the Lisbon Metropolitan Area in 2011 and 2012. The research confirms the importance
of assistance received through social networks at different stages of the preparation of the
move, upon arrival and throughout the settlement process in Portugal. We conclude that
negative opinions on the present economic opportunities in Portugal have replaced initial
positive perceptions about labour market opportunities and this information is being
transmitted through social networks to Ukrainians back in Ukraine. We suggest that the
significant decrease of the inflow can probably be explained by negative feedback and
a more limited willingness to assist the migration of others. Future trends in the migratory
flow of Ukrainian citizens to Portugal as well as the permanence of these immigrants in the
country are uncertain. On the one hand, migrants are struggling to live through the crisis,
while the recent social upheaval in Ukraine pushes them to leave.
372) Fonseca, Maria Lucinda & Jennifer McGarrigle. 2014. “Immigration and policy: new
challenges after the economic crisis in Portugal”. In: Impacts of the Recent Economic Crisis

(2008-2009) on Internacional Migration, eds. Elaine Levine & Mónica Verea. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 51-75.
Introduction: Until relatively recently, like other Southern European countries, Portugal was
a country of emigration. Political and economic hardship and lack of opportunities acted
as motivating factors compelling people to search for prospects in more advanced
European economies or across the Atlantic. However, at the end of the 1980s following
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the entry of Portugal into the EEC, the economic tide began to turn, leading to the civil
construction boom in the 1990s. As a result, from that point through the turn of the century,
Portugal became a destination for international labor migrants. Labor migrants arriving
through both formal and informal networks from Eastern Europe and Asia and a new wave
from Brazil added to the migrants that had arrived earlier from the former colonies, namely
Portuguesespeaking African countries. The sudden change in Portugal’s migration balance
meant the country was illprepared in policy and legislative terms for the incorporation of
the new and diverse migrant groups. As such, immigration policy developed
retrospectively. Despite this, the subsequent development in immigration and integration
policy as well as nationality law has attracted attention as a frequently cited example of
best-practice across Europe. At present, however, Portugal finds itself in a severe financial
crisis. As a consequence, a growing body of evidence suggests not only that the inflow of
migrants into Portugal has slowed, but that return migration is occurring to some countries,
particularly Brazil and Eastern Europe. The current economic climate poses major questions
about how immigrants will react and be impacted by the economic downturn. This article
explores these processes, illustrating the link between national economic growth and the
rise in immigration in the 1990s through the turn of the century. It considers the same
relationship, albeit with the inverse direction, in the post-crisis period in Portugal. In addition
to changes in flows, stock, and policy, attitudes toward immigrants and inter-group trust in
Portugal compared with Greece and Spain are examined using recent survey data from
the geitonies project.
373) Fonseca, Maria Lucinda, Alina Esteves & Juliana Iorio. 2015. “Mobilidade
internacional de estudantes do ensino superior”. In: Vagas Atlânticas. Migrações entre

Brasil e Portugal no inicício do século XXI, eds. João Peixoto, Beatriz Padilla, José Carlos
Marques & Pedro Góis. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 135-158.
Excerto: Os objectivos deste capítulo são: (i) analisar a evolução e as alterações recentes
da origem geográfica dos alunos estrangeiros a frequentar o ensino superior em Portugal;
(ii) compreender o aumento da presença de estudantes brasileiros nas instituições
portuguesas de ensino superior, num contexto de redução dos fluxos migratórios laborais;
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(iii) discutir os motivos associados à escolha do país e da universidade de estino; e (iv)
refletir sobre as suas experiências de vida em Portugal e inteções de mobilidade futura. O
estudo baseia-se na análise de dados estatísticos disponibilizados pela Direção-Geral de
Estatística da Educação e Ciência (DGEEC) do Ministério da Educação e Ciência (de
Portugal), referentes aos alunos estrangeiros a frequentar o ensino superior em Portugal
segundo a nacionalidade, e pelos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e
Inovação (do Brasil), sobre o número de bolseiros em Portugal. Complementarmente,
utilizou-se também informação recolhida direcamente, no âmbito do projeto internacional
Themis (Theorizing the Evolution of European Migration Systems), através de inquéritos a
imigrantes brasileiros residentes na área metropolitana de Lisboa que se encontravam a
frequentar o ensino superior em Portugal, e de entrevistas realizadas em Campinas e Rio
de Janeiro a familiares de emigrantes ou emigrantes regressados do Brasil.
374) Fonseca, Maria Lucinda, Alina Estes & Jennifer McGarrigle. 2015. “The economic
crisis as a generator feedback mechanism: Brazilian and Ukrainian Migration to Portugal”.
In: Beyond networks. Feedback in international migration, eds. Bakewell, Oliver, Godfried
Engbersen, Maria Lucinda Fonseca & Cindy Horst. London: Palgrave MacMillan: 113133.
375) Fonseca, Maria Lucinda, Sónia Pereira & Juliana Chatti Iorio. 2016. “International
Mobility of Brazilian Students to Portugal: The Role of the Brazilian Government and
University Strategies in Portugal”. In: Global Change and Human Mobility, eds.
Domínguez-Mujica, Josefina. Singapore: Springer, 265-284.
Resumo: Student mobility associated with processes of internationalisation in higher
education has been consistently on the rise since the 1970s. However, so far, most
research has focused on the periphery-core moves mostly targeting Anglophone countries.
More recently, within the European Union, increasing attention is being paid to processes
of intra-European student mobility (Erasmus Programmes and similar). Little is known about
other systems of international student mobility, particularly involving the Lusophone world.
Brazilian students have long sought Portugal for the pursuit of higher education. However,
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only in recent years did this flow experience an intense growth (of 109.1 % between 2008
and 2012). It is particularly striking that this growth is taking place within an overall
framework of declining migration from Brazil to Portugal following the economic crisis and
declining labour demand. Both the policies adopted by the Brazilian government to
stimulate the international mobility of its students and strategies developed in Portuguese
universities to attract Brazilian students have been fundamental in the constitution of this
flow. This paper draws on data from multiple sources to examine the institutional framework
that facilitates mobility, on the one hand, and the experiences of the students themselves,
on the other (viz. in terms of academic reception, accommodation and life experience): (i)
secondary statistical data, (ii) policy documents, (iii) interviews with representatives of
Portuguese Universities (in Lisboa, Coimbra and Porto) and (iv) interviews with students.
376) Fonseca, Pedro Moreno da. 2011. "From educational ideals to local realities:
qualitative unpacking of stereotypes and segregation in PISA 2006". Sociologia, 22: 177198.
Resumo: Education is seen as being caught between the material-symbolic networks of
schoolrelated agents and of students. The fundamental hypothesis of the research is that
the scientific school-agents network is socioeconomically and ethnically biased, creating
ontological insularization that is reflected both by structural variables in PISA surveys and
by qualitative evidence from classroom interaction. On the other hand, it is explored the
parallel hypothesis that social economic and cultural groups establish resilient identities
whenever their expression and understandings are not enabled in a way that is translatable
into the scientific network. Idealisations, steretypification processes, class, ethnicity and
gender are explored as factors concurring to explain 9th graders performance. PISA 2006
data on cognitive science testing is firstly explored (Portuguese sub-sample, n=5100)
through a multilevel model and then tentatively unpacked through case-study results from a
research developed in a school. In conclusions, introduction of ontological adaptation and
cultural variety to curricula and teaching methods are seen as fundamental to bridge the
tendency to resistance in learning and separation between symbolic networks.
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377) Fonseca, Pedro Moreno da. 2014. “Guidance systems across Europe: heritage,
change and the art of becoming”. British Journal of Guidance & Counselling, 43(3):351366.
Resumo: Guidance systems exist within learning, working and welfare cultures, which are
upheld by prevailing institutions and stakeholders. Implementing a lifelong approach
questions rooted codes and idiosyncrasies of the sectors across which guidance is
distributed. To support individuals' careers, unlock their potential and increase their
contribution to the economy i.e. support their process of becoming, lifelong guidance must
strive for effective systems' integration across policy fields, cultures and organisations. This
article departs from national experiences and discusses how cultures and institutional
contexts generate resistance to change, but can also be the departure point for the
successful development of lifelong support to people's careers.
378) Fontes, Ivo Emanuel Meira Tito. 2010. Imigração e integração social: a integração

social de imigrantes no distrito de Santarém. Mestrado em Sociologia. Coimbra:
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Resumo: O fenómeno migratório é uma realidade incontornável nas sociedades
contemporâneas europeias. Assumindo-se como um pólo de atracção migratório, o
continente europeu regista um elevado fluxo imigratório, onde Portugal, não fugindo à
regra, tem vindo nas últimas décadas a obter semelhantes registos. A multiculturalidade
vigente nas sociedades europeias é um reflexo demonstrativo do impacto que as
migrações têm vindo a exercer sobre o domínio social, tornandose imperativa a reflexão
em torno das possíveis crispações que poderão advir de todo este fenómeno demográfico.
A ambiguidade subjacente ao binómio exclusão/integração reforça a necessidade de se
construírem alicerces políticos mensuráveis, de forma a ser fomentada a harmonização
migratória que possibilitará um espírito de tolerância entre comunidades estrangeiras e
nacionais. Em Portugal assistiu-se, muito recentemente, a uma espécie de descentralização
dos serviços migratórios através da criação de Centros Locais de Apoio à Integração de
Imigrantes que procuram uma maior proximidade junto das comunidades imigrantes.
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Contando actualmente com diversas estruturas CLAII implementadas em vários concelhos
do território nacional, o distrito de Santarém conta com quatro centros desta natureza,
apresentando-se como um caso bastante peculiar, atendendo à localização dos centros
e à realidade geográfica do distrito. Este trabalho procura, num primeiro momento,
fornecer dados elementares relacionados com o fenómeno migratório e com a importância
da integração social na prevenção de possíveis conflitos étnicos originados pelas
migrações. Posteriormente serão analisadas as acções governamentais tomadas para a
preconização desta estabilização social. Num segundo momento realizar-se-á um estudo
de caso ao concelho de Salvaterra de Magos com o objectivo de averiguar se a actual
política de implementação de estruturas CLAII no distrito de Santarém é o caminho a seguir
a nível de políticas de integração social de imigrantes. Palavras-chave: Migrações;
Imigração em Portugal; Integração Social; Políticas migratórias; CLAII; Salvaterra de
Magos; Santarém.
Resumo The migratory phenomenon is an unavoidable reality of the EuropeanEm Portugal
assistiu-se, muito recentemente, a uma espécie de descentralização dos serviços
migratórios através da criação de Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes
que procuram uma maior proximidade junto das comunidades imigrantes. Contando
actualmente com diversas estruturas CLAII implementadas em vários concelhos do território
nacional, o distrito de Santarém conta com quatro centros desta natureza, apresentandose como um caso bastante peculiar, atendendo à localização dos centros e à realidade
geográfica do distrito. Este trabalho procura, num primeiro momento, fornecer dados
elementares relacionados com o fenómeno migratório e com a importância da integração
social na prevenção de possíveis conflitos étnicos originados pelas migrações.
Posteriormente serão analisadas as acções governamentais tomadas para a preconização
desta estabilização social. Num segundo momento realizar-se-á um estudo de caso ao
concelho de Salvaterra de Magos com o objectivo de averiguar se a actual política de
implementação de estruturas CLAII no distrito de Santarém é o caminho a seguir a nível
de políticas de integração social de imigrantes.
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379) Fontes, Margarida & Emília Araújo. 2013. "(I)Mobilidades e redes científicas
internacionais: Contextos e relações em mudança". In: Para um debate sobre Mobilidade

e Fuga de Cérebros, eds. Emília Araújo, Margarida Fontes & Sofia Bento. Braga: Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, 97-124.
Excerto: Neste texto, vamos entender a rede como conjunto de relações que o próprio
cientista identifica como particularmente importantes e/ou fundamentais para o desenrolar
do seu trabalho no presente. Vamos também entender a rede como mecanismo de
integração dos cientistas numa determinada área de investigação e de especialização e
que agrega nesse conglomerado de relações, mais do que práticas e saberes técnicos e
investigativos, saberes institucionais e informacionais acerca dos melhores pólos e centros
de investigação e validação de resultados, assim como acerca dos melhores e mais
rápidos mecanismos de disseminação da produção científica nessa área. Num estudo
anterior (Fontes et al., 2013) os autores concluíram que os cientistas portugueses que
realizaram o doutoramento no estrangeiro, ou tiveram mobilidade internacional após o
doutoramento por períodos superiores a um ano, tinham maior propensão para ter
organizações estrangeiras (nomeadamente a organização da estadia) no que
identificavam como a sua rede científica principal. Também tendiam a incluir um maior
número de organizações estrangeiras nessa rede e a mencionar uma organização
estrangeira como o seu contacto mais importante. Trata-se de resultados que sugerem que
a mobilidade é indubitavelmente um mecanismo a ter em conta no processo de construção
de redes científicas internacionais, confirmando, aliás, algumas conclusões de
investigação realizada para outras áreas de actividade (Oettl e Agrawal, 2008).
380) Fontes, Margarida, Pedro Videira & Teresa Calapez. 2013. "The Impact of Longterm Scientific Mobility on the Creation of Persistent Knowledge Networks". Mobilities, 8
(3): 440- 465.
Resumo: This paper investigates the impact of long-term international scientific mobility –
associated with advanced training or research positions – on knowledge network formation
and network persistence In particular, it investigates whether and in which conditions
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relationships established during extended periods of co-location in one organisation play
a relevant role in the subsequent knowledge exchange activities of the mobile scientists.
Empirical research on the case of Portuguese scientists in three different fields provides
evidence on the relevance and persistence of the networks established in those conditions
and identifies some factors that increase the likelihood of these effects taking place.
381) Fortes, Celeste. 2011. "'As cabo-verdianas, estudantes, quando vêm para Portugal,
tornam-se todas Europeias'. Cabo-verdianas em Lisboa: Narrativas e Práticas nas Relações
de Género e Interetnicidade". In: As Mulheres em Cabo Verde. Experiências e

Perspectivas, eds. Carmelita Silva & Celeste Fortes. Praia: Edições Uni-CV, 255-276.
Resumo: Os rostos e protagonistas da migração feminina cabo-verdiana em Lisboa
apresentados neste artigo permitem contextualizar os argumentos de que: a) não é apenas
o homem cabo-verdiano que sócio-culturalmente tem o papel valorizado de migrar; b) as
mulheres cabo-verdianas quando migram não têm apenas motivações económicas, que
em grande parte se traduz no preenchimento, em Portugal, de um “exército de servidoras”
como empregadas domésticas e de limpeza, muitas outras mulheres emigram em busca
de capitais académicos e profissionais; c) essas vivem a migração como um processo
de autonomização pessoal da família e de um contexto de vida marcado por significados
identitários de género “encarcerantes”.
Resumo: The story of feminine migration from Cape Verde to Lisbon that I explore in this
article show that; a) it is not only men who play a positive role in migration; b) several
Cape Verdean women increasingly migrate to Portugal not merely for economic
motivations, to work in the service sector, but also in search for an academic and
professional capital; c) for these women migration is a process through which they gain
autonomy from their families, getting rid of constrictive gender identities and patriarchal
relationships.
382) Fortes, Ilda. 2013. "As mulheres migrantes na política". In: Acesso Formal dos

Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e Juntas de Freguesia

36

237
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa &
Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 71-84.
383) França, Thais. 2012. "Mulheres brasileiras na academia portuguesa: rompendo ou
perpetuando estereótipo?". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração Brasileira na

Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, eds.
Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes
& Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 159-171.
Resumo: Com base nas epistemologias e metodologias feministas realizo uma reflexão
acerca da presença das mulheres brasileiras na academia portuguesa, para tanto, parto
do meu próprio lugar de mulher brasileira imigrante doutoranda em Portugal. Compreendo
o ambiente científico como um segmento altamente qualificado do mercado de trabalho
e a mobilidade acadêmica internacional como uma modalidade migratória. Nesse
sentido, questiono até que ponto as dinâmicas de segregação racial e sexual presentes
no mercado de trabalho português e as assimetrias e hierarquias geopolíticas reproduzemse na experiência das mulheres brasileiras que participam de programas de mobilidade
académica em Portugal.
384) França, Thais. 2012. “Mulheres que imigram através da academia – Reflexões
acerca da trajetória de uma mulher brasileira imigrante doutoranda na Europa”. Revista

Artémis, 14: 111-121 [= França, Thais. 2012.” Women who migrate by menas of
academic study – Reflections of a female Brazilian doctorate student immigrating to
Europe”. Revista Artémis, 14: 111-121].
Resumo: O presente trabalho propões-se discutir, a partir de considerações pessoais
acerca da minha trajetória acadêmica, da minha tese de doutorado e da minha própria
identidade enquanto mulher-imigrante-brasileira, questões relacionadas aos estudos
deministas e a prática acadêmica. O ponto de partida são as contribuições dos
movimentos feministas pós-coloniais, das metodologias feminitas e da reflexão acerca do
lugar que ocupo enquanto mulher imigrante brasileira acadêmica em Portugal. Seu fio
condutor é a indagação sobre como é possível, a partir desse lugar, produzir
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conhecimento engajado e crítio, que contribua para o projeto de emancipação feminina.
Ao mesmo tempo, aborda alguns dos problemas que as mulheres imigrantes brasileiras
enfrentam em Portugal, cruzando com minha experiência e percepção pessoal.
Metodológicamente utilizo-me de uma revisão bibliográfica acerca dos temas: gênero e
da autorreflexividade propostas pelos estudos feministas.
Resumo: This paper aims to discuss, based on personal considerations (gathered
throughout my academic life), my PhD dissertation, and my own identity as a Brazilian
immigrant woman, issues related to feminist studies and academic practice. The starting
points are; the post-colonial feminist movement, feminist methodologies, and personal
reflections on my conditrion as an immigrant woman in Portugal. The main conduit is the
questiono of how i tis possible, from this perspective, to produce critical and engaged
knowledge that contributes to the feminine emancipation project. At the same time, I discuss
some of the problems faced by Brazilian women immigrating to Portugal, this, considering
my own experience and perception. Methodologically, I turn to a review of the literature
on the themes of gender, immigration, and self-reflection as proposed by feminist studies.
385) França, Thais & Beatriz Padilla. 2013. “ Epistemologias feministas e mobilidade
científica: contribuições para o debate”. Configurações, 12: 47-60 [= França, Thais &
Beatriz Padilla. 2013. “Feminist epistemologies and scientific mobility: contributions to the
debate”. Configurações, 12: 47-60].
Resumo: Apesar do crescente número de estudos que reconhecem a mulher como sujeito
da migração, não se pode dizer que a maioria seja feminista. Nem que a diversidade
da experiência migratória seja contemplada. Em geral, a migração feminina qualificada
continua invisibilizada. Este artigo assume uma postura feminista e tem como objetivo
refletir sobre os contributos que as epistemologias feministas oferecem aos estudos acerca
da mobilidade de mulheres cientistas, especialmente em relação às denúncias das
práticas hegemônicas de dominação. A partir de entrevistas qualitativas com cientistas
estrangeiras em Portugal, discutimos questões como sexismo e racismo na academia.
Enquanto autoras do artigo, identificamo-nos como imigrantes latino-americanas,
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académicas feministas radicadas em Portugal, demarcando o lugar de onde falamos e o
contexto no qual esse trabalho é construído.
Resumo: Despite the growth of studies that recognize that women migrate, it is not possible
to say that most of them are feminist, or that they address the diversity of the migration
experience. In general, the migration of qualified female workers continues invisibly. This
article takes a feminist standpoint and examines the contributions of feminist epistemologies
to studies on the mobility of women scientists. Based on qualitative interviews with foreign
scientists in Portugal, we discuss issues such as sexism and racism in Portuguese academia.
As the article’s authors, we identify ourselves as Latin American immigrants and feminist
academics based in Portugal and define the place from which we speak and the context
in which this work has been constructed.
386) França, Thais. 2013.” Precariedade laboral raça e gênero: Imigrantes brasileiras e
o mercado de trabalho português”. Revista de Psicologia, 4(2): 87-102.
Resumo: O objetivo primeiro desse estudo é investigar a centralidade do trabalho no
processo de inserção laboral das mulheres brasileiras em Portugal. Para tanto, sustenta-se
em dois eixos principais de análise: as atuais transformações do mercado de trabalho e
a feminização da migração. As recentes transformações geopolíticas mundiais resultaram,
entre outros fenômenos, em um aumento da desigualdade econômica entre os países, na
reestruturação dos modos de produção, na intensificação dos processos de precarização
das relações laborais, tendo entre outros aspectos, consequências diretas na configuração
dos fluxos migratórios. A partir da análise dessas transformações e dos seus impactos no
mundo do trabalho, investiguei a relação que as imigrantes do Brasil estabelecem com o
mercado laboral em Portugal. Metodologicamente, optei por uma abordagem
primordialmente de cunho qualitativo, foram realizadas 21 entrevistas em profundidade
com mulheres brasileiras residentes em Portugal, entre 25 e 35 anos, que trabalham ou
trabalharam no país. Para analisar o material colhido, utilizei o método da Análise Crítica
de Discurso (ACD), uma vez que o concebo como uma forma de acessar as estruturas
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simbólicas que moldam e balizam a vida cotidiana, dando maior prioridade à
compreensão do processo de formação dos discursos que à interpretação dos mesmos.
Resumo: The main objective of this dissertation is to investigate work’s centrality on Brazilian
women’s entrance in the Portuguese labor market. Two principal axes support the analysis:
the current labor market transformation and the feminization of the immigration flow. The
recent global geopolitical transformations resulted, inter alia, in the increase of economic
inequality among countries, the restructuring of the modes of production, the intensification
of the labor precarization process, to the decentralization of the production and to the
opening of domestic economies to an international market, directly affecting the
international flow of migration. Based on this transformation and its impact on labor, this
study examines the immigration of Brazilian women and its relation to the Portuguese labor
market. Regarding methodology, a qualitative approach was chosen, and 21 in-depth
interviews were carried out with Brazilian women, from 25 to 35 years old, who work or
used to work in Portugal. The Critical Discourse Analysis was used to analyze these
interviews, as discourse analysis allows access to symbolical structures that forge and frame
everyday life. The understanding of the process of discourse formation took priority over
interpretation.
387) Frangella, Simone. 2013. "'Fomos conhecer um tal de Arroios': Construção de um
lugar na imigração brasileira em Lisboa". In: Cidade e Império. Dinâmicas Coloniais e

Reconfigurações Pós-Coloniais, eds. Nuno Domingos & Elsa Peralta. Lisboa: Edições 70,
463-502.
Excerto: Durante uma investigação sobre imigrantes brasileiros em Lisboa, uma das mihas
entrevistadas, Lúcia, contou-me que vivia em Arroios, «como muitos dos outros brasileiros».
Quando lhe pedi para descrever a zona, disse-me que o bairro tinha tudo e ficava perto
de tudo – comércio, serviçoes, transportes. Propôs-se levar-me a conhecer o bairro e ver
as «coisas brasileiras» que lá havia. A proposta pareceu-me ideal, pois desde o início da
pesquisa havia registado uma presença substancial de brasileiros na zona de Arroios, o
que tinha instigado o meu olhar, sobretudo pela significativa visibilidade dessa migração
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numa das zonas mais centrais de Lisboa. Interessava-me compreender o que este bairro
tinha a oferecer para se tornar um ponto de referência dos imigrantes que viviam de
trabalhos não qualificados e pouco remunerados. Assim, aceitei o seu convite para
passear num sábado de manhã, desde o Largo de Dona Estefânia, até à Avenida
Almirante Reis e, a partir daí, subindo a Rua Morais Soares e ruas adjacentes.
388) Freire, André. 2009. "A esquerda europeia ante os dilemas da imigração".

Sociologia, 19: 255-279.
Resumo: Apesar de todas as teses sobre o “fim da ideologia”, sobre o “fim da história”,
sobre uma certa superação da divisão entre esquerda e direita, a verdade é que estas
mesmas teses se revestem de um carácter ideológico e, pouco depois de serem formuladas
foram sucedidas pelo aparecimento de novas formas ideológicas ou pela acrescida
saliência de “velhas” ideologias. Adicionalmente, vários estudos têm documentado a
importância crescente da posição dos eleitores na escala esquerdadireita enquanto factor
explicativo da sua opção de voto. No presente artigo analisamos (no tempo e no espaço)
as diversas perspectivas e significados associados à divisão entre esquerda e direita na
Europa, bem como os correlatos da divisão entre esquerda e direita em termos de
clivagens, nomeadamente em termos da chamada “velha” e “nova política”, ou, dito de
outro modo, em termos das chamadas “novas” e “velhas” clivagens. Tendo em conta a
contextualização anterior, as três últimas secções do artigo abordam a questão dos
dilemas da esquerda europeia perante a imigração.
389) Freire, Filipa & Alexandre, Joana. 2013. “Fatores de risco e protecção numa
amostra de adolescentes de etnia cigana”. In: Crianças em risco e perigo: Contextos,

investigação e intervenção, eds. Maria Manuela Calheiros & Margarida Garrido. Lisboa:
Sílabo, 3: 119-142.
Resumo: A presente investigação visa o estudo de factores de risco e protecção numa
amostra de adolescentes de etnia cigana, e mais especificamente, averiguar em que
medida a identidade étnica se assume como risco ou protecção nesta amostra. Para tal,
foi utilizada uma metodologia qualitativa, tendo-se realizado dois grupos focais: um com
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uma amostra de rapazes (N = 3) e outro com uma amostra de raparigas (N = 7). A
análise dos dados foi submetida a uma análise de conteúdo temática com um sistema
misto de categorias, tendo sido consideradas cinco grandes dimensões a priori: contexto
sócio-geográfico, bem-estar, resolução de problemas, suporte social e identidade étnica;
as categorias e subcategorias construídas a posteriori variam em número consoante o
grupo focal. Os principais resultados apontam para a percepção de factores de risco
sobretudo ao nível do contexto socio-geográfico (i.e., bairro) salientando-se a
insegurança, conflitos intergrupais e interpessoais. A família e a união grupal aparecem
como factores de protecção associados às dimensões bem-estar, suporte social e
identidade. A identidade étnica aparece como uma variável que é simultaneamente factor
de risco e protecção: se por um lado a maior parte dos adolescentes dizem ter orgulho
na sua pertença, salientando costumes e tradições que os tornam únicos, as assimetrias
simbólicas associadas aos papéis de género, bem como o preconceito laboral que
percepcionam existir podem ser considerados factores de risco, dado potenciarem a
manutenção de exclusão social do grupo em geral e das mulheres ciganas em particular.
390) Freitas, Ana Cláudia Cardoso de. 2012. "Imigração, prostituição e 'casas de
alterne': reflexões a partir do campo". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana
S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 391-401.
Resumo: Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a migração
feminina já representa 51% das migrações internacionais. Também no Brasil houve
aumento no número de mulheres que emigram sozinhas em busca de melhores
oportunidades de vida. Isso implica novos desafios em termos de proteção aos seus
direitos humanos (OIT, 2007). A migração feminina,assim como as migrações, de mogo
geral, é consequência de muitos fatores, que vão desde vulnerabilidade econômica a
questões sociais e culturais – sem deixar de notar o peso central da situação econômica.
Entretanto, este tipo de migração tem como particularidade o fato de não ser alheia à
indústria do sexo, turismo sexual e afins. Assumindo como contexto os bares de alterne,
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esta comunicação abordará pontos de intersecção dos fenômenos da migração e da
prostituição sob ponto de vista de duas brasileiras residentes em Portugal. Utiliza-se, como
recurso de estudo, uma abordagem qualitativa focada no método biográfico (Ferrarotti,
1983). As mulheres que dão voz a este estudo foram biografadas entre Março e Junho
de 2009 e vivenciaram, com diferentes graus de envolvimento, o fenômeno da
prostituição. A partir das perspectivas que revelam, acende-se o debate sobre os serviçoes
prestados pelas casas de alterne: afinal, até que ponto são eles um tipo de prostituição?
391) Gabriel, Eduardo. 2009. "A expansão internacional do catolicismo carismático
brasileiro". Análise Social, 44 (190): 189-207.
Resumo: A expansão religiosa a partir de países do Sul em direcção aos países do Norte,
a que se chama o retorno missionário, é um fenómeno que tem sido bastante discutido
em trabalhos que abordam a temática dos fluxos de mobilidade religiosa transnacionais.
O presente artigo pretende contribuir para este debate através do estudo da expansão
do catolicismo carismático brasileiro com a chegada a Portugal da comunidade Canção
Nova, traçando algumas pistas para a análise das tensões entre o catolicismo português
e o catolicismo brasileiro.
Resumo: Religious expansion from the Southern to the Northern countries, which is called
the missionary reflux (or reverse flow), is a phenomenon which has been much discussed
in work on transnational religious mobility. This article is a contribution to this debate: it
examines the expansion of charismatic Brazilian Catholicism with the arrival in Portugal of
the Canção Nova community, providing some guidelines for analyzing the tensions
between Portuguese Catholicism and Brazilian Catholicism.
392) Gama, Ana, Sílvia Fraga & Sónia Dias. 2010. "Impact of Socio-Demographic
Factors on HIV Testing Among African Immigrants in Portugal". Journal of Immigrant &

Minority Health, 12 (6): 841-846.
Resumo: This study aimed to describe the proportion of HIV testing among an African
immigrant population in Portugal and identify the socio-demographic factors that may be
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associated. A questionnaire was applied to 522 African immigrants (53% men) who attend
the National Immigrant Support Centre, in Lisbon. Odds ratios (OR) with corresponding
95% confidence intervals (95% CI) were calculated through logistic regression to analyse
the relationships between HIV testing and other variables. Around 52% of participants
reported having been HIV tested, mostly women. After adjusting for potential confounders,
age and educational level were significantly associated with HIV testing for both women
and men. Searching for HIV information at NHS was also significantly associated with HIV
testing, but only among men. This study points out interesting challenges for HIV prevention
programs among African immigrants and may help in the development of tailored projects
focused on the promotion of HIV testing among these populations.
393) Gaspar, Maria Eugénia dos Santos. 2009. Práticas Inclusivas em Contexto

multicultural: Opiniões dos professores numa escola do 1º Ciclo. Mestrado em Ciências
da Educação Área de Especialização em Educação Especial. Coimbra: Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra.
Resumo: Vivemos numa época caracterizada pela globalização e pelas migrações
internacionais. Olhando em nosso redor damos conta que a sociedade se tornou
multicultural. Esta realidade, presente na comunidade e nas nossas escolas, deu origem à
necessidade de mudanças no sistema educativo, pelo que nos propusemos reflectir neste
trabalho sobre a prática da educação intercultural numa escola multicultural. Os objectivos
deste trabalho prendem-se com o conhecimento de opiniões dos docentes sobre a inclusão
de alunos provenientes de outras etnias e culturas, tendo em vista a promoção da
educação para a cidadania, da igualdade de oportunidades e da justiça social. Com os
dados obtidos pretende-se sensibilizar os agentes educativos do 1º ciclo para a
necessidade de se intervir com vista à promoção da educação intercultural nas nossas
escolas. No que diz respeito ao papel a desempenhar pelos docentes, estes devem
reconhecer e valorizar as culturas presentes, dinamizando actividades interactivas,
motivadoras, que promovam o enriquecimento colectivo. Depois de efectuada a revisão
da literatura sob a temática em estudo: educação multicultural, educação intercultural,
legislação da área, educação inclusiva, diversas vertentes sobre currículo, importância da
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formação dos docentes e práticas de inclusão em contexto multicultural, apresentamos na
segunda parte desta tese o estudo empírico por nós desenvolvido. Tratou-se de um estudo
qualitativo, no âmbito do qual foram entrevistados de forma semi-estruturada quatro
docentes de uma escola do 1º ciclo da zona Centro do país, caracterizada pela
convivência de alunos de etnia cigana e africanos. Verificámos, na sequência das
entrevistas individuais, que a multiculturalidade é uma realidade na escola portuguesa,
assim como a educação intercultural, sendo no entanto a sua promoção de carácter quase
estritamente informal. Concluímos, pois, que urge reafirmar que a escola deverá promover
a educação para a cidadania, pelo que se torna urgente que a educação intercultural
seja integrada nos currículos escolares de uma forma transversal. É ainda de salientar que
esta área deve ser integrada nas formações iniciais e contínuas dos docentes e deve
também ser vista como um elemento fundamental num eventual projecto global de escola.
Consideramos que se torna imperativo fomentar a consciência multicultural dos cidadãos,
concebendo e aplicando programas e projectos que a promovam, de forma activa e
reflexiva.
394) Gaspar, Marisa Cristina dos Santos. 2013. Macau Sá Filo: memória, identidade e

ambivalência na comunidade euroasiática Macaense. Doutoramento em Antropologia.
Lisboa: ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A atual fase de pós-transição de soberania de poderes e recente estabelecimento
da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China (RAEM),
procurei compreender como na contemporaneidade os macaenses (indivíduos e
comunidade), historicamente associados ao projeto colonial português em Macau, têm
respondido – nos seus múltiplos posicionamentos entre “os seus semelhantes” e “os outros”
– ao profundo impacto que esta mudança provocou nas dinâmicas do grupo. Esta
dissertação aborda a comunidade euroasiática macaense – os filhos de Macau (Macau
sá filo, no dialeto crioulo macaense patuá) – e as suas redes de atores e interações sociais.
Analisa a “trama” da construção de identidades e respetivas memórias que sustentam
essas identidades “imaginadas”, inseridas em processos políticos e económicos
complexos, simultaneamente locais e globais. Foca três redes de atores sociais em ação:
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(1) as elites macaenses e os seus projetos de engenharia cultural em curso na RAEM; (2)
a anónima e dispersa “diáspora macaense” e as suas práticas em torno de uma certa
perpetuação comunitária; (3) e o Partido dos Comes e Bebes (PCB), grupo informal de
macaenses residentes em Portugal. É argumentado que a produção de uma identidade
étnica e cultural macaense é um fenómeno emergente num espaço contraditório e
ambivalente que, em muito, ultrapassa a visão reducionista do mero exotismo da
diversidade cultural e torna obsoletas as conceções de “pureza” e hierarquia das culturas.
Resumo: In Macao’s current post-transition period of sovereignty and power, and following
the recent establishment of the Macao Special Administrative Region of the People’s
Republic of China (Macao SAR), I try to understand how Macanese (individuals and
community), historically associated with the Portuguese colonial project in Macao, have
been reacting – in their multiple positionalities between ‘themselves’ and ‘the others’ – to
the profound impact that this major change has had on their group dynamics. This
dissertation is about the Eurasian Macanese community – ‘sons and daughters of the soil
of Macao’ (Macau sá filo, in patuá, or the Macanese Creole dialect) – and their actors’
networks and social interactions. I analyze the ‘plot’ underlying the construction of identities
and correspondent memories that sustain these ‘imagined’ identities, which are inserted in
simultaneously local and global political and economic processes of great complexity. I
focus on three social actors’ networks in action: (1) the Macanese elites and their ongoing
projects of cultural engineering in the Macao SAR; (2) the anonymous and scattered
‘Macanese diaspora’ and their practices in favour of a certain kind of community
perpetuation; and (3) the Food and Drink Party (PCB), an informal group of Macanese
living in Portugal. It is argued that the production of an ethnic and cultural Macanese
identity is a phenomenon that emerges in a contradictory and ambivalent space, thus
superseding the reductionist view of cultural diversity as mere exoticism, and rendering
conceptions of cultural ‘purity’ and cultural hierarchy obsolete.
395) Gaspar, Marisa. 2014. “Comida em Redes Transnacionais: Construindo a
Identidade Macaense”. Revista Portuguesa de Estudos Asiáticos, 19: 30-68.
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Resumo: As festas do Partido dos Comes e Bebes (PCB) constituem-se como uma forma de
integração, funcionamento e manutenção da comunidade macaense em Portugal. Este
grupo informal organizado com o propósito de juntar os macaenses em reuniões de
comensalidade, proporciona aos convivas o nostálgico regresso a um passado em
Macau, através dos amigos que se reveem, do ambiente que se vive e, sobretudo, através
da saudosa comida macaense que se identifica, cheira e saboreia, de resto, a principal
atração destes encontros. Apresentada como um atestado das origens macaenses, este
tipo de comida remete para as mais antigas tradições da cozinha portuguesa com
influências e combinações muitíssimo variadas que a convertem numa das mais antigas
cozinhas de fusão do mundo; a comida consumida nos eventos do PCB, assume um lugar
de memória para a construção de uma identidade étnica e cultural macaense. A partir da
descrição etnográfica da Festa da Lua 2010 – festividade emblemática celebrada pelo
grupo do PCB – procurarei demonstrar como, constituída pela prática ao longo do tempo,
a formulação da identidade macaense em termos comunitários (re) adapta-se e (re) produzse, usando para tal, um conjunto de memórias individuais que se projetam no grupo que
com eles constrói um imaginário coletivo acerca da própria ideia de comunidade
macaense.
Resumo: This informal group is organised for the purpose of bringing together the
Macanese in reunions of commensality, and provides guests with a nostalgic return to the
past in Macao, through friends they see again, the party’s atmosphere, and especially
through wistful Macanese food, which is recognised, smelled, tasted, and is undoubtedly
the main attraction at these meetings. Presented as evidence of Macanese origins, this kind
of food revives ancient traditions of Portuguese cuisine with Asian influences, among many
other highly varied combinations, which convert Macanese food into one of the oldest
fusion cuisines in the world. During the PCB reunions, food assumes, in this way, a place
of memory for the construction of na ethnic and cultural Macanese identity. Starting from
na ethnographic description of the Mid- Autumn Festival 2010 – the traditional Chinese
festivity celebrated by the PCB – I demonstrate how, constituted by practice over time,
Macanese identity is formulated, (re) adapted, and (re) produced within the community.
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For this effect, a set of individual memories is projected within the group, with which it
builds a collective imaginary about the very idea of a Macanese community.
396) Gaspar, Marisa. 2015. “Comida e Cosntrução de Identidade em Redes
Transnacionais Macaenses”. In: Livro de Atas do 1º Congresso da Associação

Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa, eds. Isabel Corrêa
da Silva, Marina Pignatelli & Susana de Matos Viegas. Lisboa: Associação Internacional
de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa, 2191 - 2203.
Resumo: As festas do Partido dos Comes e Bebes (PCB) constituem-se como uma forma de
integração, funcionamento e manutenção da comunidade macaense em Portugal. Este
grupo informal organizado com o propósito de juntar os macaenses em reuniões de
comensalidade, proporciona aos convivas o nostálgico regresso a um passado em
Macau, sobretudo, através da saudosa comida macaense que se identifica, cheira e
saboreia, de resto, a principal atração destes encontros. Apresentada como um atestado
das origens macaenses, este tipo de gastronomia remete para as mais antigas tradições
da cozinha portuguesa com influências e combinações muitíssimo variadas que a
convertem numa das mais antigas cozinhas de fusão do mundo; a comida consumida nos
eventos do PCB, assume um lugar de memória para a construção de uma identidade
étnica e cultural macaense. Neste paper procurarei demonstrar como a comida, no
contexto das reuniões do PCB, é assumida como uma marca distintiva e exclusiva da
existência de uma comunidade especificamente macaense.
397) Gaspar, Sofia. 2009. Mixed marriages between European free movers. CIES eWorking Paper, 65/2009. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia,
Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: In this paper I analyze some of the issues that enable the understanding of
European intra-marriage as a social phenomenon, by presenting some preliminary
empirical findings resulting from on-going qualitative research being carried out in Lisbon.
This paper presents a very clear structure, as follows: firstly, I will explain how free movers
may be seen as an emerging social group within the European matrimonial market.
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Afterwards, I will clarify how the term European intra-marriage better categorizes this new
type of mixed unions. Thirdly, I will clarify what methodological procedures have been
used so far. And finally, I will describe certain results that can shed light on some of the
dimensions under evaluation with regard to European mixed unions. In the final section, I
will provide some lines of research that need to be taken into consideration when
investigating this subject further.
398) Gaspar, Sofia. 2010. Educational patterns among bi-national children. CIES eWorking Paper, 94/2010. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia,
Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: The aim of this chapter is to cast light on children‟s upbringing and education in
families of mixed EU nationality living in Lisbon. After a brief introduction, I will dedicate
the first two parts to the theoretical contextualization of European mixed couples as a new
family arrangement born of EU social integration; as to entail, thereafter, an attentive
reflection on issues related to transnational children‟s upbringing. Qualitative evidence from
24 in-depth interviews with three different groups of couples (Portuguese women married
to European men; Portuguese men married to European women; married non-Portuguese
European couples of different nationalities) will be then presented and discussed.
According to the original findings, when certain variables – children‟s language
capabilities (one, two or more languages), type of school (national/international,
state/private), and social networks (national/mixed/international) – are taken into
account, three types of educational strategies emerge: a family assimilation strategy, a binational family strategy and a peripatetic family strategy. In the final part, a critical
appreciation will be carried out of the role that these family strategies have in the theorizing
and research on migration and minority child-raising, not only within an EU socio-political
context but also in a wider global environment involving cultural heterogeneity.
399) Gaspar, Sofia.2015. “A comunidade Chinesa em Portugal: percursos migratórios,
contextos familiares e mercado de trabalho”. CIES e-Working Paper, 201/2015. Lisboa:
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa.
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Resumo: A comunidade chinesa tem crescido de forma consistente em Portugal desde
a década de1990, com especial intensidade a partir do início da década de 2000.
No entanto, os estudos desenvolvidos sobre esta comunidade são bastante escassos
e tendem, sobretudo, a centrar-se nas suas estratégias económicas e profissionais.
Neste sentido, o objectivo deste artigo é rever, em articulação com dados dos censos
2011, a literatura existente sobre a comunidade chinesa sedentarizada em Portugal,
de forma a analisar certas dimensões relacionadas com os seus percursos migratórios,
os seus contextos familiares e a sua inserção no mercado de trabalho.
Resumo: The Chinese community has been increasing in Portugal since 1990s, with
particular intensity after the beginning of the 2000.However, studies centering on
this immigrant community are still scarce andtend to focus onthe economic andprofessional
strategies developed by this immigrant group. As such, the aim of this paper is to update
the existing literatureon Chinese migrationin Portugal, by using some data provided by
Census 2011, as a means of analyzing certain dimensions related to their migratory
paths, family context and work labor market.
400) Gaspar, Sofia, Madalena Ramos & Ana Cristina Ferreira. 2013. "Análise
comparativa dos divórcios em casais nacionais e binacionais em Portugal (2001-2010)".

Sociologia, 26: 81-111.
Resumo: O objetivo deste artigo é realizar uma análise comparativa sobre a evolução do
divórcio em casais nacionais e binacionais residentes em Portugal entre 2001-2010. O
artigo inicia com uma revisão crítica dos principais estudos sobre divórcios binacionais,
para posteriormente analisar a evolução deste fenómeno ao longo dessa década. Para
tal, centrar-nos-emos na estrutura do divórcio tendo em conta os distintos perfis sociais e
familiares, a situação educativa e o contexto profissional dos cônjuges. Numa parte final,
resumem-se criticamente as principais conclusões alcançadas e apresentam-se linhas de
investigação futuras.
Resumo: The aim of this article is to develop a comparative analysis on the evolution of
divorces in national and bi-national couples living in Portugal between 2001- 2010. The
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article starts by critically revising previous studies on divorce in binational couples, to then
analyze its evolution during the decade 2001-2010. As such, we will focus on the structure
of divorce having into account different social and family profiles, the level of education
and the professional context of the spouses. At a final stage, we will critically summarize
the results found here and suggest future lines of research.
401) Gésero, Paula. 2011. Configuração da Paisagem Urbana pelos grupos Imigrantes.

O Martim Moniz na Migrantscape de Lisboa. Tese de Mestrado em Arquitectura. Lisboa:
Universidadede Lisboa – Faculdade de Arquitectura.
Resumo: O bairro da Mouraria é actualmente uma das zonas da cidade de Lisboa
marcada pela diversidade social, étnica, cultural e geracional, já que aqui se concentra
um número expressivo de residentes e trabalhadores imigrantes de origem estrangeira. Os
movimentos migratórios constituem um traço muito importante no crescimento urbano e de
transformação urbana de algumas zonas da cidade de Lisboa, configurando-se assim
como um dos maiores agentes para a sua mudança social, económica e espacial. Esta
análise pretende demonstrar que essas alterações se estendem igualmente à paisagem
urbana (física e móvel) e à imagem da cidade. Procurou-se identificar e conhecer os
elementos morfológicos, sociais e simbólicos que configuram a paisagem urbana
resultantes do impacto de grupos locais de imigrantes e a sua percepção por actores
locais, nomeadamente, residentes, comerciantes e visitantes nacionais. A zona do Martim
Moniz, emerge como um dos palcos, porventura o mais visível, da vibrante "migrantscape"
na cidade de Lisboa. Este entendimento da paisagem urbana foi aferido através de
dimensões e elementos objectivos e subjectivos, tendo sido constatado, que embora a
morfologia urbana não tenha sido alterada, os seus usos e paisagem urbana sofreram
uma forte mudança. Do ponto de vista simbólico, foi identificada uma alteração na
nomeação daquela área da cidade, passando a ser mais referida como Martim Moniz
em vez de Mouraria, estando esse facto associado à alteração dos significados atribuídos
à zona. A presente análise aborda a divisão do ponto de vista cultural e social, por
distintas relações de convivência, por vezes conflituosas, entre os utilizadores nacionais e
estrangeiros. De realçar, o importante papel dos imigrantes na transformação e evolução
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urbana ao nível dos usos, mas também nos planos económico-social do Martim Moniz e
da cidade de Lisboa em geral.
Resumo: The Mouraria neighbourhood is currently one of Lisbon's zones defined by its
social, ethnic, cultural and population diversity, supporting an expressive number of
residents and works of foreign origin. The migration movements are an important element
in the development and transformation of specific urban areas of the city of Lisbon, as a
relevant agent of social, economical and spatial change. This analysis will attempt to
showcase the affectation of such change in the urban landscape - permanent and transient
- and in the image of the city. Therefore, an effort was made to identify and study the
morphology, aside with the social and symbolic elements which contribute to the makeshift
of the current urban landscape and as a result of the impact by local migrant groups and
against the perception of local agents (residents, shop owners, and local visitors). The
Martim Moniz area, emerge as a visible stage of Lisbon's “migrantscape”. This
acknowledgement of the urban landscape was created by the use of surveys with objective
and subjective elements, resulting in the acknowledgement that despite the established
urban morphology its use and landscape was subjected to a drastic change. In symbolic
terms, the change of the name of this neighbourhood from Mouraria to a more commonly
used name - Martim Moniz - was due to the signified attributes of this area. The current
analysis explores a division seen from a social and cultural perspectives, by distinct
interactions of cohabitation, sometimes of conflict, between populations of local and
foreign origin. To note the important role taken by the migrant population in the redefinition
of cultural behaviour connected to the urban renewal, and also to the socio-economic
development of the Martim Moniz and the city of Lisbon.
402) Gésero, Paula. 2012. "O Espaço é o Lugar: o Martim Moniz na Migrantscape de
Lisboa". Sociologia. Número temático: Imigração, Diversidade e Convivência Cultural,
163-184.
Resumo: O Martim Moniz é, atualmente, uma das zonas de Lisboa marcada pela
diversidade social, étnica, cultural e geracional, concentrando-se ali um número expressivo
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de residentes e trabalhadores imigrantes de origem estrangeira. Os movimentos
migratórios constituem um traço importante no crescimento e transformação urbana,
configurando-se como um dos maiores agentes para a sua mudança social, económica e
espacial. Esta análise pretende demonstrar que essas alterações se estendem, igualmente,
à paisagem urbana (física e móvel) e à imagem da cidade. A zona do Martim Moniz
emerge como um dos palcos da vibrante migrantscape de Lisboa.
403) Girona, Jordi Roca. 2010. "La excepción reveladora: esposas brasileñas deuniones
mixtas en España, Suiza, Italia y Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre

Imigração Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella
Callou & Mar Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 73-80.
Resumen: El artículo se centra en una de las dimensiones más emergentes de los procesos
migratorios en la última década y, sin embargo, escasamente considerada en los trabajos
sobre el tema: las uniones, matrimonios o parejas mixtas entre una persona migrante y
una autóctona. Aborda, en perspectiva comparativa, los principales elementos
intervinientes en la elección de cónyuges extranjeros y presta especial atención a las
mujeres brasileñas pertenecientes a estas uniones, puesto que representan el único
colectivo nacional presente de forma significativa y preeminente en la totalidad de países
considerados.
Resumo: The article focuses on one of the emerging dimensions of migration processes in
the last decade, however, barely considered in the work on the subject: the mixed
marriages between a migrant and a native. Addresses in comparative perspective, the
main elements involved in choosing foreign spouses and pays special attention to Brazilian
women belonging to these unions, as they represent the only nationality present in all
countries concerned.
404) Godinho, Carmen. 2011. Discussão sobre o estatuto da língua portuguesa em

imigrantes dos PALOP em contexto de reconhecimento, validação e certificação de
competências. Teses, 37. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
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Resumo: O alargamento, desde 2006, da rede de centros de reconhecimento, validação
e certificação de competências a escolas e centros de formação profissional em todo o
país, tem feito com que um número crescente de imigrantes dos PALOP procure esta
medida como uma forma de melhorar o seu nível de escolaridade. Estes candidatos
evidenciam muitas dificuldades ou obsolescência dos conhecimentos adquiridos ao nível
da expressão escrita e oral do português europeu, resultado de especificidades do
contexto de ensino-aprendizagem da língua portuguesa naqueles países, nomeadamente,
situações de guerra, um investimento rudimentar na formação contínua de professores de
português e a interferência das línguas bantu. Para além disso, uma vez em Portugal, o
Ministério da Educação atribui-lhes equivalências escolares que não correspondem, na
sua maioria, às competências efectivamente demonstradas. Esta situação torna-se
preocupante na medida em que, o processo acaba por reconhecer, sobretudo,
dificuldades aos candidatos ao invés de evidenciar competências na sua língua de
aprendizagem - o português. O domínio da língua portuguesa revela-se, assim,
determinante para a certificação dos candidatos. Nessa medida, é determinante repensar
quer o acesso, quer as soluções de remediação a serem disponibilizadas a estes
imigrantes, uma vez que o seu grau de autonomia e processo de integração
socioprofissional no país de acolhimento que é Portugal depende, em grande medida, da
evidência da compreensão e utilização do português em situações reais de comunicação.
Urge, assim, reconhecer o estatuto de língua não materna às realizações linguísticas
destes candidatos. É, para além disso, fundamental assumir que estes candidatos não
estão em igualdade de circunstâncias com os candidatos para os quais o português é
língua materna, bem como promover acções de formação de curta, ou longa duração
especificamente adaptadas às necessidades destes imigrantes, para que o processo
possa cumprir em pleno a função socialmente remediadora a que se propõe.
405) Godinho, Susana. 2009. Novos Possíveis: Estratégias Identitárias de Mulheres

Oriundas da Guiné-Bissau em Portugal. CIES e-Working Paper, 61/2009. Lisboa: Centro
de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa.
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Resumo: O objectivo da pesquisa foi contribuir para a compreensão da especificidade
da componente feminina do fenómeno imigratório em Portugal, especificamente das
mulheres oriundas da Guiné-Bissau, e compreender de que modo dimensões sociais e
culturais da etnicidade se cruzam e concorrem na (re)construção da identidade,
considerando as condicionantes estruturais, a par da acção individual, da sociedade de
origem e da de acolhimento, e que interferem no poder estratégico dessas mulheres.
Resumo: The main goal of the research was to contribute for the understanding of the
female component of the immigration phenomena in Portugal, especially concerning
women from Guinea Bissau, and to understand in which way social and cultural
dimensions intersect each other and contribute for the identity (re)construction processes,
considering the individual action and the structural conditions, both in the origin and hosting
society, which interferes in the strategic power of those women.
406) Godinho, Susana Miguel. 2010. Novos possíveis: Estratégias identitárias de

mulheres oriundas da Guiné-Bissau em Portugal. Teses, 30. Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Os fenómenos migratórios constituem espaços privilegiados para a análise de
processos de (re)construção da identidade, uma vez que são, por definição, fenómenos
de mudança social e cultural. O crescimento da componente feminina no total dos
estrangeiros residentes em Portugal torna fundamental uma análise baseada na
convergência de dois domínios de especialização teórica: o género e a etnicidade. O
objectivo da pesquisa foi contribuir para a compreensão da especificidade da
componente feminina do fenómeno imigratório em Portugal, especificamente das mulheres
oriundas da Guiné-Bissau. Procurou-se, pois, compreender de que modo o percurso
migratório (origem étnica e social, decisão de emigrar e acolhimento em Portugal), a
inserção social no feminino (estratégias residenciais, percursos escolares e trajectórias
profissionais), a conjugalidade e estruturas familiares (escolha do cônjuge, situações
conjugais, tipos de famílias e descendentes), as sociabilidades (redes sociais, orientação
das sociabilidades e apresentação e participação no espaço público e no espaço
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privado) e os elementos de identidade cultural (territórios linguísticos e identidade religiosa)
se cruzam e concorrem na (re)construção da identidade, considerando as condicionantes
estruturais, a par da acção individual, da sociedade de origem e de acolhimento, e que
interferem no poder estratégico dessas mulheres.
407) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2009. "Portugal as a Semi-peripheral Country
in the Global Migration System". International Migration, 47 (3): 21-50.
Resumo: Although Portugal has traditionally produced many emigrants, the last 30 years
have also shown increasing immigration. This increase in immigration has drawn attention
away from the fact that significant emigration from Portugal continues. In this article, some
of the main characteristics of migrations to and from Portugal are highlighted from a
systemic perspective. The article shows that Portugal is both a receiving country and a
sending country in the global migration system, and that it integrates several of the main
migration systems at different levels. It is suggested that Portugal’s participation in existing
migration systems is best captured and explained by conceptualizing it as a semi-peripheral
society, one that is part of a core region of the world system (the European Union) and
displays a number of characteristics of both central and peripheral countries. The concept
of semi-periphery enables one to recognize the existence of what could be termed a quasi
or emergent migratory system: the Lusophone migration system, which one can conceive
as communicating intensively with other macro migratory systems. Observing the country’s
migratory dynamics from the last two decades, and especially the migration flows that
bond the Portuguese-speaking countries, one may view the Lusophone migration system as
able to combine different levels of centers that (in some moments, and given certain
conditions) could evolve into a bicephalous, or even tricephalous, center. These centers
function as bonds among several other migration systems, and it is in the middle of this
Lusophone migration system that the semi-peripheral role of Portugal becomes evident, as
it can be core and periphery at the same time.
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408) Góis, Pedro, José Carlos Marques, Beatriz Padilla & João Peixoto. 2009. "Segunda
ou terceira vaga? As características da imigração brasileira recente em Portugal".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 5: 111-133.
Resumo: Neste texto apresentamos alguns resultados preliminares de um projecto de
investigação em curso sobre imigração brasileira em Portugal. Em primeiro lugar, é
efectuado um breve esboço da bibliografia existente sobre a imigração brasileira, no
mundo e em Portugal. Em segundo lugar, são descritos alguns dos principais dados
estatísticos disponíveis sobre a população de nacionalidade brasileira, bem como dados
sobre remessas de imigrantes. Finalmente, são apresentados alguns dos primeiros
resultados de um inquérito a imigrantes brasileiros que entraram no país a partir de 2003.
O principal objectivo é conhecer o volume e as características da vaga de imigração
brasileira recente, por contraste com a “segunda vaga” estudada anteriormente. Concluise que os fluxos aumentaram muito de intensidade mas seguiram, em traços gerais, o
mesmo padrão migratório. Por essa razão, deve falar-se mais numa intensificação da
“segunda vaga” do que num movimento de novo tipo.
38
Resumo: This paper presents the preliminary results of a research project about Brazilian
immigration in Portugal. Firstly, a brief state of the art of research on Brazilian migration,
at the world level and in Portugal, is presented. Secondly, the main statistical data about
Brazilian citizens in Portugal are displayed, as well as some figures on immigrants’
remittances. Thirdly, the first results of a survey to Brazilian immigrants that entered Portugal
after 2003 are presented. The main objective of the paper is to assess the volume and
patterns of recent Brazilian inflows, comparing with the so-called “second wave” previously
studied. It is concluded that the inflows have increased substantially in volume but kept, in
general terns, the same pattern. Given this fact, recent migration may be addressed as an
intensification of the “second wave” rather than a movement of a different kind.
409) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2010. "Novos fluxos de imigração em Portugal:
o novo posicionamento de Portugal no sistema migratório europeu". In: Imigração

ucraniana em Portugal e no sul da Europa: a emergência de uma ou várias comunidades.
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Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis Baganha, José Carlos Marques & Pedro Góis.
Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), 13-23.
Excerto: No contexto das migrações internacionais a Ucrânia tornou-se nos últimos anos
um importante país de origem de emigrantes. Tal fica a dever-se, por um lado, à frágil
situação económica do país e, por outro, à necessidade de forças de trabalho por parte
de diversos países de destino. Num espaço de tempo relativamente curto, os migrantes
ucranianos tornaram-se um grupo nacional importante em alguns países da União
Europeia. Em Portugal, o acentuado crescimento na procura de mão-de-obra, causado
pelo boom no sector da construção civil e obras públicas, verificado no final dos anos
90, início do milénio, não foi em larga medida satisfeito pelas fontes de fornecimento
tradicionais, imigrantes dos PALOP ou do Brasil, mas sim por novas e inesperadas fontes,
nomeadamente por imigrantes de países do leste europeu, e particularmente da Ucrânia.
Tendo em conta os padrões migratórios dos anos 80 e dos anos 90 esta mudança foi
súbita e inesperada. Particularmente imprevisível porque Portugal não adoptou, durante
este período, nenhuma política activa de recrutamento de imigrantes do leste europeu,
nem tinha quaisquer laços históricos, culturais ou económicos privilegiados com esta
região a que se possa atribuir este súbito e intenso movimento de trabalhadores imigrantes
desta região para Portugal. A análise das estatísticas relativas ao início do século XXI
confirmam o valor residual e, largamente, irregular da imigração proveniente da Europa
de Leste no total da população imigrante em Portugal. Em 31 de Dezembro de 2000 o
total de imigrantes da Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia com autorização de
residência era, de acordo, com o SEF de apenas 1.066 indivíduos. Entre 2001 e 2003,
ao abrigo do artigo 55 do DL 4/2001, foram concedidas 183.655 autorizações de
permanência a trabalhadores imigrantes que se encontravam de forma irregular no país.
Mais de metade destas autorizações de permanência foram concedidas a cidadãos do
Leste da Europa (55%) e 35% a trabalhadores imigrantes da Ucrânia. Num só ano, em
2001, o número de imigrantes a residir legalmente no país registou um crescimento de
68%. Em resultado da atribuição destas autorizações de permanência, o ranking das
principais nacionalidades de imigrantes oriundos de países terceiros sofreu uma profunda
alteração, passando os imigrantes provenientes da Ucrânia a constituir, conjunturalmente,
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o grupo mais numeroso. Esta alteração revolucionou as políticas, práticas e estruturas
migratórias em Portugal constituindo-se como um momento de viragem na História das
migrações portuguesas.
410) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2010. "Portugal – eine Semiperipherie im
globalen Migrationssytem: Aus- und Einwanderung als verschränkte Phänomene". In:

Portugiesische Migrationen. Geschichte, Repräsentation und Erinnerungskulturen, ed.
Teresa Pinheiro. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 37-53.
411) Góis, Pedro. 2011. "Les différents types d’immigrés capverdiens au Portugal. Un
bilan de 50 ans de migrations". In: Migrations des jeunes d’Afrique subsaharienne. Quels

défis pour l’avenir?, eds. Claudio Bolzman, Théogène-Octave Gakuba & Ibrahima Guissé.
Paris: L'Harmattan, [pages?].
412) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2012. A Emergência das Migrações no

Feminino. Feminização das migrações de (e para) Portugal e suas consequências
sociopolíticas. Cascais: Principia.
413) Góis, Pedro, Catarina Oliveira & José Carlos Marques. 2012. "Chinese and
Brazilian Entrepreneurs in the Portuguese labour market: common entrepreneurial
strategies?". In: Internal and International Migration of China, eds. Li Peilin & Laurence
Roulleau-Berger. New York – London: Routledge, 213-233.
414) Góis, Pedro & Joana Morais e Castro. 2013. "A imigração irregular em Portugal:
entre o Direito de Acesso e o Acesso ao Direito". CES Contextos, 4: 143-158.
Resumo: O acesso à justiça enquanto direito fundamental, proclamado na legislação
internacional, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e acolhido na
Constituição Portuguesa, enfrenta cada vez mais desafios num país em que a
complexidade dos fluxos migratórios se tornou uma realidade. O acesso à justiça é
considerado um indicador sensível do nível da cidadania, da inclusão ou exclusão social.
Quando relacionado com a imigração irregular, o acesso à justiça torna-se um indicador
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sensível do nível de cidadania, de inclusão ou de exclusão social. No caso português, os
imigrantes em situação irregular deparam-se, com frequência, com obstáculos
procedimentais, legais, económicos e sociais no acesso à justiça.
415) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2013. "Imigrantes brasileiros em Portugal:
alguns dados de enquadramento". In: Partir, Chegar e Voltar… Reconfigurações

Identitárias de Brasileiros em Portugal, eds. Ricardo Vieira, Cristóvão Margarido & José
Carlos Marques. Porto: Afrontamento, 15-36.
416) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2014. Processos de Admissão e de Integração

de Imigrantes Altamente Qualificados em Portugal e a Sua Relação com a Migração
Circular. Observatório da Imigração, 54. Lisboa: Alto Comissariado para as Migrações
(ACM).
Excerto: Este estudo responde às exigências apresentadas nas cláusulas técnicas do
caderno de encargos anexo ao convite para apresentação de proposta ao Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI) no âmbito de uma
aquisição de serviços para a realização de um estudo enquadrado no projeto europeu
“Integration of Qualified third country nationals in Europe: a new proposal for circular talent
management. IQ – Integration & Qualification”2 – HOME/2010/ EIFX/CA/1832 –,
financiado pelo European Fund for Integration, para o qual o ACIDI foi o parceiro
português. De acordo com a proposta apresentada, os autores procederam à recolha e
análise de informação disponível no intuito de conhecer a temática dos imigrantes
altamente qualificados em Portugal. Na concretização deste objetivo utilizaram-se, numa
primeira fase, sobretudo técnicas de observação e análise documental que contribuíram
para a discussão dos conceitos relevantes para o presente estudo e para a análise do
enquadramento político e legislativo da imigração em Portugal no decurso das últimas
duas décadas. Na segunda fase do trabalho, os autores procederam a uma recolha e
análise de dados primários existentes tendo em vista uma caracterização da imigração
altamente qualificada em Portugal.
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417) Góis, Pedro. 2015. Cabo Verde. Uma nação à descoberta de um

transnacionalismo identitário. Lisboa: Instituto Camões.
Resumo Excerto: Cabo Verde entrou na minha vida académica na segunda metade dos
anos 90. Envolvido que estava num projecto de investigação sobre a imigração em
Portugal, o meu contacto com Cabo Verde foi através de uma das ilhas do arquipélago
migratório. Numa primeira impressão saltou à vista a genuína forma de bem acolher e a
generosidade com que falavam com um estranho sobre as suas próprias experiências
migratórias. Nesta altura, para mim, Cabo Verde fazia parte de uma cintura urbana de
Lisboa. Cabo Verde era um arquipélago de bairros na Damaia, em Oeiras, em Loures,
no Seixal. Cabo Verde era uma música ritmada, um cheiro a trópicos e um sorriso aberto
em cada mão que se estendia ao meu encontro. Conheci Cabo Verde pelos seus
emigrantes e gostei. Na verdade, gostei muito. Anos mais tarde escrevi uma tese de
mestrado sobre a emigração cabo-verdiana e visitei, por várias vezes, os arquipélagos:
o original e o migratório. Foi neste vai-e-vem que me comecei a questionar sobre os
aspetos identitários singulares desta nação.
418) Góis, Pedro, eds. 2016. Das práticas invisíveis às formas de discriminação

manifestas. Acesso ao mercado de trabalho dos imigrantes em Portugal. Lisboa: ACM,
IP.
419) Góis, Pedro & José Carlos Marques. 2016. A emigração portuguesa e o sistema

migratório lusófono: complexidade e dinâmicas de um país de migrações . Madrid:
Informe OBIMID (Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y
Desarrollo).
Resumo: Qual o papel de Portugal no sistema migratório global? A partir de uma análise
da emigração portuguesa do século XX e XXI e do papel da imigração para Portugal nos
últimos 50 anos descreve-se a interseção entre sistemas migratórios de geometria variável.
Procura demonstrar-se que Portugal é um exemplo de interseção entre sistemas migratórios:
sistema migratório europeu; sistema migratório do atlântico central; sistema migratório
América do Sul–Europa; sistema migratório Europa – América do Norte; sistema
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migratório da Europa de Leste; sistema migratório do oriente médio; sistema migratório
Europa-China, etc.. Afirma-se que a pertença a estes sistemas gera pontos de intersecção
de importância elevada e que estes pontos de intersecção são influentes na expansão de
sistemas migratórios e impactuam diretamente nas mudanças de políticas migratórias
globais e nas dinâmicas migratórias ao nível global. A análise macro proposta permite
visualizar o papel de Portugal no sistema migratório global como um país estruturalmente
semiperiférico mas desempenhando simultaneamente funções de centro no sistema
migratório lusófono. O papel das semiperiferias no sistema migratório global é
indispensável para estabilizar o sistema uma vez que facilita a interação e gera ligações
entre os diferentes sistemas migratórios que, de outra forma, se manteriam independentes.
420) Gomes, Maria do Carmo. 2012. Qualificar adultos em Portugal: políticas públicas

e dinâmicas sociais. Tese de Doutoramento em Sociologia. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: As políticas públicas dirigidas à qualificação de adultos registaram na primeira
década do século XXI, em Portugal, um impulso decisivo, refletindo as exigências dos
quadros sociais e económicos contemporâneos e as transformações ocorridas nos sistemas
de educação-formação dos países desenvolvidos. A intervenção realizada entre 2005 e
2010, delimitada pelo primeiro ciclo da Iniciativa Novas Oportunidades e pela criação
do Sistema Nacional de Qualificações, assume características específicas através de um
conjunto de estruturas, instrumentos e operadores, de entre as quais se destacam os
Centros Novas Oportunidades. A análise empírica realizada aos percursos de
qualificação de adultos permitiu identificar um conjunto de dinâmicas sociais, estruturadas
por fatores institucionais e recursos sociais. A escolaridade e o emprego assumem-se neste
contexto como recursos-chave para as trajetórias bemsucedidas de qualificação de
adultos. Convergência, síntese, integração e equidade são os quatro efeitos sociais mais
relevantes do ponto de vista sociológico induzidos a partir das políticas públicas e o
contributo central desta tese para o conhecimento sociológico.
Resumo: Adult’s qualification public policies in the first decade of this century in Portugal
recorded a decisive impulse, reflecting the demandsof contemporary economic and social
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frameworks and the changes occurring in education and training systems of the most
developed countries. The intervention that hasbeen carried out between 2005 and 2010,
bounded by the first cycle of the New Opportunities Initiative and the creation of the
National Qualification System assumes specific characteristics through a set of structures,
instruments and operators, among which it has to be stressed the New Opportunities
Centres. The empirical analysis of adults’ qualification pathways allowed identifying a set
of social dynamics, structured byinstitutional factors and social resources. Educational and
professional resources are in this context assumed as key resources to successful adult’s
qualification trajectories. Convergence, synthesis, integration and equity are the four most
important social effects in a sociological point of view that were induced by public policies
in this field.
421) Gomes, Maria do Carmo. 2013. "Políticas públicas de qualificação de adultos e
comunidades ciganas. Movimentos inclusivos". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e

Novos Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga
Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 81-91.
Excerto: As políticas públicas de qualificação de adultos sofreram na primeira década do
século XXI na União Europeia um impulso decisivo, marcado pela adoção da Estratégia
de Lisboa, em 2000, a qual definiu um conjunto de objetivos ambiciosos, medidas
inovadoras e um desígnio estratégico para o espaço comum europeu nas áreas da
educação e formação. Em Portugal, as repercussões da adoção da Estratégias de Lisboa
cedo se fizeram sentir. O panorama das políticas públicas de educação e formação de
adultos foi marcado pela definição de várias medidas inspiradas nos modelos mais
inovadores à época para os processos de ensino-aprendizagem de adultos, tais como a
criação dos cursos de dupla certificação para adultos de nível básico baseados em
referenciais de competências-chave (Alonso et al., 2001-2002) e a conceção do
dispositivo de reconhecimento, validação e certificação de competências. Em paralelo,
as medidas de formação para públicos desfavorecidos ou as medidas ativas de emprego
baseadas na formação profissional de desempregados começaram a sofrer alterações no
sentido da sua modularização, flexibilização e certificação formal.
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422) Gomes, Mariana Selister. 2011. Mulheres brasileiras em Portugal e imaginários

sociais: uma revisão crítica da literatura. CIES e-Working Paper, 106/2011. Lisboa:
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: No presente working paper busca-se apresentar o estado da arte da investigação
sobre imigração brasileira em Portugal, com especial atenção às investigações com
enfoque de gênero. A fim rastrear esta bibliografia, recorreu-se a livros, artigos, atas de
eventos, dissertações de mestrado e doutoramento. Estes trabalhos apontam para uma
especificidade dos brasileiros em Portugal, com relação aos demais imigrantes. Esta
especificidade estaria relacionada a imaginários próprios sobre os brasileiros, derivados
de fatores como a língua, as relações históricas entre Brasil e Portugal e o papel da mídia.
Muitas investigações destacam uma especificidade maior quanto trata-se de mulheres
brasileiras, as quais, além da marca de brasilidade, relacionada a uma alegria tropical
e exótica, carregariam a marca do erotismo e da prostituição. Ao apresentar e discutir
esta bibliografia, busca-se refletir sobre seus avanços e suas lacunas. Entre as lacunas
destaca-se inexistência de investigações que abordem de forma correlacionada a
construção social desses imaginários, as relações de poder que estão articuladas a esta
construção e a forma como as brasileiras lidam com esses imaginários.
Resumo: This working paper seeks to present the state of the art research on Brazilian
immigration to Portugal, with special attention to research with a gender focus. To track
this bibliography, we used the books, articles, records of events, masters and doctoral
thesis. These studies point to a specificity of Brazilians in Portugal, compared to other
immigrants. This specificity could be related to their own imaginings about the Brazilians,
derived from factors such as language, the historical relations between Brazil and Portugal
and the role of the media. Many investigations have highlighted a greater specificity when
it is about Brazilian women. The women carry the mark the Brazilianness, related to an
exotic tropical and joy, and also, the brand of erotica and prostitution. In presenting and
discussing this bibliography, we try to reflect on their achievements and their shortcomings.
Among the gaps is lack of investigations that address in a related manner: the social
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construction of imaginary, the power relations that are linked to this construction and how
the Brazilian women deal with these imaginary.
423) Gomes, Mariana Selister. 2013. O imaginário social <Mulher Brasileira> em

Portugal: uma análise da construção de saberes, das relações de poder e dos modos de
subjetivação. Doutoramento em Sociologia. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: Esta Tese analisa o imaginário social <Mulher Brasileira> em Portugal, buscando
perceber: os elementos que o compõe; as relações de poder imbricadas e como se
constituem em racismo e sexismo; o seu impacto nas experiências de brasileiras
imigrantes; e, os modos de subjetivação destas mulheres em Portugal. Empreende-se uma
investigação teórica e empírica, organizada a partir do tripé analítico de inspiração
foucaultiana: saber – poder – subjetivação. No primeiro capítulo desenvolve-se a
perspectiva teórica e metodológica, a qual relaciona as perspectivas foucaultiana,
feminista, descolonial e interseccionada; e, reflete sobre migrações, turismo, imaginários
e a produção da diferença. Nos capítulos segundo e terceiro – através de entrevistas,
análise documental e observação participante – analisa-se a construção da ordem
discursiva de saber-poder <Mulher Brasileira> em Portugal. Mapeiam-se os discursos
turísticos e culturais (no terceiro capítulo) e os discursos do universo migratório (no segundo
capítulo). No quarto capítulo investiga-se – através de entrevistas, observação participante
e auto-etnografia – o modo como esta ordem discursiva afeta a experiência migratória de
brasileiras, bem como, as diferentes formas de resistência a este discurso hegemônico,
através das narrativas dos sujeitos. As conclusões apontam que as mulheres brasileiras
são vistas como “corpo colonial” em Portugal, na medida em que são definidas,
essencializadas e estigmatizadas através de características atribuídas desde o
colonialismo histórico, relacionadas com a hipersexualidade. Referente aos modos de
subjetivação identifica-se três formas pelas quais estas mulheres resistem e reexistem ao
discurso hegemônico construído sobre elas: resistência passiva, afirmativa e combativa.
O argumento central consiste em afirmar que não sendo substantivo, nem essencial,
<Mulher Brasileira> é antes de tudo uma construção social, discursiva e performática,
imersa em relações de poder históricas e em modos de subjetivação sempre reconstruídos.
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Resumo: This thesis analyses the social imaginary <Brazilian Women> in Portugal, to
explain: its constituing elements, the power relations involved and how they turn into forms
of racism and sexism, its impact on the experiences of Brazilian female immigrants, and
the modes subjectivity of these women in Portugal. It was carried out through a theoretical
and empirical research, based on a analytical tripod of Fouculdnian inspiration:
knowledge - power-subjectivity. The first chapter developed the theoretical and
methodological perspective, relating the Foucauldian, feminist, decolonial and
intersectionality perspectives, reflecting on migration, tourism, imaginaries and the
production of difference. The second and third chapters - using interviews, documental
analysis and participant observation - analyzed the construction of the discursive order of
knowledge-power <Brazilian Women> in Portugal. It mapped the tourist and cultural
discourses (chapter 3) and the discourses about migration (chapter 2). The fourth chapter
investigated – using interviews, participant observation and auto-ethnography - how the
discursive order, affects the migratory experience of Brazilian Women, as well as the
different forms of resistance to this hegemonic discourse, through the narratives of the
involved subjects. The findings indicate that Brazilian women are seen as "colonial body"
in Portugal. They are defined, essentialized and stigmatized through characteristics
attributed by colonial history, related to hypersexuality. Regarding the modes of subjectivity,
three types were identified illustrating the ways these women resist and re-exist the
hegemonic discourse: passive, affirmative and combative resistance. The central argument
is that: not being substantive nor essential <Brazilian Women> is above all a social
construction, discursive and performative, embedded in historical power relations and
reconstructed modes of subjectivity.
424) Gomes, Mariana Selister. 2013. “O Imaginário Social <Mulher Brasileira> em
Portugal: Uma Análise da Construção de Saberes, das Relações de Poder e dos Modos
de Subjetivação”. Dados – Revista de Ciências Sociais. 56(4): 867-900.
Resumo: This article analyses in the social imaginary in Portugal through the Foucaultian
analytical triad “knowledgepower-subjectivation”, combined with feminist and de-colonial
perspectives. The article begins with a retrospective genealogy of media and touristic
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discourses, based on interviews and documents, in order to unveil the knowledge-power
discursive order in the image of. The second part analyzes subjectivations of Brazilian
immigrant women in Portugal, drawing on interviews and participant observation, to unveil
situations of prejudice and discrimination and shed light on how the women confront the
discursive order by resisting and re-existing as subjects. According to the conclusions,
Brazilian women are seen as a “colonial body” to the extent that they are defined,
essentialized, and stigmatized through characteristics attributed to them ever since the
historical colonial period and related to hypersexuality. Three modes of subjectivation are
identified by which these women resist stigma and re-exist: passive, affirmative, and
combative resistance.
425) Gomes, Mariana Selister. “ [Des][Re]Construcciones del Imaginario Social <Mujer
Brasileña> en los Discursos Turísticos sobre Brasil en Portugal”. Estudios y Perspectivas en

Turismo, 22(2): 216-234.
Resumen: Este artículo analiza el imaginario social en los discursos turísticos sobre Brasil
en Portugal, a través del mapeo arqueo-genealógico inspirado en Michel Foucault. Es una
construcción social, discursiva y performática, inmersa en relaciones históricas de poder y
en modos de subjetivación siempre reconstruidos. El análisis se fundamenta empíricamente
en entrevistas con periodistas de la prensa turística portuguesa y con gestores de la política
de marketing turístico del gobierno brasileño; así como en algunas publicidades del
Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR) y de las agencias privadas que comercializan
el destino Brasil en Portugal. Las conclusiones indican que el imaginario está muy presente
en los discursos turísticos sobre Brasil en Portugal. Al analizar esta visibilidad se observa
una reconstrucción hipersexualizada del imaginario en Portugal. La erotización de las
brasileñas emerge de forma naturalizada en el orden discursivo hegemónico,
conformando lo que puede ser dicho y visto, lo que explicita el mantenimiento de las
relaciones de poder que parecen estar relacionadas con una colonialidad del saberpoder, el racismo y el sexismo.
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Resumo: This article analyzes the social imaginary "Brazilian women" in tourist discourse
about Brazil in Portugal, using archeo-genealogical method, inspired in Michel Foucault
framework. It is understood that "Brazilian women" is a social, discursive and performative
construction, immersed in power historical relations in which modes of subjectivity are
always rebuilt. The analysis is based empirically on interviews with Portuguese tourism
journalists and managers of the tourism marketing policy of the Brazilian government; as
well as in advertising in the Brazilian Tourism Institute (Embratur) and in the private agencies
that sell the Brazil in Portugal. The findings indicate that "Brazilian women" is highly present
in a tourism discourse about Brazil in Portugal. In examining this visibility and this enunciate,
it becomes obvious the reconstruction of the imaginary of the hypersexualized Brazilian
woman, in Portugal. The eroticization of the Brazilian woman is naturalized in a hegemonic
discourse, which explains the maintenance of power relations, which seem to be related
to a coloniality of knowledge-power, racism and sexism.
426) Gomes, Orlando Jorge Cruz Dias. 2012. Prisão com fronteiras: relações inter-étnicas

em meio prisional. Estudo de caso no estabelecimento prisional de Carregueira. Mestrado
em Migrações, Inter-etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Com este trabalho procuro fazer um estudo comparativo, dar voz aos
estrangeiros caboverdianos e de países emergentes da ex União Soviética a cumprir pena
no Estabelecimento Prisional da Carregueira, deixando-os falar acerca do modo como se
auto representam, representam o “outro” maioritário, num contexto marcado por
estereótipos e tentar compreender as representações e a base para o processo de
construção das relações através “dos olhos destes estrangeiros”, ultrapassando eventuais
perspectivas etnocêntricas. A referência para este trabalho é: dois grupos constituídos por
reclusos do E. P. Carregueira, sendo o primeiro grupo constituído por caboverdianos, o
segundo grupo constituído por indivíduos proveniente de países emergentes da ex União
Soviética, que poderão ser percepcionados, de forma simultânea ou não, como
categorias, étnicas, raciais e nacionais. Pretendo saber como se auto e hetero representam
face ao “outro”? E que factores balizam a construção de tais representações, cuja génese
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radica em processos de intervenção entre maioria e minoria. Pretendo perceber quais as
suas pertenças reais ou imaginadas a um grupo étnico, e a forma como estes indivíduos
constroem o “nós”, ou seja, como definem o seu “eu” e o que pensam da sociedade
portuguesa, como percepcionam o “outro” maioria? Interessa-me, ainda analisar a forma
como estes reclusos olham de fora sobre si próprios, tentando ver-se como os outros os
vêem, a fim de descortinar de que modo uns e outros se diferenciam e se aproximam na
massa prisional.
427) Gomes, Rute. 2011. Tuberculose nos imigrantes: análise comparativa entre os

biénios 2000-2001 e 2008-2009 das características sóciodemográficas e clínicas dos
casos de tuberculose em Portugal Continental. Mestrado em Saúde Pública,
Especialização em Promoção e Protecção da Saúde. Lisboa: Universidade Nova de
Lisboa. Escola Nacional de Saúde Pública.
Resumo: Objectivos: Este estudo pretende caracterizar os casos de Tuberculose notificados
em Portugal Continental, em função das suas características sociodemográficas e clínicas,
aferir a sua evolução através da comparação dos biénios 2000/2001 e 2008/2009
e a possibilidade de existência de diferenças entre os casos de Tuberculose na população
imigrante e não imigrante. Métodos: Foi desenvolvido um estudo descritivo de casos
notificados nos biénios 2000/2001 (n= 9182) e 2008/2009 (n= 6087). A fonte de
dados foi o Sistema De Vigilância Intrínseco ao Programa Nacional de Luta contra a
Tuberculose (SVIG-TB). Para calcular as incidências foram utilizados os dados
disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras referentes à população não imigrante e imigrante residente em Portugal. Foi
utilizado o teste do Qui-quadrado e o teste exacto de Fisher para analisar possíveis
relações entre variáveis qualitativas. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para
comparação da distribuição entre variáveis quantitativas nos dois grupos. A odds ratio foi
determinada para aferir a força de associação entre as variáveis e a condição de
imigrante. Resultados: No biénio 2000/2001, 10,2% dos casos notificados eram de
imigrantes e no biénio 2008/2009 aumentou para 13,3%. Relativamente às
características

sociodemográficas

dos

pacientes,

observaram-se

diferenças
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estatisticamente significativas apenas na idade. Nas características clínicas observaramse diferenças significativas em algumas patologias associadas, nomeadamente na
infecção VIH (p <0,001: OR=1,696).Quanto aos factores de risco, observaram-se
diferenças no consumo do tabaco (p <0,001: OR= 0,499) e drogas (p <0,001; OR=
0,582). Relativamente à situação final de tratamento existem diferenças significativas nas
categorias em tratamento (p <0,001;OR=0,661), tratamento completo (p <0,001;OR
=1,293) e morte (p <0,001; OR=1,806). Conclusões: O número de casos de
Tuberculose em Portugal, bem como a taxa de incidência, diminuíram do biénio
2000/2001 para o biénio 2008/2009 em ambos os grupos. Os imigrantes são mais
jovens, têm maior risco de infecção VIH e menor risco de patologias crónicas.
Resumo: Objective: This study aims to describe the TB cases reported in Portugal,
according to their sociodemographic and clinical characteristics and to investigate possible
differences between en the cases according to nationality. Methods: We performed a
descriptive study of cases diagnosed in the biennia 2000/2001 (n = 9182) and
2008/2009 (n = 6087). The data source was the SVIG-TB. Incidences were calculated
with populations released by the National Institute of Statistics and the Office for Foreigners
and Borders. We used the chi-square and Fisher's exact test to analyze possible
relationships between qualitative variables. The Mann-Whitney test was used to compare
the distribution of quantitative variables between groups. The odds ratio was determined
to assess the strength of association between variables and immigration status. Results: In
the 2000/2001 biennium, 10, 2% of reported cases were foreigners and increased to
13, 3% in the 2008/2009 biennium. Sociodemographic characteristics showed
significant differences only in age (foreigners younger than Native-born). Clinical
differences were observed in some malignancies, particularly in HIV infection (p <0,001,
OR = 1,696). Regarding risk factors, differences were observed in tobacco (p <0,001,
OR= 0,499), drugs (P <0,001, OR= 0,582). For the final position of treatment there are
significant differences in the categories in treatment (P <0,001; OR= 0,661), complete
treatment (P <0,001, OR =1,293) and death (P <0,001, OR= 1,806) Conclusions: The
number of TB cases in Portugal, as well as the incidence rate, decreases between the
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2000/2001 biennium to 2008/2009 biennium in both groups. Immigrants are younger,
have higher risk of HIV infection and lower risk of chronic disease.
428) Gomes, Sandra Cristina Mateuras. Futuros xonvergentes? Processos, dinâmicas e

perfis de construção das orientações escolares e profissionais de jovens descendentes de
imigrantes em Portugal. Tese de doutoramento em Sociologia. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: Este estudo foca-se nas orientações de futuro, escolares e profissionais, dos jovens
filhos de imigrantes, alunos do 9º ano de escolaridade, na transição para o ensino
secundário. A investigação visou o modo como as pertenças étnica, socioeconómica e
de género, por um lado, e a trajectória e situação escolar, por outro, se entrecruzam e
concorrem na definição das aspirações de futuro. Sustentou-se numa abordagem
multidimensional e no desenvolvimento de uma metodologia multi-método, que incluiu um
questionário a 1194 alunos (405 descendentes de imigrantes), em 13 escolas, nos
distritos de Lisboa, Setúbal e Faro, bem como a realização de um conjunto de entrevistas
a agentes escolares, jovens descendentes e seus progenitores. Procedeu-se à
caraterização das condições objetivas e subjetivas de experiência na família e na escola,
à identificação das modalidades relevantes de orientação para o futuro escolar e
profissional, tal como ao aprofundamento do conhecimento sobre a produção social das
orientações juvenis, compreendendo a sua emergência, morfologia e significação.
Procurou-se analisar o impacto da etnicidade na produção social das orientações e a sua
relação com os processos de integração na sociedade portuguesa. O exercício de análise
culminou na construção de uma tipologia de projectos de futuro. A análise tipológica
possibilitou a compreensão da diversidade de modos de projeção de futuro, e a
identificação das constelações específicas de condições sociais, escolares, migratórias e
subjectivas associadas.
Resumo: This study focuses on the educational and occupational orientations to the future
among young children of immigrants, in the context of completion of compulsory schooling
and transition to higher education. Research aimed at how the ethnic, socio-economic and
gender affiliations, on the one hand, and the school path and situation, on the other,
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intersect and compete in defining the future aspirations. We proceeded to the
characterization of the objective and subjective conditions of experience in family and
school, to the identification of the relevant future orientation modalities, in addition to the
development of the knowledge about the social production of youth orientations, including
their emergence, morphology and meaning. The impact of ethnicity on the social
production of future orientations and their relationship to the processes of integration into
Portuguese society is examined. The analytical exercise culminated in the construction of a
typology of projects of future. The typological examination enabled the understanding of
the diversity of modes of projection in the future, as well as the identifying of the specific
associated clusters of social, educational, migratory, and subjective conditions.
429) Gonçalves, C. de Oliveira. 2010. "Health professionals' migration: the Portuguese
case". World hospitals and health services: the official journal of the International Hospital

Federation, 46 (3): 32-34.
Resumo: Migration of health professionals has been an important issue on the agenda of
governments in recent years. The European Union directive on the recognition of
professional qualifications coupled with labour shortages in the health sector has led to a
growing mobility of physicians from both European countries and non-European Economic
Area (EEA) countries. This study takes a deeper look at these migration phenomena in the
Portuguese case. A significantly convergent dual pattern of migration is shown to emerge,
in which the growth of intra-European migration has broadly continued to coexist with the
maintenance of traditional overseas immigration channels.
430) Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. 2009. Migrações e desenvolvimento. Porto:
Fronteira do Caos Editores – CEPESE.
Nota de Apresentação Excerto: Este livro foi redigido com base na dissertação de
Doutoramento em Geografia, com especialidade em Geografia Humana, apresentada,
em 2007, na Universidade Aberta sob orientação da Professora Doutora Maria da
Conceição Pereira Ramos e da co-orientação da Professora Doutora Maria Manuela
Malheiro Dias.
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431) Gonçalves, Maria Ortelinda Barros. 2010. “ Emigração, Regresso e
Desenvolvimento no Barroso (Portugal)”. Polígonos. Revista Geográfica, 20: 171-196.
Resumo: Embora a ruralidade englobe traços comuns, o meio rural caracteriza-se por uma
imensa diversidade. Estabelecer tipologias capazes de captar esta diversidade é um dos
mais importantes objectivos das pesquisas contemporâneas, direccionadas à dimensão
espacial do desenvolvimento. O presente trabalho, procurando ser um contributo nesta
matéria, é a súmula de alguns aspectos da investigação sobre o regresso dos emigrantes
a um concelho do interior – norte de Portugal. O mesmo baseia-se na análise dos dados
recolhidos em inquérito por questionário, efectuado a 51% dos emigrantes regressados a
este território, partindo das seguintes questões: Quais as implicações do regresso dos
emigrantes no desenvolvimento do espaço em estudo? Que políticas/estratégias de
gestão territorial devem ser implementadas para a fixação/atracção da população?
Resumo: Although the countryside encompasses common features, the rural area is
characterised by a vast diversity. To establish typologies capable of capture this diversity
is one of the most important objectives of current searches, focused on the spatial dimension
of development. The present work, aims to be a contribution to this subject, providing a
summary of some aspects of the investigation concerning the emigrant return to a county in
the North and interior of Portugal. This work is based on the analysis of the data collected
through inquiry by questionnaire, undertaken to 51% of the emigrants returned to this
territory, starting from the following questions: What are the implications of the emigrant
return in the development of the geographical space of study? What politics/strategies of
territorial management must be implemented for the settling/attraction of population?
432) Gonçalves, Maria Ortelinda Barros, Judite Ferreira Coelho & Michaël Pereira. 2014.
“Mulheres portuguesas empreendedoras em Andorra”. População e Sociedade, 22: 121135.
Excerto: O empreendedorismo é atualmente alvo de grande interesse por parte dos
académicos, dos empresários e da própria administração, que veem neste conceito a
chave para a competitividade global da economia, que passa, precisamente, pela sua
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capacidade de criar emprego, inovar e criar riqueza. O seu interesse remonta já ao
século XVIII, contudo, hoje, vivemos numa aldeia global, pelo que se torna importante
estudar também esta temática num contexto de emigração que, no início do século XXI,
voltou a ganhar importância no quadro português, decorrente da crise económica que se
instalou desde 2008. Desde então, Portugal volta a assistir à saída de milhares de pessoas
que procuram noutros países melhores oportunidades e melhores condições de vida,
acabando por investir aí todas as suas potencialidades, nomeadamente a capacidade
de empreender. Tendo em conta a temática, optou-se por centralizar a atenção apenas
em Andorra, Principado com uma das maiores percentagens de população total com
nacionalidade portuguesa, 14%. Desta forma, o trabalho que se segue tem por objetivos:
caracterizar a sociedade onde os empreendedores estão a trabalhar; aferir estratégias
da sua inclusão social e contribuir para um melhor conhecimento do empreendedorismo
feminino fora do país de origem. Para prosseguir estes objetivos, o estudo baseou-se no
método quantitativo, com a aplicação de um inquérito por questionário a 51 empresários
emigrantes portugueses a residirem em Andorra e ainda com a realização de sete
entrevistas (semiestruturada) decorrentes de um trabalho de campo realizado em março
de 2013, em cinco das sete paróquias de Andorra (La Massana, Andorra la Vella,
Escaldes Engordany, Encamp e Canilo). Dos 51 empreendedores portugueses inquiridos
em Andorra, foi possível encontrar um grupo significativo de mulheres empreendedoras,
26, o que representa uma percentagem de 51%. Este número não deixa de ser expressivo,
uma vez que, a priori, não foram estabelecidas quaisquer cotas do estudo de campo, no
domínio da distribuição por sexos dos empreendedores e, por isso, não podemos deixar
de direcionar a atenção para População e Sociedade CEPESE Porto, vol. 22 2014, p.
121-135 122 População e Sociedade o empreendedorismo feminino, que segundo a
Comissão Europeia é uma forma de desenvolvimento de um potencial económico ainda
por explorar. Estes dados, vem apenas reforçar estudos anteriores que apontam para a
crescente intervenção das mulheres enquanto impulsionadoras de negócios. O’Meally,
por exemplo, refere que nos EUA as mulheres estão a iniciar negócios duas vezes mais
do que os homens, ganharam um terço dos pequenos negócios no Canadá e possuem
um quinto dos pequenos negócios na França.
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433) Gonçalves, Marta & Carla Moleiro. 2012. "The Family-School-Primary Care Triangle
and the Access to Mental Health Care Among Migrant and Ethnic Minorities". Journal of

Immigrant & Minority Health, 14 (4): 682-690.
Resumo: Understanding the concepts of mental health and help seeking behaviours of
migrant and ethnic minority families constitutes an important step toward improving the
intercultural competence of health and education professionals. This paper addresses these
goals among ethnic and migrant minorities in Portugal. For this a multi-informant approach
was selected. The study involved nine focus groups (N = 39) conducted with different
samples: young immigrants (12–17 years), immigrant parents, teachers and health
professionals. The results showed similarities and differences in concepts of mental health,
as well as help seeking processes. Stigma continued to be recognized as a barrier in the
access to mental health care. The paper argues that providing adequate training on mental
health on cultural diversity competencies to health and education professionals can
contribute to a better inter-communication and -relation system in the family-school-primary
care triangle and thus facilitate access to mental health care for youth.
434) Gonçalves, Marta, Diana Farcas & Benjamin Cook. 2014. “Differences between
ethnic and non ethnic-specific clinics for Portuguese-speaking mental health patients
explained by providers”. International Journal of Clinical Neurosciences and Mental

Health, 1-13.
Resumo: Background: A previous quantitative study conducted in a health care system in
a Northeastern U.S. metropolitan area identified greater adequacy of mental health care
for Portuguese-speaking patients at a ethnic-specific Portuguese Mental Health Program
(PMHP) compared to non ethnic-specific clinics. The objective of the present study was to
understand, from a provider perspective, the disadvantages and difficulties of treating
Portuguese-speaking immigrants with mental illness, and to elicit recommendations for
improving care for this population. Methods: We conducted three interviews with providers
using a structured interview guide that elicited questions related to the clinic, its patients,
provider’s work, and ways in which the providers tailored mental health services to the
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Portuguese-speaking population. Responses were analyzed using content analysis,
recording the frequency and saliency of particular words and phrases, and identifying
keywords or repeated ideas. Results: Providers reported that the PMHP clinic is successful
because it offers a unique set of services, provides services in the Portuguese language
100% of the time, and has existed for a long time in their community. Important differences
between patients from Portugal and patients from Brazil include demographic
characteristics, and patients’ and relatives’ feelings about seeking mental health treatment.
Conclusion: This study supports policy recommendations to expand the availability of ethnic
specific clinics. These clinics may play an especially important role in cost reduction and
quality enhancement efforts being undertaken in urban safety net hospitals that serve a
large number of individuals of racial/ethnic minority background.
435) Goracci, Monica & Marta Bronzin. 2009. "Improved assisted voluntary return: a selfsustainable information network for an effective return counseling". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 5: 273-278.
Resumo: O programa de Retorno Voluntário Assistido (RVA) é parte de um enfoque
compreensivo à gestão de migração e pretende promover o retorno e a reintegração dos
imigrantes que não podem ou querem ficar no país de destino. A busca por enfoques
mais humanos, sustentáveis e efectivos de retorno, levou a OIM a melhorar a sua
assistência. Em Portugal, a OIM implementa o RVA desde 1997. Ao longo dos anos a
OIM expandiu o seu alcance para chegar a mais beneficiários, através do projecto
SuRRIA: “Apoio ao Retorno - Redes de Apoio e Aconselhamento” que é financiado pela
CE e cria uma rede descentralizada de agentes em todo o território. Assisted Voluntary
Return (AVR) is part of a comprehensive approach to migration management aiming at
promoting the return and reintegration of migrants who are unable or unwilling to remain
in the host countries. The search for the most human, sustainable and effective approach
to return drives IOM to always improve its assistance. In Portugal IOM Lisbon implements
an AVR programme since 1997. Over the years, IOM expanded the geographical
coverage to reach new potential beneficiaries through the project SuRRIA: “Support to

277
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Return – Information and Advice Network”. Funded by the EC, it creates a decentralized
network of partners all over the territory.
436) Gracino Junior, Paulo. 2013. "'Do reino de Deus às portas do inferno': a migração
brasileira, liberdade religiosa e a transnacionalização do pentecostalismo para Portugal".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 11: 185-211.
Resumo: O impacto de novas modalidades religiosas sobre “culturas locais” é um tema
clássico das Ciências Sociais. Partindo das teses weberianas, muitos cientistas sociais
analisam a adesão de crescentes contingentes populacionais ao protestantismo
pentecostal no mundo não desenvolvido em sua relação positiva com o estabelecimento
da modernidade capitalista. Porém, quando se trata da implantação desses movimentos
religiosos em solo europeu, o que antes era uma “boa nova”, um sopro de modernidade
para os corações latinos, torna-se algo ameaçador, capaz de corromper os sólidos pilares
da modernidade europeia. Pensando nessas abordagens, a implantação do
pentecostalismo brasileiro em Portugal torna-se curiosa, uma vez que é compreendida, por
um lado, como uma corrupção da tradição católica portuguesa e, por outro, como um
surto irracionalista, um entrave à europeização portuguesa. Dito isso, o objetivo desse
trabalho é analisar como os atores sociais acionam esses aspetos nas diversas frentes de
resistência ao crescimento pentecostal no país.
Resumo: The impact of new religious modalities on “local cultures” is a classic theme of
Social Sciences. Building on the Weberian thesis, many social scientists examine the
adherence of the crescent population contingents to Pentecostal Protestantism in the
undeveloped world in its positive relationship with the establishment of capitalist modernity.
But when it comes to the deployment of these religious movements on European soil, what
was once a “good new”, a blow to the hearts of modern Latin, becomes something
threatening, capable of corrupting the solid pillars of European modernity. Thinking about
these approaches, the implementation of Brazilian Pentecostalism in Portugal becomes
curious, since it is understood, first, as a corruption of the Portuguese Catholic tradition
and, secondly, as an irrationalist outbreak, an obstacle to the Europeanization of Portugal.
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That said, the aim of this study is to examine how social actors triggers these aspects in the
various fronts of resistance to Pentecostal growth in the country.
437) Gracino Junior, Paulo. 2014. “Fluxos e Fronteiras”. Civitas, 14(3): 484-506.
Resumo: Este artigo traça alguns percursos da expansão das igrejas pentecostais
brasileiras em direção ao território português, analisando a assimetria no número de

conformações socioculturais mostram-se refratárias à implantação e limitam o crescimento
das igrejas pentecostais. Assim, mais que se concentrar nos fluxos transnacionais e nas
estratégias de religiões nascidas no Brasil para se estabelecer no exterior, este trabalho
trata das contestações e das resistências vernaculares a esses fluxos. Para esta análise,
utilizamos um duplo expediente metodológico: quantitativo, em que foram utilizados
dados provenientes principalmente do censo português, e qualitativo, centrado sobretudo
em depoimentos orais e análise de textos de jornais e revistas.
Resumo: This article outlines some routes of expansion of Brazilian Pentecostal churches
into the Portuguese territory, analyzing the asymmetry in the number of denominations and
believers among the Portuguese regions, defending the thesis that certain sociocultural
conformations prove to be refractory to the implantation and limit the growth of Pentecostal
churches. In this sense, rather than focus on transnational flows and strategies for religions
born in Brazil to settle abroad, this paper discusses the challenges and the local resistance
to these flows. For this analysis we used a double methodological resource: a quantitative
one, namely data from the Portuguese census, and a qualitative one, focused on interviews
and the analysis of texts from newspapers and magazines.
438) Gracioli, Maria Madalena. 2012. "Fragilidades e potencialidades na adaptação
de jovens brasileiros em Portugal". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana
S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE- IUL), 15-28.
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Resumo: O presente texto resulta de parte do relatório da pesquisa intitulada

«(Re)inventando o uturo: o processo de integração de jovens brasileiros em Portugal e a
reconstrução da identidade juvenil em contexto migratório», que foi ao encontro de jovens
brasileiros que acompanham os pais no processo migratório para Portugal. A inserção no
campo de estudo e a análise dos dados revelam uma população multifacetada. Nos
diferentes palcos sociais em que os jovens circulam, a escola e o trabalho constituem
esferas privilegiadas de sociabilidades, que a rincípio contribuem para a aproximação
com a cultura de acolhimento, no entanto, nem sempre essa experiência é positiva,
levando-os a uma incessante busca de pertença e aceitação, pois o complexo processo
de interação social, seja na escola, no trabalho, ou em atividades culturais, esportivas e
de lazar é permeado pelo preconceito e discriminação, carregando estereótipos de
diferentes tons.
439) Grassi, Marzia. 2009. Capital social e jovens originários dos PALOP em Portugal.
Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências Sociais.
Resumo: Analisar a socialização e o capital social de jovens originários de Angola e de
Cabo Verde em Portugal realça o carácter global da mobilidade contemporânea no
espaço comunitário europeu, numa especificidade local que implica a gestão de
identidades complexas, carregadas de significados inscritos na história das relações entre
os países de origem e o país de residência. O capital social dos indivíduos, cujas
características se pretendeu captar com o estudo que se apresenta, organiza as redes
sociais de acordo com a história, a cultura e as identidades dos grupos considerados,
gere as restrições no acesso aos recursos e aos direitos de cidadania, e estrutura as
relações de dominação entre grupos.Quais são então as características das redes que se
organizam em torno da solidariedade e da confiança que permitem aos indivíduos em
movimento a sua participação no desenvolvimento dos países envolvidos?
440) Grassi, Marzia. 2011. "Transnational Lives, Labor, and Gender in the Cape Verde
Diaspora". In: As Mulheres em Cabo Verde. Experiências e Perspectivas, eds. Carmelita
Silva & Celeste Fortes. Praia: Edições Uni-CV, 223-239.
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441) Grassi, Marzia. 2012. Migratory Trajectories from Africa, illegality, and gender:

comparative analysis of Portugal and Italy.
Foreword: This report represents the contribution of the ICS-UL to the project “Migration
trajectories from Africa, illegality and Gender: comparative analysis of Portugal and Italy.
The project is coordinated by ICS-UL and funded by the FCT/CIG through the
“PIHM/GC/0046/2008” program. We will outline here a preliminary analysis of the
findings on illegal representations and self-perceptions grounded in qualitative interviews
with migrant actors and organizations dealing with these social groups in Portugal and
Italy. Furthermore, we will present a synthetic review of the concept of illegal in the formal
laws in this two countries as well as an overview of the representations of illegal migrants
in the press. The data and information sources used are the following:  Current literature
 Interviews with migrants  Interviews with representatives of NGO and state institutions 
Press survey As coordinator of the project at ICS-UL, i am responsible for the writing and
organization of this report, which has contributions from all team members named inside.
I gratefully thank all those who cooperated in this research. A special thanks goes to: Dr.
Tatiana Ferreira, for her constant help during the organization of this report and to Dr.
Martina Giuffrè for organizing, writing, and supervising the output of the Italian case-study.
I also wish to thank the experts of the projects, Dr. Karin Wall and Dr. Giovanna Campani,
who contributed during the two years of the project with very helpful feedback that has
been crucial to question and analyze the information organized in this report. The final and
more in-depth analysis of the collected evidence is the object of a book - in progress - to
be published in Italy, in 2012.
442) Grassi, Marzia & Martina Giuffrè, eds. 2013. Vite (il)legali : migranti africani in

Italia e in Portogallo. Firenze: SEID Editori.
Resumo: La questione degli immigrati “illegali” è oggi al centro del dibattito pubblico non
solo europeo. Ma che cosa si intende esattamente per “illegalità” in contesti migratori?
Come viene costruita, rappresentata e prodotta dai vari attori sociali, dalle istituzioni e dai
mass media? In questo libro ci proponiamo di mettere in luce tali cruciali questioni
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attraverso l’analisi dei risultati di una ricerca interdisciplinare, focalizzata sulle pratiche e i
vissuti di alcuni migranti provenienti da diversi paesi dell’Africa e sulle rappresentazioni e
percezioni che essi producono dell’illegalità. Sulla base di un lavoro etnografico multisituato, in Italia e in Portogallo, il testo si propone di rivisitare il concetto di
legalità/illegalità nei due paesi presi in esame, anche secondo un’ottica di genere,
mettendo in luce gli spazi di agency dei migranti senza documenti e facendo dialogare i
diversi contesti dove “l’illegalità” si gioca: spazi di vita e pratiche quotidiane, legislazione
sulla migrazione, rappresentazioni mediatiche.
443) Grassi, Marzia. 2013. "Introduzione". In: Vite (il)legali. Migranti africani in Italia e

in Portogallo, eds. Marzia Grassi & Martina Giuffrè. Firenze: SEID Editori, 9-20.
Estratto: Questo libro è il risultaato di un progetto di ricerca, Migration trajectories from

Africa, illegality and Gender: comparative analysis of Portugal and Italy, svoltosi all’Instuto
di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona dove, dal 2008 al 20011m ho avuto il
piacere di coordinare un gruppo di ricercatori di varie provenienze disciplinari in uno
studio su un tema a mio avviso cruciale per la comprensione della società contemporanea:
le migrazioni “illegali”. La ricerca, il cui principale obiettivo è lo studio delle
rappresentazioni e delle auto-percezioni che dell’illegalità si fanno i migranti in Europa, ci
ha permesso di conoscere in modo più approfondito le conseguenze dei processi migratori
“irregolari” in due paesi europei: Itali e Portogallo. La scelta di questi due paesi non è
casuale. Entrambi situati nel sud dell’Europa, vengono considerati per lo più come una
zona omogenea per quanto riguarda le dinamiche migratorie irregolari e le sue
ripercussioni nei differenti stati nazionali. Al contrario, questi due luoghi hanno, come
vendremo nel corso diquesto volume, sia delle similudini sia caractteristiche del tutto
differenti non solo nel tipo dei flussi, ma anch nella percezione e nelle rappresentazione
che dell’immigrazione irregolare viene fatta dai diversi attori sociali. Una tal comparazione
si è rivelata quindi in tutto il suo ptonziale epistemologico permettendoci di evitare le
generalizzazioni che impediscono quasi sempre la comprensione profonda dei processi
studiati.
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444)

Grassi, Marzia & Martina Giuffrè. 2013. "Conclusioni". In: Vite (il)legali. Migranti

africani in Italia e in Portogallo, eds. Marzia Grassi & Martina Giuffrè. Firenze: SEID
Editori, 205-216.
Estratto: Cosa si intende quando si parla di illegalitá? Quanto dipende dalle istituzioni e
quanto dalle rappresentazioni dei migranti, il contenuto di questa definizione? Le
percezioni, le rappresentazioni e le traiettorie dei migranti intervistati in due paesi europei,
Itali e Portogallo, ci hanno fornito degle spunti interessanti per riflettere sulla relazione tra
la mobilitá umana e l«azione dello Stato mediata dalla legislazione. La definizione e
circoscrizione della legalitá non dipendono solo dalle politiche e dalle leggi, ma anche
da variabili quali il genere, lo statos sociale, le visioni e concezioni vigenti, le pratiche di
vita quotidiana e l’appartenenza a un gruppo. Oltre a ciò, abbiamo constatato che la
linea di confine tra legalità e illegalità è assai fluida e che ci sono ciscostranze in cui lo
status di “irregolare” si sobrappone al concetto di criminalità. Durante lo svolgimento della
ricerca sul campo sono emerse le enormi potenzialità euristiche della decostruzione e della
denaturalizzazione del concetto di legalità. In particolare sotto forma di una rilletura critica
capace di rinegoziare i significati di questo termine alla luce delle concrete pratiche di
vita quotidiana dei migranti. In linea con questo proposito, abbiamo analizzato la discrasi
tra gli aspetti legislativi che definiscono la legalità nella sfera politica e sociale da un lato,
e i vissuti e le pratiche agite quotidianamente dai migranti dentro e fuori dalla legalità
dall’altro.
445) Grassi, Marzia. 2013. "Mobilità, illegalità e genere: Portogallo e Italia a confronto".
In: Vite (il)legali. Migranti africani in Italia e in Portogallo, eds. Marzia Grassi & Martina
Giuffrè. Firenze: SEID Editori, 21-33.
Estratto: Prima di presentari i casi-studio che occuperanno i diversi capitoli di questo libro,
mi è sembrato importante riflettere sulle ragioni che hanno spinto le persone da noi
intervistate a emigrare: perche i nostri testimoni hanno lasciato il loro paese?
446) Grassi, Marzia & Tatiana Ferreira, eds. 2016. Moblity and Family in Transnational

Space. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
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Excerto: The aim of this book “Mobility and Family Relations in Transnational Space” is to
gather a set of contributions on transnational lives, mobility, and gender studies from
different disciplinary perspectives, counting with case studies from European, African, and
American countries. In its chapters and with the contribution of scholars who are experts in
different geographical contexts we explore the impact of mobility on individuals’ lives,
considering family and household relationships. Contemporary mobility in transnational
spaces modifies families’ relationships between individuals—both in sending and in host
countries. Taking into account how integration experiences are especially affected by
gender representations and reproduced generationally, this book will be an input to
transnational migration and family studies, reinforcing the scholarly background in this area.
All the contributions offer a renewed theoretical approach on the differentiated conditions
in migration access in the origin society as well as a differentiated scope of social inclusion
in the host society. The diversity of authors’ background and the geographical contexts of
the research will allow a new general understanding of the family in transnational space,
considering mobility as a contemporary dynamic for individuals grounded in the
developmental model, whose consequences in human life have not yet been deeply studied
in the contemporary world. We expect that this book will open new research directions to
build a concrete comprehension of contemporary mobility and long distance
relationships.Unquestionably it offers an organized collection of case studies and situations
that researchers and advanced students can turn to. Approaching different forms of
transnational migration, the contributions will allow reflecting on how much is new about
transnationalism today. Obviously there are many parallels with international migrations of
the past, but the technology of our days allows migrants to easily maintain ties and close
relationships with individuals in the country of origin. Some authors mention that this reduces
some of the differences between origin and host country. If this is true it is crucial to ask
about the forms taken by human relationships when they are managed at a distance.
Transnational families are not new but what is certainly revolutionary is the way in which
migrant members of a family can stay in touch with those who remained in the home of
origin. This book looks at cross-border relationships and their effects on individuals and
institutions like family, conjugality, parenthood, and caring. How does moving to another
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country affect the workings of intimate relationships? How do children living separated from
their parents manage their material well-being and their emotional and psychosocial
equilibrium? What kinds of families and intimate relationships are constructed across
borders?
447) Grassi, Marzia. 2016. “Transnationalism and Conjugality: The Angola/Portugal
Casa”. In: Mobility and Family in Transnational Space, eds. Marzia Grassi & Tatiana
Ferreira. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing: 7-30.
Excerpt: This chapter explores the main results of the research project “Places and
Belongings: conjugality between Angola and Portugal”1 which in the context of
contemporary studies on families and transnational lives, analyzes the emergence of new
forms of conjugality in heterosexual couples who live “apart together” in and between
Portugal and Angola. Based on empirical evidence substantiating a recent upturn in
migration flows from Portugal to Angola—which is twice that going in the other direction—
this project examines the belief that labor-driven migration is a phenomenon that runs from
developing to developed countries. Furthermore, challenging the use and utility of
sociological categories connected to the nation-state, it is to provide support for the
alternative transnational approach (Bash, Glick-Schiller, and Szanton-Blanc 1994;
Guarnizo and Smith 1998) considering it to be more appropriate for understanding the
changes imposed in the conjugal/partner relationships and lives of the migrants.
448) Grilo, Marta Évora dos Santos de Oliveira. 2011. Situações, trajectos e percepções

de discriminação de imigrantes brasileiros e cabo-verdianos no mercado de trabalho em
Portugal. Mestrado em Políticas Sociais. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A presente dissertação de mestrado tem como objectivo o estudo das situações,
trajectos e percepções de discriminação de 20 imigrantes de origem brasileira e caboverdiana no mercado de trabalho português e de como essas situações, trajectos e
percepções variam em função da nacionalidade e da categoria socioprofissional. A
pertinência do estudo de indivíduos pertencentes a estas duas comunidades prende-se
com a forte presença das mesmas em território nacional: a brasileira, mais recente, mas
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com um crescimento acentuado desde o final dos anos 90 do século XX, e a caboverdiana, presente desde as primeiras vagas de emigração para Portugal, nos anos 60
desse século. Com este trabalho pretendeu-se conhecer os percursos contados pelos
entrevistados de forma a compreender em maior profundidade uma parte da realidade
imigrante em Portugal, no que ao mercado laboral concerne, percebendo as condições
encontradas pelos mesmos na sua tentativa de integração no país de destino. Além disso,
tentou-se captar a presença de singularidades e de semelhanças nas experiências dos
indivíduos em questão, em função da nacionalidade e da categoria socioprofissional, de
modo a apurar o contributo destas variáveis para as trajectórias dos imigrantes. Foi
também relevante perceber a possível existência de situações de discriminação laborais,
descritas pelos mesmos, importando aqui anotar a presença ou não de representações
sociais associadas às comunidades em questão. Depois de um enquadramento e de uma
contextualização teóricos e empíricos, este trabalho apresenta a análise do estudo
realizado junto dos referidos imigrantes, de modo a conhecer em maior detalhe as
vivências de cidadãos estrangeiros que tentaram fazer também seu o mercado de trabalho
português.
Resumo: This dissertation aims to study the situations, paths and perceptions of
discrimination from 20 immigrants from Brazil and Cape Verde in the Portuguese labor
market, and how these situations, paths and perceptions vary according to the nationality
and the socio-professional category. The relevance of the study of individuals belonging to
these two communities lies in the strong presence of the same in the national territory: the
Brazilian, with a more recent strong growth since the late 90s of the twentieth century, and
the Cape Verdean, in the country since the first waves of emigration to Portugal, in the 60s
of the twentieth century. This work aimed to know the paths reported by the interviewees
in order to understand more deeply a part of the immigrant reality in the Portuguese labor
market, realizing the conditions faced by them in their attempt to integrate in the host
country. In addition, it was also important to capture the presence of singularities and
similarities in the experiences of the individuals concerned, based on nationality and socioprofessional category. It was also important to understand that there may be situations of
discrimination at work, described by them, regardless the presence or absence of social
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representations associated with the communities concerned. From a theoretical and
empirical framework, this paper then presents the analysis of the survey of these immigrants,
in order to know the experiences of foreigners who tried to make the Portuguese labor
market their own.
449) Guédez, Ana Gabriela & Félix Neto. 2014. “Loneliness among Venezuelan migrants
living in Portugal”. In: Acculturation: Psychology, processes and global perspectives, ed. J.
Merton. New York: Nova Science Publishers, 181-193.
Resumo: The aim of this investigation was to analyze the loneliness in a sample of
130 Venezuelan migrants (Mean age = 38.99, SD = 13.54) living in Portugal. In
the theoretical framework were approached some of the Venezuelan's characteristics,
not pretending to create a stereotype; contrarily, it was aimed to help therapists
and researchers to better understand this ethnic group, given that the Venezuelan
emigration seems to be increasing its pace. Subsequently, it was analysed the relationship
between the loneliness and four other variables: the satisfaction with life, the ethnic identity,
the perceived discrimination and the mental health. Indeed, loneliness showed a
significant relationship with all of these variables. Finally, a brief discussion of the obtained
results and some studies that supported the final product of this investigation were
presented.
450) Guerreiro, Amanda Fernandes. 2012. Músicos brasileiros em Lisboa: mobilidade,

bens culturais e subjetividade. Mestrado em Antropologia Social e Cultural. Lisboa: Instituto
de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.
Resumo: O mundo contemporâneo caracteriza-se pela intensificação dos processos de
globalização e a massificação das migrações transnacionais. Neste cenário estão
inseridos músicos brasileiros que decidem dar continuidade às suas carreiras profissionais
e artísticas em Lisboa. Não sendo reconhecidos do grande público estão sujeitos aos
mesmos percalços vividos pelos outros imigrantes brasileiros sobretudo os migrantes
laborais. Contudo, carregam consigo os bens culturais que difundem através de suas
apresentações e, assim sendo, fazem parte de uma forma de mobilidade específica. A
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peculiaridade da mobilidade empreendida por estes músicos contém aspectos relevantes
para a análise da globalização e das mobilidades transnacionais na atualidade,
confrontando-as com as suposições de que estes processos impulsionariam a superação
das fronteiras e identidades nacionais. Além disso, pode indicar para o modo como a
experiência migratória implica em formas de constituição subjetiva específicas. Esta tese
de mestrado busca aliar os debates sobre a globalização, o transnacionalismo e à
mobilidade às discussões que dizem respeito à produção e circulação de bens culturais
brasileiros num contexto, que embora seja transnacional, compartilha o mesmo idioma.
Desse modo, explora a partir de observações feitas em campo e pensadas à luz das
reflexões bibliográficas a forma como a mobilidade dos músicos brasileiros em Lisboa
viabiliza a circulação de bens culturais brasileiros, ao mesmo tempo em que é também
resultado desta circulação.
451) Guia, Maria João. 2014. “Quatro em Linha – um jogo de exclusão: imigração,
nacionalidade, cidadania e crime violento”. In: Género, nacionalidade e reclusão –

Olhares cruzados sobre migrações e reclusão feminina em Portugal , ed. Raquel Matos.
Porto: Universidade Católica Editora, 125-160.
452) Guia, Maria João. 2015. Imigração, ‘Criminação’ e Crime Violento – Os Reclusos

Condenados e as Representações sobre Imigração e Crime. Tese de Doutorament em
Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI. Coimbra: Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra.
Resumo: As migrações, sendo movimentos de pessoas que se deslocam em determinada
altura no tempo, procurando outros destinos, implicam alterações sociais, culturais e
comportamentais e envolvem a transposição das heranças histórico-culturais dos migrantes
para as sociedades dos países de acolhimento. Em Portugal, a imigração tornou-se mais
visível a partir do início do século XXI, com os programas de regularização extraordinária
de estrangeiros. Em outros países, de maior tradição migratória, e em que os estudos
sobre imigração e crime trouxeram visões antagónicas sobre uma eventual correlação
entre ambas variáveis, foram implementadas políticas que restringiram o acesso dos
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migrantes a direitos de cidadania. O exemplo mais paradigmático vem dos EUA, onde
foram implementadas as políticas públicas da ‘Crimigração’, que fizeram convergir a
aplicação do Direito Criminal e da Lei de Imigração ao serviço da exclusão dos
imigrantes, quer através da segregação pela sua condenação e reclusão, quer pelo
afastamento dos indivíduos daquele país. Procurei verificar a existência de políticas e
práticas crimigratórias em Portugal, tendo verificado, pelo contrário, que Portugal se
destaca como um dos países com mais medidas de integração de imigrantes,
constatando-se apenas uma prática policial atenta e seletiva e uma prática judicial de
uma maior aplicação de prisão preventiva, bem como de condenação a pena de prisão,
a indivíduos não nacionais, o que contribui para o sobrerepresentação dos mesmos nas
estatísticas da justiça. Nesse contexto, analiso o Crime Violento em Portugal,
estabelecendo os crimes de homicídio, roubo, ofensas à integridade física e violação
como objeto de investigação, procurando através das variáveis dos reclusos condenados
em Portugal, entre os anos de 2002 e de 2011, encontrar dados que evidenciem a
intervenção de quatro grupos de indivíduos não nacionais na prática destes quatro crimes:
os imigrantes, os circulantes de países terceiros, os euromigrantes e os visitantes de países
da UE. O estudo efetuado não comprova nenhuma relação entre imigração e crime
violento, à exceção do crime de roubo, em que existe uma crescente sobrerrepresentação
de indivíduos não nacionais. Concluo o estudo através da análise das representações dos
discursos dos atores institucionais, ativistas das ONGs, e dos relatórios de segurança
interna do Estado, de modo a analisar o fundamento dos crimes violentos terem sido, nos
últimos anos, indevidamente associados aos imigrantes.
Resumo: Migrations, being a movement of people in a certain period of time, looking for
new destinations, involve social, cultural and behavioral changes and involve the
transposition of the historical and cultural heritage of migrants to the host societies. In
Portugal, immigration has become more visible since the beginning of the century, with the
regularization programs for foreigners. In countries with a mostly migratory background
where studies on immigration and crime revealed new and conflicting views on a possible
correlation between the two variables, policies were implemented to restrict access of
migrants to citizenship rights. The most typical example is the USA, where public policies
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were implemented through 'Crimmigration': which merges the application of criminal law
and immigration law and results in excluding immigrants, either by segregation, by
convictions and imprisonments, or by the removal of the individuals from that country. In
this investigation I sought to verify the existence of crimmigratory policies and practices in
Portugal and found, however, that Portugal stands out as one of the countries with better
immigrant integration measures. The findings indicate careful and selective policing and
judicial practices of an increased application of preventive detention and sentencing to
imprisonment, upon non-nationals which contributes to their overrepresentation in the justice
statistics. In this context, an analysis was conducted on Violent Crime in Portugal, with the
crimes of murder, robbery, bodily harm and rape as the research objects. The study
examined the variables of inmates convicted in Portugal, between 2002 and 2011,
looking for data on four classes of non-nationals: immigrants, third countries circulating
individuals, euromigrantes and visitors from EU countries. The analysis did not reveal any
significant relationship between immigration and violent crime, with the exception of
robbery, where there is a growing overrepresentation of nonnationals. The investigation
concludes with an analysis of the speeches of institutional actors, NGO activists, and the
internal security reports, in order to assess whether there have been increasing incidences
of rhetoric that wrongfully associates immigrants and violent crimes.
453) Guillot, Maia.2009. "On the myth of Luso-Afro-Brazilian unity. Candomblé and
umbanda in Portugal". Lusotopie, 16 (2): 205-219.
Resumé: Cet article propose d’aborder l’analyse de discours idéologiques qui circulent
dans les maisons de culte afro-brésiliennes (terreiros) au Portugal, et qui, largement inspirés
du lusotropicalisme, font du Portugal, de l’Afrique et du Brésil une communauté religieuse
et culturelle unie. Le Portugal acquiert ainsi un rôle privilégié pour de nombreux initiés
portugais et dans cette logique, la naissance des religions afro-brésiliennes est pensée
comme un résultat positif de la colonisation. Dans les terreiros, on assiste alors à la
revendication d’un «héritage africain» du Portugal, issu du contact ancien entre Africains et
Portugais, ce qui pourrait entraîner la construction d’une «africanité portugaise» du
candomblé et de l’umbanda. Cette réécriture de l’histoire est sous-tendue par les enjeux
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politiques de la transnationalisation des religions afro-brésiliennes au Portugal, un pays qui
doit légitimer une expansion importante de pratiques issues de sa principale ancienne
colonie.
Resumo : Este artigo propõe de abordar a análise de discursos ideológicos circulando nas
casas de culto afro-brasileiras (terreiros) em Portugal, et que, largamente inspirados no lusotropicalismo, fazem de Portugal, da África e do Brasil uma comunidade religiosa e cultural
unida. Portugal adquire assim um papel privilegiado para muitos iniciados portugueses e
nesta lógica, o nascimento das religiões afro-brasileiras é pensado como um resultado
posivito da colonização. Nos terreiros, estamos presenciando à reivindicação de uma
«herança africana» de Portugal, a partir do antigo contato entre Africanos e Portugueses,
o que poderia implicar a construção de uma «africanidade portuguesa» do candomblé e
da umbanda. Esta nova redação da história é determinada pelos desafios políticos da
transnacionalização das religiões afro-brasileiras em Portugal, um país que deve legitimar
uma expansão importante de práticas procedentes da sua principal antiga colónia.
Resumo: This article proposes to analyse ideological discourses in places of Afro-Brazilian
worship (terreiros) in Portugal. Largely inspired as they are by lusotropicalism, they see
Portugal, Africa and Brazil as a united religious and cultural community. In this view,
Portugal takes on a special role for many Portuguese initiates, and the birth of Afro-Brazilian
religions is seen as being a positive result of colonisation. In the terreiros, claims are heard
to Portugal’s “African heritage” derived from longstanding contact between Africans and
Portuguese and which could give rise to the “Portuguese africanity” of Candomblé and
Umbanda. Underlying this re-writing of history are the political issues of the
transnationalisation of the Afro-Brazilian religions in Portugal, a country which must
legitimise the great expansion in practices from its main former colony.
454) Healy, Claire. 2011. Cidadania Portuguesa: A nova Lei da Nacionalidade de

2006. Observatório da Imigração, 45. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI).
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Excerto: Este estudo visa proporcionar uma análise detalhada dos impactos da nova lei
da nacionalidade, não apenas em Portugal mas também no contexto europeu, através de
uma discussão à luz das teorias da cidadania e da nacionalidade. A relação entre a
integração e a naturalização é estudada, com base na literatura recente e o trabalho de
campo, nomeadamente entrevistas individuais e a reunião do focus group. Este estudo
reflecte a tensão na análise teórica de, por um lado, a nacionalidade como identidade
comum e, por outro, a nacionalidade como um conjunto de direitos e deveres em relação
ao Estado. Não existe consenso ainda entre os comentadores sobre se a naturalização é
o fim do processo da integração ou só um passo. É mostrado neste estudo que em
Portugal, a naturalização representa, tanto para o Estado como para os estrangeiros
naturalizados, o acesso ao conjunto de direitos, bem como uma integração mais
simbólica, num processo que foi significativamente facilitado pela nova lei de 2006.
455) Henriques, Maria Adelina. 2010. Argumentos para uma viagem sem regresso. A

imigração PALOP por via da saúde: estudo de caso. Teses, 32. Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
41
Resumo: Este trabalho pretende chamar a atenção para a existência de um fluxo migratório
muito específico: a imigração oriunda dos PALOP por via da saúde. Chegam a Portugal
diariamente doentes evacuados ao abrigo dos Acordos de Cooperação no domínio da
saúde, que acabam por não voltar mais ao país de origem. Estes migrantes são muitas
vezes esquecidos e não têm sido objecto de investigação aprofundada. O trabalho
pretende alertar também para o facto dos Acordos de Saúde celebrados entre Portugal e
os PALOP estarem frequentemente desadequados da realidade actual, para além de não
serem muitas vezes cumpridos pelas partes. Por exemplo, em muitos casos as embaixadas
dos países de origem não apoiam os doentes em Portugal, quer em termos de
alimentação, quer de alojamento ou medicamentos. As deficientes triagens no país de
origem parecem conduzir a processos de selecção de doentes pouco claros e ineficazes.
Vir para Portugal para tratamento médico obriga por vezes a verdadeiras batalhas: com
a Embaixada, com as Finanças, com o Ministério da Saúde. A posse de capitais social
e económico revela-se um elemento chave no desencadear e no desenrolar de todo o
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processo. Apesar das grandes dificuldades com que estes doentes e familiares
(sobre)vivem em Portugal, muitos não querem regressar ao país de origem. A dificuldade
em obter tratamento médico e medicamentos são as razões mais apontadas para não
regressar. Em Portugal, porém, a vida não é fácil. O suporte económico, psicológico e
cultural da maioria dos doentes assenta nas redes familiares e de amigos. A solidariedade
e ajuda mútua entre os africanos é muito forte. Alguns dos que não têm família nem amigos
em Portugal vivem da caridade dos seus compatriotas.
456) Henriques, Maria Adelina. 2012. "A imigração PALOP em Portugal. O caso dos
doentes evacuados". Forum Sociológico, 22: 53-62.
Resumo: Todos os dias chegam ao nosso país pessoas oriundas dos PALOP1 que vêm
tratar a sua saúde nos nossos hospitais. Umas chegam ao abrigo dos acordos de saúde
celebrados com Portugal, outras vêm com um qualquer visto de estada temporária. Mas
vêm, porque no seu país não existe tratamento para os seus males! Por isso nos deparamos
com uma grande diversidade cultural nos nossos hospitais, reforçada pelo peso dos
imigrantes provenientes desses países em Portugal. Subjacente à vinda de muitos destes
doentes, estão anos de “batalhas”, de sofrimento, enquanto aguardam a decisão do
Ministério da Saúde do seu país quanto ao pedido de junta médica, ou aguardam as
verbas do Ministério das Finanças para pagamento da viagem para Portugal ou esperam
por um visto. Também os processos de triagem nos países de origem apontam para
processos de seleção pouco claros e ineficazes. Já em Portugal, a falta de apoio das suas
embaixadas, associada a fatores como o desconhecimento da língua, o desenraizamento
cultural, entre outros, leva a que muitas destas pessoas vivam com grandes dificuldades.
Apesar dos problemas com que estes doentes (sobre)vivem em Portugal, muitos não
querem regressar ao país de origem. A dificuldade em obter tratamento médico e
medicamentos é a razão mais apontada para não regressar.
Resumo: Everyday a number of Portuguese-speaking African immigrants arrive to Portugal

looking for health care in Portuguese hospitals. Some arrive in the framework of the health
protocols signed with Portugal, whilst others arrive with a temporary visa. These immigrants
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come to Portugal since no adequate health care exists in their countries of origin. This
movement adds to the cultural diversity existing nowadays in Portuguese hospitals. Hidden
behind the arrival of many of these patients are years of struggle and suffering. These
immigrants must wait for a decision of the health ministry of their countries concerning a
request for a medical committee (necessary to determine the evacuation needs); must wait
for financial support from their finance ministry, in order to pay the travel to Portugal; and
must wait for a visa. Also the selection process in their countries of origin sometimes seems
insufficiently transparent and efficient.In Portugal, the lack of support from their embassies,
coupled with factors such as poor linguistic skills and cultural uprooting, explain why many
of these patients and their families undergo significant hardship. However, despite these
difficulties, many are not willing to return to their countries of origin. The difficulties of getting
medical support and adequate medicine are the most cited reasons for non return.
457) Hernando, Ángel, Cristina Nunes, Carmen Cruz Torres, Ida Lemos & Sandra
Valadas. 2013. "A comparative study on the health and well-being of adolescent
immigrants in Spain and Portugal". Saúde e Sociedade, 22 (2): 342-350.
Resumo: O modo como as novas gerações de imigrantes se irão integrar nas sociedades
espanhola e portuguesa terá uma influência decisiva no futuro de ambos os países.
Promover a sua saúde, bem-estar e adaptação psicológica é por isso uma questão de
interesse estratégico. Este trabalho analisa os factores em jogo no bem-estar e adaptação
psicológica numa amostra de 108 adolescentes (55 rapazes e 53 raparigas), filhos de
imigrantes em Huelva (Espanha) e no Algarve (Portugal), com idades compreendidas entre
os 10 e os 17 anos. Foram recolhidos dados sobre as características sócio-demográficas
e o bem-estar percebido dos adolescentes. Utilizámos o KIDSCREEN-52, questionário que
avalia a percepção dos adolescentes sobre a sua saúde e bem-estar em dez dimensões:
Bem-estar físico, Bem-estar psicológico, Estado de ânimo, Auto-percepção, Autonomia,
Relações com os pais e vida familiar, Recursos económicos, Apoio social e dos pares,
Ambiente escolar e Aceitação social (Bullying-rejeição). Entre os principais resultados
destacamos as diferenças significativas entre as pontuações obtidas na amostra de
Espanha e Portugal no Bem-estar físico, Bem-estar psicológico, Estado de ânimo, Recursos
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económicos e Aceitação social (Bullying-rejeição) respectivamente. Os rapazes percebemse com melhor bem-estar físico. O nível de escolaridade da mãe está relacionado com o
bem-estar psicológico e o estado de ânimo. Não encontrámos efeitos do tempo de
residência nem de outras variáveis sociodemográficas estudadas no bem-estar e
adaptação psicológica dos adolescentes.
Resumo: The terms on which the integration of new generations of immigrants into
Portuguese and Spanish societies happens will have a decisive influence in the future of
both countries. Therefore, promoting their health, well-being, and psychosocial adaptation
is a matter of strategic interest. This paper analyses psychosocial factors associated with
well-being and psychological adjustment on a sample of 108 adolescents (55 males and
53 females), children of immigrants from Huelva (Spain) and Algarve (Portugal), aged
between 10 and 17 years. Adolescents were assessed for demographic characteristics
and perceived well-being. We used the "KIDSCREEN-5", a self-report questionnaire that
yields detailed profile information for children aged 8 to 18 years for the following ten
dimensions: Physical well-being, Psychological well-being, Moods and emotions, Selfperception, Autonomy, Parental relationships and home life, Financial resources, Social
support and peers, School environment, and Social acceptance (Bullying). Overall,
significant differences were found between the Spanish and Portuguese samples on
physical well-being, psychological well-being, mood, financial resources and social
acceptance (bullying). Boys perceived themselves as having a better physical well-being
than girls. Mothers' educational level was associated with psychological well-being and
mood. Also, results suggested that residence location and other socio-demographical
variables were not associated with the adolescents' well-being and psychological
adjustment.
458) Horta, Ana Paula Beja. 2009. "A cidade cinemática multicultural: narrativas de
representação da periferia urbana em Zona J e Outros Bairros". In: Migrações,

Permanências e Diversidades, ed. Maria Beatriz Rocha-Trindade. Porto: Edições
Afrontamento, 301-320.
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Excerto: Este artigo pretende examinar a representação cinematográfica da periferia
urbana no filme Zona J e no documentário Outros Bairros. A imagética do espaço e do
Outro nestas duas produções fílmicas são examinadas a partir de três principais linhas de
análise. A primeira diz respeito à emergência dos lugares periféricos e dos temas das
migrações, etnicidade, identidade, pertença e assimetrias sociais como narrativas centrais
dos discursos fílmicos sobre a cidade e migrações. A segunda refere-se ao modo de
representação dos bairros periféricos, que evidencia duas principais configurações
discursivas distintas, a da periferia enquanto lugar vivido e a da periferia enquanto não
lugar. Ou seja, a cinemática dos espaços periféricos descrita nos dois filmes acime
referidos desdobra-se num duplo processo de representação do lugar como espaço de
memória, social e histórico, e do lugar como simulacro do lugar-gueto. Por último,
pretende-se explorar a representação da periferia urbana associada a uma cinematização
de subculturas juvenis e a um discurso fílmico sobre o corpo como forma de articulação
de vivências marcadas pela marginalização, transgressão e agenciamento.
459) Horta, Ana Paula Beja & Paul White. 2009. "Post-colonial migration and citizenship
regimes: a comparison of Portugal and the United Kingdom". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 4: 33-57.
Resumo: Este artigo oferece uma perspectiva comparada das práticas e regimes de
cidadania em Portugal e no Reino Unido. É defendido que as práticas coloniais nos dois
países se intersectam no que respeita a algumas noções legais de equidade no âmbito
dos dois impérios coloniais. No entanto, estas não se viriam a traduzir em visões similares
sobre a relação entre a metrópole e o espaço colonial. No caso português a
descolonização foi um evento rápido e traumático, enquanto no Reino Unido este
processo foi-se desenrolando progressivamente ao longo dos tempos. Inicialmente o
estatuto de cidadania das populações das colónias configurou-se de forma oposta no
Reino Unido (regime liberal) e em Portugal (regime exclusivista). Contudo, no período póscolonial, a evolução do regime de cidadania foi marcado por uma visão mais inclusiva
no caso português e por uma política mais restritiva no caso britânico. A reinvenção de
um mundo culturalmente lusófono tornou-se um importante discurso em Portugal,
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privilegiando assim os emigrantes das ex-colónias. Presentemente, no Reino Unido tais
considerações são pouco significativas num contexto em que ius sanguinis ganhou
particular relevância na atribuição da nacionalidade.
Resumo: This paper compares the practices and citizenship regimes in post-colonial
Portugal with those of the United Kingdom. It is shown that colonial practices in the two
countries shared certain legal concepts of status equality within their empires, but that these
did not translate into similar visions of the relationship between the metropolis and the
colonial space. Portuguese decolonisation was a sudden and traumatic event, whereas the
process was more drawn-out in the UK. Citizenship status for former colonial subjects was
initially opposed in the UK (with a liberal regime) and in Portugal (exclusive regime).
However, the post-colonial period in both countries has been marked by evolution, with
Portugal liberalising and the UK becoming more restrictive. The discourse in Portugal on
reconnecting the Portuguese-speaking world and its cultural realm has gained importance,
thereby privileging migrants from the former colonies. Such considerations now play a
negligible role in the UK, where issues of ius sanguinis have grown in significance in the
attribution of nationality.
460) Horta, Ana Paula Beja. 2010. "Introdução". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 6: 11-35.
Excerto: Ao longo dos tempos, as associações migrantes têm desempenhado um papel
fundamental no quadro das migrações internacionais, inter-regionais e internas.
Tradicionalmente, estas organizações têm-se revestido de uma multiplicidade de
funcionalidades, constituindo-se como estruturas vitais de processos de socialização, de
reforço de laços culturais comuns, de afirmação identitária, de solidariedades e de
práticas de entreajuda, desempenhando um papel fundamental na vida dos migrantes
face a situações de isolamento e, frequentemente, de adversidade decorrentes do
percurso migratório. Por outro lado, as organizações de migrantes têm-se, igualmente,
constituído como um espaço privilegiado de mobilização social e política visando a
defesa dos interesses dos seus membros nas sociedades receptoras. A relevância do
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associativismo migrante nos processos de fixação e de integração dos migrantes nos
países receptores não é um fenómeno recente, tendo sido objecto de numerosos estudos
realizados, sobretudo, nas áreas disciplinares da Sociologia e da Ciência Política,
constatando-se, igualmente, o crescente interesse de análises vinculadas a outras áreas
de conhecimento, designadamente no âmbito da Antropologia e da Geografia.
461) Horta, Ana Paula Beja, ed. 2010. Associativismo imigrante (número temático).

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6.
462) Horta, Ana Paula Beja. 2011. "As políticas de imigração em Portugal. Contextos e
protagonistas". RILP – Revista Internacional de língua Portuguesa. Migrações, 24: 233253.
Resumo: Sendo um país profundamente marcado pela emigração, Portugal, tal como
outros países do Sul da Europa, consolidou ao longo das últimas décadas a sua posição
como um país de imigração. A gestão desta complexa realidade migratória tem vindo a
sofrer mudanças consideráveis, que se prendem com as rápidas alterações verificadas no
contexto nacional e internacional. Neste artigo perspetiva-se a evolução das políticas
imigratórias, sublinhando, em particular, as políticas de integração, bem como o papel
dos diferentes protagonistas na configuração do quadro político imigratório em Portugal.
Destacam-se três principais fases distintas das políticas de integração, cuja orientação na
última década tem girado em torno de um modelo de incorporação intercultural, ao invés
da tendência assimilacionista que, mais recentemente, tem vindo a configurar as agendas
políticas migratórias noutros países europeus.
463) Horta, Ana Paula Beja & João Peixoto, eds. 2012. Religião e Migrações. Práticas

de Intervenção e Perspectivas de Análise. Lisboa: Nova Vega.
Excerto: A crescente bibliografia sobre migrações e pluralismo religioso tem vindo a incidir
sobre o papel da religião na configuração do fenómeno migratório, a partir de vários
ângulos de análise, que se intersectam e que se complementam. A título de exemplo, o
impacto das afiliações religiosas no itinerário migratório – deslocação, fixação e
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integração no país de acolhimento; a religião na diáspora como espaço de criação e de
actualização de múltiplas pertenças locais, regionais, nacionais e transnacionais; o papel
da religião na construção de sociedades socialmente coesas; ou a relação entre religião
e participação cívica e cidadania, são alguns dos principais paradigmas que têm
merecido especial destaque na problematização da religão na era da globalização e da
sociedade em rede.
464) Horta, Ana Paula Beja. 2013. "A imigração em Portugal. Um contributo para o
debate sobre as políticas e práticas de integração". In: Migrações na Europa e em

Portugal. Ensaios de homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca,
Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina, 227-250.
465) Hortas, Maria João. 2013. Educação e Imigração: A Integração dos Alunos

Imigrantes nas Escolas do Ensino Básico do Centro Histórico de Lisboa. Observatório da
Imigração, 50. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: Sobre este assunto, a investigação desenvolvida em alguns países europeus é
reveladora da diversidade de mecanismos de integração dos filhos dos imigrantes no
sistema de ensino nacional, desmistificando a tradicional imagem associada ao insucesso
escolar destes jovens. Importa sublinhar que é grande a diversidade de políticas de
integração e, ao nível local, de cada cidade, as especificidades acentuam-se, os
contextos de integração escolar são diversos, multiplicando-se as orientações e percursos
de integração neles vividos. Dito de outro modo, os sistemas educativos oferecem
diferentes “janelas” de oportunidades, mobilizam de formas diversas as famílias e
multiplicam as estratégias no acolhimento da diversidade. Por seu turno, a comunidade
ou os grupos não são estáticos ou fixos, criam também eles estratégias diversas de
integração, estão predispostos para a interação de diferentes formas, constroem múltiplos
sentimentos de pertença individuais e institucionais, transportam perspetivas diversas face
aos percursos no território de acolhimento. A revisão da literatura conduziu-nos na
construção de um modelo de análise da integração, de crianças e jovens imigrantes e
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descendentes de imigrantes, em contexto escolar que combina a importância dos
contextos de acolhimento, com o papel fundamental da articulação entre comunidades e
a estrutura de oportunidades individuais. A integração é assumida como um processo
dinâmico que se constrói na interação entre dois pilares, (i) os alunos imigrantes e as suas
famílias e (ii) a escola, a comunidade e as instituições que com ela colaboram. Nesta
perspetiva, o estudo empírico centra-se sobre duas dimensões importantes do processo:
(i) a imagem que os alunos imigrantes têm da escola e as estratégias que desenvolvem
para a sua integração; (ii) as representações que a escola tem dos alunos imigrantes e as
estratégias que desenvolve com o objetivo de os integrar. Para estudo de caso definimos,
como é explicitado no título, a área central da cidade de Lisboa, em particular o território
que se estende entre Bairro Alto, Alfama, Mouraria, Martim Moniz, Graça, e Anjos. Para
o desenvolvimento da primeira dimensão do estudo mobilizamos os questionários
realizados aos alunos e às famílias. As principais conclusões apontam para uma
proximidade entre a imagem que os estudantes de origem imigrante revelam ter da escola
e aquela que os seus pares nativos nos transmitem.
466) Hortas, Maria João. 2014, Célia Martins & Alfredo Dias. 2014. “Escola,
comunidade e território: dinâmicas educativas locais na integração de populações
imigrantes na área metropolitana de Lisboa”. Interacções, 10(29): 8-36.
Resumo: No presente artigo pretende-se refletir sobre o contributo da educação para a
integração local de populações imigrantes. Esta reflexão assenta no pressuposto que a
abertura da escola à comunidade local, através do estabelecimento de parcerias com as
instituições e organizações que no território atuam na área da educação, potencia
importantes mais-valias nos percursos de integração de populações de origem imigrante.
A partir da análise de projetos de inclusão social, implementados em dois contextos
territoriais distintos da Área Metropolitana de Lisboa, são identificadas as potencialidades
decorrentes da articulação de práticas de educação formal e não formal, assim como os
desafios colocados à escola perante a emergência da sua abertura aos contextos locais
onde se insere.
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Resumo: This article aims to elaborate a reflection about the contribution of education to
the integration of immigrant population. This reflection presupposes that an open school to
the local community, establishing partnerships with institutions and organizations related to
education, can be a potential way to integrate this immigrant population. From the analysis
of social inclusion projects, developed in two different contexts of Lisbon Metropolitan
Area, it is possible to identify: i) the good results obtained when the formal education is
crossed with the non-formal; ii) the challenges that schools face when asked to relate with
the local context around.
467) Howe, Marvin. 2013. "Moving On: Iberia’s New Muslims". World Policy Journal,
30 (1): 33-42.
Excerto: Lisbon—Mamadu Indjai has given up on Europe and is heading home to the
former Portuguese colony of Guinea-Bissau. The 55-year-old West African has spent the
past 19 years in Portugal. Yet all he has to show for his labors are the house he was
building for his family back in his ancestral village of Caio. “I haven’t got the strength to
struggle anymore,” Indjai sighs. Efforts to create a hospitable Iberian Model for immigrants,
largely from former colonies of Spain and Portugal, have been undermined by economic
catastrophe, which has drastically reduced or eliminated budgets for integration and social
services and forced many immigrants to leave for their homelands or elsewhere. It’s a
dramatic reversal of an earlier and promising pattern. At the very moment other Europeans
had all but closed their gates to what was seen as creeping Islamization, Muslim
immigrants discovered the Iberian Dream. Barely a decade ago, Spain and its smaller
neighbor, Portugal, laid out a welcome mat to immigrants. Over that period, Europe’s two
newest immigrant destinations developed a more humane means of dealing with an influx
of Muslims. The number of Muslims in Spain was estimated at 1.3 million in 2010, with
the largest community from Morocco quadrupling to 682,000 from barely 173,000 in
2000. In Portugal, the Muslim community of some 30,000 ethnic Indians and Africans
from former colonies was expanded to include several thousand Pakistanis, Indians, and
North Africans. The Bangladeshis alone increased from 4,000 in 2006 to 10,000 in
2010.Based on their own experiences as traditional emigrant nations, Spain and Portugal
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built an elaborate integration process based on the principle of interculturalism. This can
be loosely defined as the interaction of different communities with a respect for cultural
diversity, within the framework of national law—similar to the American system of
hyphenated integration. On the Iberian Peninsula, however, the project became impaled
on a grim series of economic and social realities and may become another victim of the
global recession. Yet Iberia’s new conservative leaders still pay lip service to the
progressive immigration policies and look to their former colonies and the Islamic world for
urgently needed investments and economic help that Europe has accorded only on the
strictest conditions.
468) Huddleston, Thomas & Jasper Dag Tjaden. 2012. Immigrants citizens survey. How

immigrants experience integration in 15 European Cities. Brussels: King Baudouin
Foundation – Migration Policy Group.
Excerto: The King Baudouin Foundation and the Migration Policy Group have piloted a
new type of European survey whose aim is to increase the voice of immigrants in the
development of integration policies. Integration actors have several tools to learn about the
national integration policies and integration situations across Europe. The Migrant
Integration Policy Index (MIPEX) uses 148 policy indicators to measure whether national
policies guarantee equal rights, responsibilities, and opportunities for legal immigrants.
However, actors do not know whether these policies are having the intended effect on
people and, above all, why or why not. The European Indicators of Migrant Integration
(also known as the Zaragoza indicators) use 14 core outcome indicators to monitor whether
foreign or foreign-born people have an equal position in society in terms of their
employment, social inclusion, education, and active citizenship. Still, these outcome
indicators give integration actors no better idea of whether policies are having the intended
(or unintended) effect and, again, why or why not. These diverse reasons and relationships
that drive the integration process cannot be captured by indicators alone. More types of
data and analysis are necessary to evaluate how integration policies interact with many
other policy, societal, and individual factors to affect the integration process.
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469) Iorio, Juliana. 2012. "Estudantes brasileiros em Portugal e Reino Unido: As alterações
nos fluxos migratórios e o retorno". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana
S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE- IUL), 85-101.
Resumo: Novos fatores nas migrações contemporâneas têm contribuído para que a
mobilidade estudantil aumente. Objetivos educacionais mais amplos, experiências,
viagens, a «busca pelo prazer» muitas vezes conjugada com um trabalho temporário, são
algumas dessas motivações. Sabe-se que, apesar de «globalmente a migração de
estudantes estar a crescer mais rapidamente do que a migração de um modo global»
(King, Findlay e Ahrens, 2010, p.2), este tipo de migração ainda é pouco estudada. O
Brasil começa a fazer-se notar neste tipo de mobilidade, ateavés do aumento do número
de estudantes no exterior, bem como num conjunto de iniciativas que têm promovido a
internacionalização dos estudantes brasileiros. Por isso, este artigo pretende abordar
questões relacionadas com a mobilidade internacional desses estudantes em Portugal e
no Reino Unido, tendo como base os resultados preliminares obtidos através do Projeto
THEMIS – Theorising the Evolution of European Migration Systems.
470) Iorio, Juliana. 2014. “La movilidad internacional de los estudantes de educación
superior brasileños para Portugal”. Ra Ximhai – Universidad Autónoma Indígena de

México, 10(1): 213- 235.
Resumo: Este artículo es el resultado de un estudio que está todavía en desarrollo, el cual
incluye la análisis de las fuentes secundarias de información y los datos do Proyecto
THEMIS - Theorising the Evolution of European Migration Systems. Esto proporcionó
algunas “pistas” de investigación que tienen como objetivo profundizar el conocimiento y
la comprensión de los patrones de movilidad internacional de los estudiantes de educación
superior brasileños en Portugal. Se pretende, por tanto, analizar los factores macro, meso
y micro que puedan ser responsables por este tipo de movilidad, así como explicar la
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elección del país de destino y los planes para otros tipos de migración futura. Palabras
clave: Migración, Brasil, Circularidad.
Resumo: This article is the result of a study that is still in development, which includes the
analysis of secondary sources of information and data from THEMIS Project – Theorising
the Evolution of European Migration Systems. The later provided some “clues” for the
research which aims to deepening the knowledge and understanding of international
mobility patterns of Brazilian students in higher education in Portugal. It is intended,
therefore, to analyze the macro, meso and micro factors that can be responsible for this
type of mobility, as well as to explain the choice of the territory of destination and the plans
for other types of future migration.
471) Jacobs, Dirk, Marc Swyngedouw, Laurie Hanquinet, Véronique Vandezande, Roger
Andersson, Ana Paula Beja Horta, Maria Berger, Mario Diani, Amparo Gonzalez Ferrer,
Marco Giugni, Miruna Morariu, Katia Pilati & Paul Statham. 2009. "The challenge of
measuring immigrant origin and immigration-related ethnicity in Europe". Journal of

International Migration and Integration, 10 (1): 67-88.
Resumo: Different European nation-states use the most diverse statistical constructions of
foreign origin or ethnic minority populations. Several countries traditionally even shun from
producing such data. This makes international comparison a very difficult endeavour.
Anyone wanting to perform comparative research on immigrants or (immigrant origin) ethnic
minorities in Europe is unavoidably confronted with the most diverse types of national
statistical data and has to opt for ad hoc solutions. Attempts at international comparison
can thus be very tricky due to data characteristics. It is important that researchers are aware
of these problems and do not simply accept data (especially in comparisons) at face value.
In this article we embark on a comparative explorative study of the way in which immigrant
background and immigration related ethnicity is taken stock of by national statistical
institutes in a set of European nation-states.
472) Jacobs, Dirk, Marc Swyngedouw, Laurie Hanquinet, Véronique Vandezande, Roger
Andersson, Ana Paula Beja Horta, Maria Berger, Mario Diani, Amparo Gonzalez Ferrer,
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Marco Giugni, Miruna Morariu, Katia Pilati & Paul Statham. 2010. "The Challenge of
Measuring Immigrant Origin and Ethnicity in Europe". In: Migrants and Minorities: the

European Response, ed. Adam Luedtke. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 244-271.
Resumo: Different European nation-states use the most diverse statistical con-structions of
foreign origin or ethnic minority populations. Several countriestraditionally even shun from
producing such data. This makes internationalcomparison a very difficult endeavour.
Anyone wanting to perform comparative research on immigrants or (immigrant origin) ethnic
minorities in Europe isunavoidably confronted with the most diverse types of national
statistical data andhas to opt for ad hoc solutions. Attempts at international comparison
can thus bevery tricky due to data characteristics. It is important that researchers are aware
of these problems and do not simply accept data (especially in comparisons) at facevalue.
In this article we embark on a comparative explorative study of the way inwhich immigrant
background and immigration related ethnicity is taken stock of bynational statistical institutes
in a set of European nation-states.
473) Jesus, G., P. Rodrigues, M. A. Nobre & J. Salgado. 2012. "P-606 - Characterization
of foreign population admitted to psychiatric inpatient clinic in Centro Hospitalar
Psiquiatrico de Lisboa". European Psychiatry, 27(S1): 1.
Resumo: Objectives and aims: The authors intend to characterize the population of foreign
patients admitted to Department L of Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Portuguese
biggest Psychiatric hospital, and compare it with published data on the subject. Methods:
The authors identified all foreigner patients hospitalized in the Inpatient Clinic from
01/01/2010 to 30/06/2011. Clinical information was obtained from the case notes
and statistically treated. Relevant literature collected from PubMed was reviewed. Results:
A great heterogeneity of nationalities was found including 21 countries, the majority of
which are a part of CPLP (Community of Portuguese Language Countries). Nearly all of the
patients (91%) were in Portugal as immigrants, most being single and unemployed. Housing
conditions are unstable. Psychiatric diagnoses show that schizophrenia is the pathology
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with more expression (27%), followed by major depression (16%) and bipolar disorder
(15%). A significant number of patients have disorders due to psychoactive substance use
(19%). After discharged from the hospital 77% where referred to outpatient services, but
only half of those are still being followed-up. Discussion: Social and familial stability is an
important factor influencing mental health. Most patients covered by this study experience
familiar, professional and housing instability, making them a risk group. Schizophrenia and
affective disorders are the most prevalent pathologies, which agrees with the prevailing
idea that social distress is a risk factor to them. Conclusions: Further studies should be held
in order to characterise foreigner populations admitted to psychiatric clinics so that better
therapeutic and follow-up measures can be carried out.
474) Johnson, Michelle C. 2013. "Culture's Calling: Mobile Phones, Gender, and the
Making of an African Migrant Village in Lisbon". Anthropological Quarterly, 86 (1): 163190.
Resumo: In this article, I explore how immigrants from the West African nation of GuineaBissau living in Portugal use mobile phones in their daily lives in Lisbon. Whereas one
might assume that mobile phones and other new information technologies facilitate
transnational communication between Africa and Portugal, the ethnographic fieldwork that
I conducted in Lisbon from 1999 to 2003 revealed a different scenario. Instead, mobile
phones as imagined and used by the Guinean immigrants I met in Lisbon revealed less
about transnationalism and globalization than they did about constructing community and
identity in a new locale. As Guinean immigrants in Portugal reconfigured their relationship
to their former colonizers and struggled to make their way in a new, multicultural Europe,
they used their mobile phones to engage local networks, shape local identities, and
transform Lisbon's sprawl into an African migrant village. Here, I highlight the gendered
dimensions of this process and contend that Guinean men's and women's varied uses of
mobile phones in Lisbon underscore contrasting experiences of migration, mobility, and
belonging.
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475) Jorge, André Costa & Ana Monteiro. 2011. "Acolher com rosto humano: O papel
do voluntariado na integração de migrantes". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 9: 177-181.
Resumo: No âmbito da sua missão, o Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS-Portugal)
desenvolveu um projecto de voluntariado que visa apoiar a integração de migrantes em
situação de grande vulne - rabilidade social e simultaneamente desenvolver de forma mais
ampla o potencial do voluntariado. A metodologia de tutoria social desenvolvida neste
projecto assenta na valorização do papel cen - tral do voluntário e na relação de
proximidade entre voluntário e migrante no processo de integração de migrantes nas
sociedades de acolhimento. Ao longo deste projecto, voluntários (tutores) e migrantes
(tutorandos) são acompanhados pela equipe técnica do JRS. As part of its mission, the
Jesuit Refugee Service (JRS-Portugal) developed a voluntary project which aims to support
the integra - tion of migrants in large social vulnerability, and simultaneously broadly
develop the potential of volunteering. The methodology developed in this social mentoring
project is based on the appre - ciation of the volunteer central role and the close relationship
be - tween volunteers and migrants during the integration process of migrants into host
societies. Throughout this project, volunteers (tutors) and migrants (tutees) are accompanied
by the JRS tech - nical staff.
476) Jorge, João. 2010. "OriAzul despertando talento musical em Africa". Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 7: 271-272.
Excerto: OriAzul (Ouro de areia e Azul do mar de Cabo Verde) é uma banda com músicos
de Cabo-Verde, Senegal, Gabão e Congo (Brazaville e Kinshasa), que encontrou no
crioulo e na coladeira a aglutinação de fontes culturais, étnicas e linguísticas diversas.1
Em concertos dançantes, os ritmos e melodias africanas aquecem e dão paz de espírito,
ligando públicos. A exposição à diversidade motivou-os para a educação. Trabalham
com escolas internacionais em vários países africanos, com o objectivo de integrar
estudantes no mundo da música. Na Etiópia, onde a presença portuguesa é recordada
desde o século XVI, os OriAzul têm tido um sucesso surpreendente. Nas suas cinco
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digressões, ensaiam com estudantes e integram-nos em concertos públicos. É uma
satisfação para todos (estudantes, músicos, público, mães, pais, amigos, colegas e
professores), ver o talento musical revelar-se em sessões vibrantes. Utilizam um sistema de
mesa de síntese e controle de som e instrumentos musicais. A animação do público por
certo motiva os jovens iniciantes que superam inibições e insegurança granjeando a
confiança necessária para os solos em público. O aplauso e a dança, dão a gratificação
que todo o músico, jovem, velho, amador ou profissional, deseja.
477) Kanzok, Yvonne Christine. 2011. Os estudantes estrangeiros e os seus colegas de

origem portuguesa na FCSH: lado a lado ou conjuntamente?. Mestrado em Migrações,
Inter-etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Esta dissertação tem como propósito investigar, até que ponto a Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, como espaço social, tem um impacto significativo no
alcance de relações interétnicas pelos alunos estrangeiros, ou seja em práticas de
relacionamento destes, com os demais estudantes de origem portuguesa. A base de dados
foi fornecida por um inquérito gerido autonomamente, levando em consideração a
associação complexa de elementos teóricos da análise de redes sociais e da investigação
da integração. A integração social é medida através de características das redes de
relacionamento. Estas englobam todas as relações, tanto aquelas com membros do
mesmo país de origem, como as com membros do país de acolhimento ou com membros
de outros países de origem. As marcas da integração social manifestam-se nos padrões
de interacção. Estes padrões de relacionamento vão ser medidos através de indicadores
de contactos quotidianos e redes de amizade.
478) Keating, Maria Clara & Olga Solovova. 2011. "Multilingual dynamics among
Portuguese-based migrant contexts in Europe". Journal of Pragmatics, 43 (5): 1251-1263.
Resumo: This paper explores insights and understandings of multilingual dynamics within
European-based migrant contexts where Portuguese plays a role. The intermediate position
of Portuguese migration in Europe (simultaneously host and sending country) gives
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Portuguese a bipolar sociolinguistic status at the European scale, both as a ‘dominant’ and
‘non-dominant’ language, useful to use as an analytical springboard. Drawing on linguistic
ethnographic work developed in two sites – Portuguese migrant women in London and
Eastern European migrant children in Portugal – this paper discusses the tools used to (a)
describe the informal emerging and creative multilingual use happening in local
configurations of speakers, linguistic ideologies, artifacts, histories and institutions, and (b)
explain how this creativity is re-scaled into dominant discourses situated in momentary yet
simultaneously long-term historical sociolinguistic configurations, differently narrated by the
multiple actors involved. A combined focus on personal trajectories and ‘history in person’,
discursive dynamics of recontextualisation and rescaling and an understanding of the
power dynamics in intersubjective spaces helps develop the idea of polycentric speaking
positions, affected by local creativities and constraints happening in conflicting historically
configured hybrid spaces of verbal interaction.
479) Keating, Ckara, Olga Solovova & Olga Barradas. 2014. Language Policies,
Multilinguism and Migrations: Towards a Polycentric Approach to the Vales of Portuguese
in European Space. In: Global Portuguese: Linguistic Ideologies in Late Modernity, ed. Luiz
Paulo Moita Lopes. London: Routledge, 144-162.
480) Keese, Alexander. 2012. "Managing the Prospect of Famine: Cape Verdean
Officials, Subsistence Emergencies, and the Change of Elite Attitudes During Portugal's Late
Colonial Phase, 1939–1961". Itinerario, 36 (1): 49-70.
Excerto: In contrast to other colonial administrations, the administration of Cape Verde was
one that was in large part composed by an African elite. Therefore, on the archipelago,
the links between colonial development and elite attitudes were more immediate than in
other African countries. The late colonial experience, with new demands and offers for
reform eventually taken up by the Cape Verdean administrative elite, can therefore be
expected to be particularly interesting. There are two methodological approaches to study
this experience of Cape Verdean administrators under the Portuguese late colonial state.
First, social anthropologists interpret the experience of Cape Verdeans through an interview-
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based approach.17 This methodology tends to generate vivid accounts, which however
have some considerable weaknesses: the remaining informants for the 1940s and 1950s
are now at a very old age if alive; they have lived through at least fifty years of massive
political shifts; and many of the surviving witnesses reside in “exile” in Portugal. Hence,
with regard to these very much-politicised themes, it is highly problematic to come to
balanced interview results. Existing literature relying on anthropological data undoubtedly
has its merits, but needs to be complemented by the historian’s approach—an approach
that leads to an interpretation of the great quantity of archival data that has so far been
unexplored. In these respects, the analysis I make is based on a new set of sources, and
will help social anthropologists and sociologists to continue with their own studies on the
safer ground of an elaborated historical interpretation.
481) Keese, Alexander. 2015. “Developmentalist Attitudes and Old Habits: Portuguese
Labour Policies, South African Rivalry, and Flight in Southern Angola, 1945-1974”. Journal

of Southern African Studies, 41(2): 237-253.
Resumo: At first glance, processes of colonial policy and subsequent migratory flows at the
Angola–South West Africa border, in the region of the Kunene river, seem to present a
straightforward narrative. In the period between the First and Second World Wars, we
find an established pattern of Kwanyama/Ovambo leaving Portuguese Angola to escape
repressive practices of forced labour, and as a reaction to the mistreatment of political
leaders. Flight movements were encouraged by South African officials stationed in the
Ovamboland district of South West Africa, directly south of the border, who practised,
notably before 1945, a policy of co-optation of local chiefs. However, it has hitherto
remained unnoticed that, between 1945 and 1974, changes in the policies of the
authoritarian Portuguese empire had highly practical effects with regard to these flows. Until
the 1960s, the comparative advantage of South African border policies lost its impact. In
the early 1970s, a more liberal tax policy in the Angolan Cunene district had an even
stronger impact on the decision-making processes on the part of local populations. The
analysis shows quite clearly that, even under the auspices of late colonial social policies,
which favoured grand schemes and more thorough control of populations, the initiative of
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local groups remained unbroken. In a scenario of colonial policy that favoured the power
of the Ovambo chiefs on the southern side of the border, women and younger men used
the border to escape social conditions they interpreted as repressive, and locals were
capable of constantly reanalysing the advantages present on either side of the border.
These results, which confirm the room for manoeuvre of potential forced labourers, also
warn us not to generalise too readily about the consequences of under-equipped and
authoritarian colonial policies, such as for Portuguese rule over southern Angola.
482) Khan, Sheila. 2009. Imigrantes Africanos Moçambicanos. Narrativa de Imigração

e de Identidade e Estratégias de Aculturação em Portugal e na Inglaterra. Lisboa: Edições
Colibri.
Resumo: O presente livro tem como objectivo a análise contextualizada das narrativas de
vida e de identidade daqueles homens e mulheres moçambicanos que, um dia, optaram
por deixar para trás Moçambique após o período da independência (25 de Junho de
1975), em busca de uma melhor estabilidade e um futuro mais sereno e, desse modo,
prosseguir com as suas vidas, inicialmente, em Portugal e, posteriormente, em Inglaterra.
Mais do que um estudo académico, este trabalho permitiu-nos romper com o silêncio e a
invisibilidade dos africanos-moçambicanos imigrantes no Portugal pós-colonial e no
espaço da experiência da migração Africana na Europa e dá a conhecer uma realidade
humana – os imigrantes africanos-moçambicanos – tão pouco estudada e conhecida em
Portugal. À superfície do texto produzido, foram narrativamente sentidos os momentos
histórico-sociológico-cultural e político de dois países – Moçambique e Portugal – que se
tocaram nos seus destinos quando entrelaçados pela História do colonialismo, póscolonialismo, imigração e hibridismos culturais.
483) Kolarova, Marina. 2009. Imigração em Portugal - desafios para o movimento

sindical em contexto de flexibilização do trabalho e do emprego. SOCIUS Working
Papers, 7/2009. Lisboa: Centro de Investigação em Sociologia Económica e das
Organizações, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.
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Resumo: Num contexto de desregulamentação do mercado de trabalho, ligada à
crescente flexibilização e precarização das relações de trabalho, de persistência da
economia informal, particularmente nos sectores de maior incidência de trabalhadores
imigrantes, a problemática da imigração levanta novos desafios para o movimento
sindical. O sobrevalorizado papel do Estado assumido na regulação das migrações, na
criação das políticas de imigração e na regulamentação do trabalho dos imigrantes; a
crescente institucionalização do diálogo social, através dos vários organismos que foram
criados (CICDR, COCAI) e que contam com a participação dos sindicatos; e a
descredibilização dos sindicatos e das suas lutas, inclusive dentro do próprio movimento
sindical, são factores que contribuem para a pouca discussão do tema. Este texto,
baseado em grande parte em entrevistas semi-directivas a dirigentes sindicais e de
associações de imigrantes, examina dois grupos de questões: 1. Qual é o papel dos
sindicatos, enquanto voz dos trabalhadores imigrantes, que mudanças existem nas suas
atitudes face à imigração? Quais as condições de trabalho dos imigrantes, os principais
problemas relacionados com o seu trabalho e as principais dificuldades do movimento
sindical na representação desta população? Qual é a posição dos imigrantes,
relativamente aos sindicatos, na opinião dos entrevistados? 2. Existe uma relação
privilegiada entre as formas flexíveis de trabalho e a imigração? Quais são as
consequências para o trabalho, qual é a posição dos sindicatos?
484) Kolarova, Marina & João Peixoto. 2009. Sindicatos e Imigração em Portugal.
Observatório da Imigração, 34. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este estudo resulta de um projecto financiado pelo Observatório da
Imigração/ACIDI, no âmbito de um protocolo assinado com o SOCIUS, Centro de
Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, unidade de investigação
do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa
(ISEG/UTL). O tema do sindicalismo e os problemas específicos que os trabalhadores
imigrantes enfrentam perante a sociedade e os sindicatos apresentam grande interesse
para a sociedade portuguesa. O interesse resulta, também, da problemática da imigração
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irregular, cuja dimensão é significativa, e da sobre-representação dos imigrantes nas
actividades não regulamentadas. A existência de uma relação privilegiada entre as
diversas formas flexíveis de trabalho e a imigração, num clima de desregulamentação dos
mercados de trabalho, levanta preocupações sérias com os direitos dos trabalhadores e
o dumping social. A imigração sem direitos e indefesa, para além de significar uma
regressão social face aos padrões dos Estados de Bem-Estar, põe em risco a estabilidade
do emprego de todos os cidadãos. Portugal, como outros países desenvolvidos, precisa
de imigrantes legais para compensar as lacunas nos mercados de trabalho e equilibrar
os sistemas de segurança social, dado que, como consequência do envelhecimento e do
aumento da esperança de vida, haverá menos trabalhadores activos nacionais e mais
pensionistas.
485) Koven, Michele. 2013. "Speaking French in Portugal: An analysis of contested
models of emigrant personhood in narratives about return migration and language use".

Journal of Sociolinguistics, 17 (3): 324-354.
Resumo:

Examino

como

os

descendentes

de

emigrantes

portugueses,

os

Lusodescendentes (LDs), interpretam as suas práticas de linguagem e as suas
identidades em relação a modelos de linguagem e de identidade da sua sociedade de
origem. Especificamente, analiso como os LDs contam narrativas nas quais uma
personagem é identificada como emigrante por ter falado em francês. Quando narram
estas histórias, os LDs posicionam-se em relação a dois modelos de linguagem e de
identidade. O primeiro modelo diaspórico interpreta o francês como um abandono
voluntário de uma identidade essencial portuguesa. O segundo modelo transnacional
interpreta o francês como o resultado legítimo de residência prolongada no exterior. Os
participantes invocam os dois modelos, implicitamente e explicitamente, através da
relação entre a escolha de língua pelas personagens da história e pelos participantes na
entrevista. Termino perguntando-me se os LDs têm consciência da sua adesão simultânea
aos multiplos modelos de língua e identidade.
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Resumo: I address how the offspring of Portuguese emigrants in France, Luso-descendants
(LDs), interpret their language practices and identities relative to models of language and
personhood from their ‘sending’ society. Specifically, I examine how LDs tell each other
narratives about having been identified as an emigrant in Portugal, based on Frenchinfluenced speech. In telling each other these stories, LDs position themselves relative to two
models of language and personhood. The first diasporic model interprets LDs' French as
willful abandonment of an essential Portuguese identity. The second transnational model
interprets LDs' French as the legitimate result of extended residence abroad. I examine how
participants explicitly and/or implicitly invoke both models, through the relationship
between narrating and narrated participants' language use. I conclude by asking about
LDs' awareness of their simultaneous adherence to multiple models of language and
identity.
486) Koven, Michele. 2015. “Essentialization strategies in the storytellings of young Lusodescendant women in France: Narrative calibration, voicing and scale”. Language &

Communication, 46: 19-29.
Resumo: This article examines how young Franco-Portuguese storytelling participants use a
particular set of strategies of narrative calibration and voicing to make essentializing claims
in narrative discourse. Specifically, I analyze how storytelling participants shift between
specific and generic deictics of verb tense and pronouns in ways that “jump scale” between
reportively narrating single events and nomically asserting general “timeless” types and
principles. Participants exploit such shifts between specific and generic forms in ways that
also transform and enhance the voicing and uptake of the generalizing claims made.
Through use of such strategies, participants implicitly invoke generational, historical, and
national time scales. I argue for an approach to scale that integrates earlier discussions of
event, context(ualization) and interdiscursivity.
487) Kumar, Rahul. 2012. "'Portugal aos portugueses': a extrema-direita depois do 25 de
Abril". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do outro, eds. Bruno Peixe Dias &
Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa, 91-113.
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488) La Barre, Jorge de. 2010. "Música, cidade, etnicidade: explorando cenas musicais
em Lisboa". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 147-166.
Resumo: Este artigo discute os modos como a música e as cidades interagem num contexto
acrescido de inter-conexões entre o local e o global. Na base da existência da assim
chamada “cultura global”, as cidades reinventam-se, promovendo várias auto-definições
(às vezes conflictuais). No caso de Lisboa, esta tendência é acompanhada por um desejo
aparentemente acrescido de conectar ou re-conectar o mundo lusófono, que documenta
eventualmente as auto-imagens de Lisboa como cidade inclusiva e multicultural. Neste
processo, novas formas de etnicidade podem ganhar visibilidade na mercantilização da
Luso-world music (ou seja, a world music praticada nos países lusófonos). No horizonte
das cidades imaginadas como “megacidades transculturais”, a música tende a ganhar
espaço na promoção dos sentimentos de lugar e pertença na e à cidade.
Resumo: This paper discusses the various ways in which music and cities interact, in a
context of increased inter-connectedness between the local and the global. On the premises
of the existence of a so-called ‘global culture’, cities tend to reinvent themselves by
promoting various (and eventually competing) self-definitions. In the case of Lisbon, this
tendency is accompanied by a seemingly increased desire to connect (or re-connect) with
the Lusophone world, eventually informing Lisbon’s self-images as an inclusive and
multicultural city. In this process, new forms of ethnicity may gain visibility in the marketing
of Luso-world music (or world music as practiced in the Portuguese-speaking countries). At
the horizon of imagined cities as ‘transcultural megacities’, music tends to gain agency in
the promotion of senses of place and belonging, in and to the city.
489) La, Marta Pereira e & Sallete Valente. 2013. "Vitimação por Tráfico de Seres
Humanos – do apoio à (re) integração". In: Violência, Agressão e Vitimação: Práticas para

a Intervenção, eds. Ana Sani & Sónia Caridade. Coimbra: Editora Almedina, 297-308.
490) Lages, Joana Pestana. 2011. À espera no Bairro do Talude Militar. Reflexões sobre

o direito à habitação. Mestrado em Arquitectura. Lisboa: Faculdade de Arquitectura –
Universidade Técnica de Lisboa.
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Resumo: Após três décadas sobre as primeiras medidas de repressão à construção
clandestina e 15 anos de vigência de um regime de excepção, subsistem bairros
precários fruto de acções espontâneas de populações com carência a nível habitacional.
As políticas de habitação alvo de revisão bibliográfica nesta dissertação, nem sempre
souberam responder em tempo útil e de forma definitiva à exclusão social e à necessidade
de habitação condigna, direito consagrado na Constituição Portuguesa. Debruçando-se
sobre a condição urbana actual, em estreita articulação com a sociedade
contemporânea, a dissertação foca o olhar nas questões da habitação e aponta
estratégias possíves de intervenção que sigam abordagens mais flexiveis e participativas,
fruto de um modo de construir cidade mais reflexivo que possa responder eficazmente a
dois direitos fundamentais: o direiro à cidade e o direito à habitação. No bairro do talude
militar em Unhos, área urbana crítica da periferia da área metropolitana de Lisboa,
considerada "insusceptível de reconversão", os moradores maioritáriamente de origem
cabo-verdiana, esperam pelo realojamento desde 1993. Usado como caso de estudo, o
bairro serviu de palco para a realização de várias actividades que permitiram traçar
reflexões sobre o processo de realojamento já iniciado e sobretudo sobre o processo de
realojamento que ainda está por concluir.
Resumo: After three decades on the first steps to suppress illegal settlements, there are still
slums as the result of spontaneous actions of people with housing deficit. Housing policies
were not able to react on time and in a definitivr way to social exclusion way to social
exclusion and need for adequate housing, a right under the Portuguese Constitution.
Focusing on the actual urban condition, in close cooperation with contemporary society,
this work converge to the housing topic, pointing possible strategies of intervention in the
pursuit of more flexible and participatory approaches, as a result of a more reflexive way
of building the city and respond to fondamental rights: the right to the city and the right to
housing. Located in Unhos, talude militar is considered a critical urban area on the outskirts
of Lisbon's larger urban zone. This area is regarded as incapable of renovation and the
population, mostly from the archipelago of Cape Verde, is waiting for resettlement since
1993. Used as case study, the neighbourhood acted as stage to perform a range of
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activities that allowed us to draft reflections on the process of recolocation that already
started, but especially on the process of recolocation that is still in progress.
491) Lages, Joana Pestana. 2012. "À espera no Bairro do Talude Militar. Reflexões sobre
o direito à habitação". In: Políticas de Habitação e Construção Informal, eds. Rita
Cachado & João Baía. Lisboa: Editora Mundos Sociais, CIES, ISCTE-IUL, 57-69.
Excerto: No Bairro do Talude Militar em Unhos, zona urbana crítica da periferia da Área
Metropolitana de Lisboa, considerada “insuscetível de reconversão”, os moradores,
maioritariamente de origem cabo-verdiana, esperam pelo realojamento desde 1993.
Desde então, apenas 70 famílias foram realojadas, enquanto outras 193 esperam por
um desfecho que tarda em acontecer. A incerteza da permanência deixa todos em
suspenso. O bairro é marcado por vários condicionantes a nível do Plano Diretor
Municipal (PDM) vigente, sendo referido como um “castelo de areia” pelo Serviço
Municipal da Proteção Civil, dado o equilíbrio precário do solo onde as casas assentam.
A própria configuração do bairro torna-o isolado do território circundante, fazendo com
que as suas fragilidades fiquem longe da vista do poder decisório. Por constituírem o elo
final na cadeia das decisões referentes à sua situação, os moradores não só não tiveram
ainda direito a habitação condigna, como arriscam não ter direito a uma habitação
segura. Quando a iluminação pública termina onde o bairro começa, expira também o
seu direito à cidade. Décadas após as primeiras medidas de repressão à construção
clandestina e com 15 anos de vigência de um regime de exceção, subsistem bairros
precários, fruto de ações espontâneas de populações com carências a nível habitacional.
Importa, pois, apontar estratégias possíveis de intervenção, que sigam abordagens mais
flexíveis e participativas, fruto de um modo de construir cidade mais reflexivo. Entre 2009
e 2010, este bairro serviu de palco para a realização de várias atividades que permitiram
traçar reflexões sobre o processo de realojamento já iniciado e, sobretudo, sobre o
processo de realojamento que está ainda por concluir.
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492) Lan, Li. 2012. Social integration of international Chinese second generation of

immigrants: research on the youth from 15 to 24 of Chinese immigrants in Lisbon, Portugal.
Mestrado em Família e Sociedade. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Desde o aparecimento do primeiro grupo de imigrantes provenientes da China,
durante os anos cinquenta do século passado, mais chineses vieram viver e trabalhar neste
país do Sul da Europa. Num processo correspondente a uma política de migração
relativamente mais flexível, o país de chegada tornou-se uma das portas de ingresso na
Europa para estas pessoas. A migração é sempre um reflexo da política do país,
afectando simultaneamente a sociedade local. Portugal tem uma longa história de
emigração e imigração. Posto que os imigrantes estão a desempenhar um papel mais
importante na sociedade de acolhimento, é vital prestar atenção às suas condições de
vida. A segunda geração de imigrantes é o grupo que cresce juntamente com o grupo
local. Os seus membros são uma parte das futuras forças criativas e de suporte da
sociedade. De facto, este grupo é mais vulnerável, correndo riscos maiores e dispondo
de menos cuidados durante o seu crescimento. Esta pesquisa escolheu a segunda geração
de imigrantes Chineses entre os 15 e os 24 anos de idade. Recorrendo às teorias da
socialização e da integração social, procurei descobrir os seus níveis de integração sob
perspectivas familiares, escolares, laborais, de organização social e de identidade
cultural. Os resultados permitem concluir que os imigrantes chineses da segunda geração
são predominantemente guiados pelos valores familiares, apresentam uma elevada taxa
de desistência escolar e um conhecimento mais elevado da cultura chinesa. O seu nível
educacional limita o seu desenvolvimento social. Duas importantes constatações são a
correlação positiva entre o nível de integração social dos imigrantes chineses de segunda
geração e aquele dos seus pais. A sua capacidade de integração representa a
importancia do respectivo capital social familiar. Adiciónalmente, as organizaçãoes locais
chinesas agem como plataformas de participação social e realização pessoal para as
segundas gerações.
Resumo: Since the first group of immigrants from China arrival to Portugal, from 1950s on,
more Chinese people came to work and live in this south European country. Under an in

44
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general flexible migration policy, Portugal becomes one of the springboards for immigrants
entering EU. Migration is always a reflection of policy and economics, while concurrently
affects the local society. Portugal has a long history of both emigration and immigration.
Since immigrants are taking an important role in the hosting society, it is vital to pay
attention to their living conditions. Second generation of immigrants is a group that grows
up with the local’s. They are both contributors of supporting and creating future. In fact, this
group in general is more vulnerable, with high risks and less care while growing up. My
research chose the Chinese second generation of immigrants from 15 to 24 years old.
Through Socialization and Social Integration theories, I am trying to find out their integration
situations from three perspectives of family, school and community. The conclusions prove
second generations of Chinese immigrants are mostly family-oriented, have a high dropout rate and a high cognition of Chinese culture. Culture Identity highly manipulates the
second generations’ practice in the three fields. Educational level limits their social
development. The important findings are: Positive correlation between the social integration
level of second generations’ and their parents’. The integration ability strongly represents
their Family Social Capital competence. Besides, the local Chinese organizations play as
the platform for second generations’ social participation and personal realization.
493) Larson, Jared. 2010. Democratic and Migration Transition in Spain and Portugal:

Catholic Contexts and Secular Responses. MIGRARE Working Papers, 5. Lisboa: Centro
de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT),
Universidade de Lisboa.
Resumo: Spain and Portugal reemerged in the mid-1970s as democratic countries of
international relevance following roughly four decades of insular, Catholic, fascist
dictatorships and subsequently became polities susceptible to the liberal pressures of
Western institutions, norms, and geopolitical realities. Immigration and religious pluralism
then surfaced as issues of relevance to the public agenda, reflecting all of these pressures.
However, in our discussions of either religious plurality in, or immigration to, the Iberian
countries we must consider the respective democratic transitions that occurred prior. This is
necessary in order to provide more complete political and social context to our
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understanding of these unique contemporary realities. Ahead of the adoption of democratic
constitutions, first in Portugal in 1976 and then in Spain two years later, the only religion
of relevance, with political recognition, was Catholicism. And not until some time after
migration transition, that is the shift from being nations of emigration to nations of
immigration, or countries of positive migratory flow (Castles and Miller 2009: 12), which
occurred first in Spain in 1975 and then in 1981 for Portugal (King and Rybaczuk 1993:
176), immigration was never an issue of political salience (Corkill 2001; Cornelius 2004;
Méndez Lago 2007; Zapata-Barrero 2009). And it is through contemporary migration, of
Muslims in particular, that true tests of the relatively new liberalized laws of religious
freedom and equality have come about (Amérigo 2007: 69-70; Klausen 2009: 295296). The present paper will consider the connections and parallels between the treatment
of religion and migration in the Iberian countries since democratic transition. The fact is that
while religion and/ or immigration can at times be of the utmost significance to political
debate in any nation, the study of both phenomena is often thin within the field of political
science. This is especially true in the case of migration, which is often limited for reasons
of intentional ignorance, an aversion to its inherently multidisciplinary scope of immigration
studies, and a tendency toward theoretically-centered research on the part of most political
scientists. The same is true for the study of the politics of Spain and Portugal. While a subsection of political scientists has thoroughly studied the process of democratization in Iberia
(Gunther, Diamandouros and Puhle 1995; Wiarda 1996; Wiarda and MacLeish Mott
2001), and later Spain and Portugal’s adherence to, and early years as members of, the
European Union (Costa Pinto and Teixeira 2002; Royo and Manuel 2003; Closa and
Heywood 2004), relatively little has been written on how these democratic governments
have governed.1 In other words, the consideration of the politics of immigration to both
countries, carried out by political scientists specializing in either Iberia or migration, has
been spotty at best.2 This inquiry will begin with a brief examination of Freeman’s 2005
deliberation on the place of immigration within the political science research agenda, in
which he presents and applies three theoretical applications of political science to
migration studies. The second section focuses on Cornelius and Tsuda’s 2004 examination
of what they call the gap and convergence hypotheses evidenced throughout Western
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countries’ migration policies. We then turn to the issue of religious liberalization at the time
of democratic transition in both Spain and Portugal. As an empirical example, the following
section will provide a case study of sorts on the continuously delicate interaction between
Catholicism and Islam in Spain, which, again, would most likely not be an issue today
were it not for democratic and migration transition having taken place years before. The
concluding section will consider how the late 20th-century shifts in Spain and Portugal
towards religious liberty, equality, and pluralism demonstrate several similarities, in terms
of their similar historical evolution and practical shortcomings, to that of their respective
migration policies.
494) Larson, Jared D. 2013. "The comparative study of Spain and Portugal in the social
sciences: Insight from the study of immigration to the Iberia peninsula". International Journal

of Iberian Studies, 26 (3): 189-200.
Resumo: While the term ‘Iberian’, as in Iberian Studies, is far from ambiguous, its use is
often short of comprehensive. In the social sciences, and more specifically in the field of
migration studies, few students or scholars of the Spanish case are well versed in the
realities of Portugal and vice-versa. But as Iberianists, unless we truly study the whole of the
Peninsula, we limit the reach of our research and forego the rich insight that comparative
work provides, especially in terms of theory building. This article proffers two reasons why
the comparative study of the politics of immigration to Spain and Portugal has not been
maximized and two reasons why an intensified sense of ‘Iberianism’ would deepen our
own understanding of the social realities within the Peninsula and offer our counterparts in
other area studies, particularly migration scholars, the tools with which to build on migration
theory.
495) Lechner, Elsa. 2009. “Migração, pesquisa biográfica e emancipação social:
Contributo para a análise dos impactos da pesquisa biográfica junto de migrantes”.

Revista Crítica de Ciências Sociais, 85: 43-64.
Resumo: O presente artigo debruça-se sobre o impacto pessoal e colectivo de práticas de
bio-grafização junto de migrantes. Partindo de uma investigação em antropologia sobre
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processos identitários em situação de imigração (portugueses em França), sobre sofrimento e resiliência de migrantes pacientes de uma consulta de psiquiatria cultural
(Portugal), e com base na experiência de trabalho biográfico em grupo (UNEB, Brasil),
trata-se de apresentar os efeitos formadores, transformadores e emancipatórios das
práticas de biografização. O texto providencia uma reflexão teórica, metodológica e
sociopolítica acerca do trabalho biográfico junto de populações migrantes. Para além da
análise dos efeitos produzidos pela pesquisa biográfica, também é aqui proposta uma
aproximação consciente entre investigadores e profanos, no horizonte de uma
epistemologia cívica, ou seja, da co-produção de saberes e da construção de coesão
social.
496) Lechner, Elsa. 2009. "O sofrimento dos migrantes e o trabalho de biografização.
Uma alternativa à medicalização da experiência migratória". In: Migração, Saúde e

Diversidade Cultural, ed. Elsa Lechner. Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências Sociais, 175198.
Excerto: O salto biográfico a que a experiência migratória corresponde acompanha a
passagem de fronteiras territoriais e simbólicas vividas por pessoas em carne e osso. O
que entra em jogo nesta dimensão existencial da imigração é a transposição de uma
descontinuidade temporal e territorial para o dia-a-dia da vida dos imigrantes. Tal ruptura
dilacera os protagonistas da migração que, na maioria das vezes, sofrem em silêncio,
solitários, quando não se deparam com situações de desespero. Perante a recorrência de
pedidos de auxílio por parte de imigrantes em contextos clínicos, foi recentemente
inventado por um médico psiquiatra catalão um termo que refere especificamente o mal
dos imigrantes: «Síndrome de Ulisses». Esta denominação designa «a síndrome do
imigrante, com stress crónico ou múltiplo, desencadeada por uma série de lutos suscitados
por perdas de grande significado para o indivíduo: a família, os amigos, a cultura de
origem, a sua terra, posição social e segurança física».
497) Lechner, Elsa. 2010. Migração e conflito. Coimbra: Angelus Novus.
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498) Lechner, Elsa. 2012. "Subjetividades confiscadas: silêncios e silenciamentos num
terreno etnográfico". Forum Sociológico, 22: 83-89.
Resumo: Partindo da análise do “encontro” entre uma paciente refugiada em Portugal, um
médico psiquiatra e a própria autora, este texto reflete sobre o sentido dos silêncios e
silenciamentos observados no terreno etnográfico da “Consulta do Migrante”. Postos em
diálogo com a assimetria estrutural existente entre as posições sociais e saberes dos
migrantes (neste caso uma refugiada indocumentada) e dos autóctones (centro de refúgio,
médico, antropóloga), tais silêncios e silenciamentos levantam questões de fundo sobre o
substrato histórico das relações entre sujeitos e saberes em contextos de dominação. O
silêncio das subjetividades confiscadas dos “dominados” traduz o monólogo dos saberes
inquestionáveis dos dominantes. Vislumbrando uma possibilidade de diálogo, ousamos
aqui uma proposta não prescritiva, distante da inocência da interculturalidade como
receita, e próxima da experiência da partilha tal como esta é proposta pela pesquisa
biográfica.
Resumo: This paper draws from the analysis of an “encounter” between a refugee woman
in Portugal, a psychiatrist and an anthropologist, in the context of a transcultural consultation
for migrants. Facing the silences and silencing observed among the psychiatrist and the
patient, the goal is to reflect upon the contents of incommensurability in intercultural
communication within contexts of domination. In this case, domination is found in the
monologue of the hegemonic psychiatric knowledge imposed under the form of a medical
diagnosis indifferent to the patient’s behavior. Consequently, domination is reflected in the
silences of the refugee woman. Through the form of miscommunication and pre-oriented
interpretation (the medical diagnosis), actually, such incommensurability reveal the historical
background of power relations between individuals in asymmetric social positions (the
doctor, the refugee, the anthropologist). By imagining a possible eventual dialogue, this
paper proposes a non prescriptive alternative for intercultural communication through a selfreflective detour about the role of social scientists as architects of civic epistemologies: the
experience of sharing life stories or biographical accounts as suggested by biographical
research.
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499) Lechner, Elsa & Olga Solovova. 2014. “The migrant patient, the coto rand the
(im)possibility of intercultural communication: silences, silencing and non-dialogue in na
ethnographic contexto”. Language and Intercultural Communication, 14(3): 369-384.
Resumo: Este texto propõe uma reflexão sobre comunicação intercultural num contexto
institucional comprometedor da sua possibilidade efectiva. Partindo de um caso ocorrido
no trabalho de campo na consulta do migrante num hospital psiquiátrico em Lisboa, é
feita uma análise sobre as formas e conteúdos da comunicação entre os interlocutores
envolvidos: paciente refugiada, médico e antropóloga. Tanto o caracter repetitivo da
comunicação entre médico e paciente, como a recusa da refugiada em contar a sua
história à antropóloga, trazem para o centro da análise a questão do silêncio que é aqui
entendido como uma forma de comunicação substantiva. Neste sentido são aqui
analisados também o peso institucional do contexto nas posições discursivas possíveis
bem como o peso dos estatutos sociais dos diversos intervenientes. Seguindo o trabalho
teórico de Jarowski, Wagner e Winter, a nossa reflexão sobre o silêncio conduziu-nos a
uma análise crítica da questão do privilégio nas relações interculturais indicando uma
necessária desconstrução da ‘dominação incorporada’ nas nossas próprias posições de
sujeito (médicos e cientistas sociais face a migrantes e refugiados). O trabalho da nova
psiquiatria cultural, apelidada de internacional, traduz-se nisso mesmo na prática clínica,
bem como o trabalho da pesquisa biográfica junto de migrantes e refugiados.
Resumo: This paper attempts to reflect on the impossibilities of intercultural communication
implied in institutional medical encounters. Drawing from an ethnographic case study
among patients of a transcultural consultation for migrants in Portugal, the analysis focuses
on the contents and forms of the interaction observed by the anthropologist in the clinical
setting. A repetitive pattern of communication between a refugee women patient and her
psychiatrist foregrounded the unsaid within the interaction as well as the unwillingness of
the refugee to speak about her life with the anthropologist. In this sense, we propose to
understand silence as a form of communication pointing to both the condition of the patient
but more significantly embedded in the institutional framework of the clinical setting,
discursive positions of the participants, as well as their social statuses. Following the
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theoretical work of Jaworski, Wagner and Winter, our analysis of silence leads us to the
critical examination of the question of privilege in intercultural situations pointing to a
necessary deconstruction of post-colonial institutional object/subject positions. In practical
terms, this challenge corresponds to the work of international cross-cultural psychiatry (in
terms of clinical matters) as well as that of biographical research and research on memory
among migrants and refugees.
500) Lechner, Elsa. 2014. “Pesquisa biográfica junto de imigrantes em Portugal:
experiência de pesquisa participativa e relevância analítica dos testemunhos privados”.

História (São Paulo), 33(1): 97-108 [= Lechner, Elsa. 2014. “Biographical research
among immigrants in Portugal: collaborative research and the analytical relevance of
personal accounts”. História (São Paulo), 33(1): 97-108].
Resumo: O presente texto é resultados do projeto “Pesquisa das migrações e abordagem
biográfica: construindo um trabalho em colaboração no contexto português”,
desenvolvido no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e financiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este estudo é uma proposta de trabalho em
colaboração entre investigadores das ciências sociais e imigrantes residentes naquela
cidade do centro de Portugal. Mais especificamente, procura-se estudar e conhecer a
experiência migratória de imigrantes com origens e perfis muito diversos que escolheram
– de uma forma ou de outra - a cidade de Coimbra para viver. Os objectivos de partida
do trabalho decorrem do nosso foco privilegiado nas experiências e relatos biográficos
dos sujeitos nossos interlocutores: 1) qual a perspectiva dos migrantes sobre sua
experiência migratória? 2) qual o impacto da pesquisa biográfica na vida dos migrantes
e sociedade de imigração? 3) como reconhecer os sujeitos interlocutores para além de
um propósito meramente objectificante da pesquisa? Propõe-se aqui fazer uma reflexão,
em diálogo com os referenciais teóricos da pesquisa biográfica emancipatória, bem como
da pesquisa partilhada ou participativa em ciências sociais.
Resumo: This work is a result of the project “Research on migration and biographical
approach: building a collaborative work in the Portuguese context”, developed at the
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Center for Social Studies of the University of Coimbra and Financed by the Foundation for
Science and Technology. This study is a proposed collaborative work between researchers
from the social sciences and immigrants residing in that city the center of Portugal. More
specifically, it seeks to study and understand the migration experience of immigrants with
very diverse backgrounds and profiles they chose - in one form or another - the city of
Coimbra to live. The objectives of departure of this work derive from our privileged focus
on experiences and biographical accounts of the subjects our interlocutors: 1) what is the
perspective of migrants on their migratory experience? 2) the impact of biographical
research on the lives of migrants and immigration society? 3) how to recognize the subjects
of communication beyond a merely objectificant purpose of the research? It is proposed
here to make a reflection in dialogue with the theoretical frameworks of emancipatory
biographical research as well as shared or participatory research in social sciences.
501) Leitão, Júlio. 2010. "Batoto Yetu por Lisboa, em Nova Iorque e Luanda". Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 7: 257-258.
Excerto: Batoto Yetu (“Nossas Crianças” no dialecto suaíli) consiste numa organização
artística dedicada à promoção da auto-estima e à consciencialização cultural das
crianças, através da preservação e expressão das artes, cultura e folclore africanos.
Durante os últimos dezanove anos, Batoto Yetu trabalhou nos EUA, Portugal e África, no
sentido de inspirar jovens e adultos a relacionar-se e a respeitar a cultura africana, através
da dança africana, incidindo fortemente nas tradições culturais de Angola. Trabalhando
dentro e fora dos sistemas escolares, apliquei a minha carreira de bailarino e coreógrafo
de sucesso a esta missão, inspirando jovens a preservar a sua herança e a contribuir para
as suas comunidades, a respeitarem-se a si próprios e aos outros, e a atingirem a
excelência em todos os aspectos das suas vidas.
502) Leitão, Nuno Carlos, Bogdan Dima & Stefana Dima (Cristea). 2012. "Immigration
and trade". Ekonomska istraživanja, 25 (1): 134-143.
Resumo: This paper investigates the relationship between intra-industry trade (IIT), horizontal
IIT, vertical IIT (VIIT) and immigration flows using a gravity model for the period 1995-2008
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amongst Portugal and European Union’s Member States (EU-27). Using a panel data
approach, the results show a positive correlation between immigration and IIT. These
outcomes indicate that the immigration can reduce transaction costs between home and
host country. We also consider the economic dimension which appears to exercise a
positive effect on trade. Our research confirms the hypothesis that there is a negative effect
of transportation costs on trade.
503) Leite, Maria José Peraboa. 2009. Reterritorialização. Home e fronteiras - recursos

em prol de uma estratégia de inserção no país de acolhimento. Mestrado em Migrações,
Minorias Étnicas e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Socias e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: O presente texto reflecte a relação entre a procura de uma nova “home” e a
construção de fronteiras, como recursos de inserção, no processo de reterritorialização
dos sujeitos no país de acolhimento. A reterritorialização é o processo de sedentarização
dos sujeitos em mobilidade, que passa pela ocupação de um espaço – físico, geográfico,
mas também construído social e subjectivamente – a partir do qual os sujeitos sediam a
sua vida, reconstroem as suas identidades, as suas redes sociais, as suas actividades –
profissionais, religiosas, artísticas, sociais, ou outras – no país de acolhimento. O conceito
de “reterritorialização” é utilizado por Tololyan (2001), sobre o modo como algumas
diásporas ou grupos diaspóricos escolhem um território, dentro do país de acolhimento
para se juntarem aos seus familiares, grupos, compatriotas e aí se fixarem, constituindo
uma expressiva minoria (ou maioria), a partir de onde podem iniciar as suas práticas ou
actividades de grupo, como escolas, prática religiosa, estabelecimento de redes sociais,
actividades económicas, práticas sociais de recordação e celebração, com vista à
reprodução da cultura da diáspora a nível interno (Tololyan, 2001; Gilroy, 1994 e Safran
1991 em Mapril, 2002) e da delimitação do território para o exterior. Este processo
pressupõe a utilização de um espaço territorializado, não só porque é apropriado e
defendido (Hall, Edward 1966), mas também porque é um espaço delimitado, que os
sujeitos particularizam (Paul-Levy, F. e M. Segaud, 1983 em Silvano, 2001) e que os
particulariza num movimento de criação de vínculo mas também de construção de
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fronteiras e de diferenciação, com o(s) outro(s) que o delimitam, com vista à “manutenção
e maximização relacional da auto-estima (ou do narcisismo) pessoal (Bastos, S. e J.,
2002). Neste trabalho pretende-se analisar a relação entre “home” e fronteiras, no
processo de inserção de imigrantes falantes de língua portuguesa, através da análise das
narrativas de pertença de onze estudos de caso.
504) Leone, Claudia, Cláudia Conceição & Gilles Dussault. 2013. "Trends of cross-border
mobility of physicians and nurses between Portugal and Spain". Human Resources for

Health, 11 (1): 1-11.
Resumo: Context: Health workforce cross-border mobility has an impact not only on
individual health workers, but also on how health services are organized, planned, and
delivered. This paper presents the results of a study of current mobility trends of health
professionals along the borders between Portugal and Spain. The objective was to
describe the profile of mobile physicians and nurses; to elicit the opinions of employers on
mobility factors; to describe incentive policies to retain or attract health professionals; and
to collect and analyse employers’ opinions on the impact of this mobility on their health
services. Methods: Phone interviews of key informants were used to collect relevant data.
The interviews were conducted during December 2010 and January 2011 in health
organizations along the border of the two countries. In Portugal and Spain, four and 13
organizations were selected, respectively. Interviews were obtained in all the Portuguese
organizations and in four of the Spanish organizations. Results: Findings suggest that crossborder mobility between the two countries has decreased. From Spain to Portugal, mobility
trends are mainly of physicians who seek professional development in the form of
specialization, the availability of positions, better salaries, and the perceived good living
conditions. The mobility of nurses lasted until 2008, when reforms improved working
conditions in Spain and contributed to reversing the flow. Since then, there has been an
increase of Portuguese nurses going to Spain seeking better working conditions or simply
a job. Portuguese nurses as well as Spanish physicians are well considered in terms of
professionalism and qualifications by their Spanish and Portuguese hosts, respectively.
Conclusions: There is a deficit of valid data on the health workforce in general. The present
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study allowed further exploration of the reality of the mobility trends between Portugal and
Spain. At present, the mobility trends are mainly of Spanish physicians to Portugal and
Portuguese nurses to Spain. There is a consensus on both sides of the border that the
benefits of migratory flows are much greater than the limited problems (for example,
language and salary differences) that they may bring.
505) Lessa, Antonio Carlos. 2009. "Each one with what is yours: international migration
and the Brazilian diaspora/Cada um com o que e seu: as migracoes internacionais e a
diaspora brasileira (Report) ". Meridiano 47 (113): 6-9.
Resumo: No artigo são examinadas as origens e as características gerais dos fluxos
migratórios da América Latina, com atenção especial para o caso brasileiro.
Resumo: The article examines the origins and characteristics of migration flows in Latin
America, with special attention to the Brazilian case.
506) Lima, Maria Antónia Pedroso de & Paula Christofoletti Togni. 2012. "Migrando por
um ideal de amor: família conjugal, reprodução, trabalho e género". Ipotesi, 16 (1): 135144.
Resumo: O artigo propõe uma leitura sobre migrações, gênero e trabalho através de
modelos e experiências de família e amor de mulheres brasileiras de classe média em
Portugal, que têm um projeto pessoal e individualizado que não se vincula à existência
de redes migratórias de suporte do tipo familiar ou comunitário. Falaremos de mulheres
brasileiras que migram procurando um ideal de amor e projetam uma migração cujo
objetivo principal é a formação de uma família ou o estabelecimento de uma relação
conjugal no destino.
507) Lima-Nunes, Aline, Cicero Roberto Pereira & Isabel Correia. 2013. "Restricting the
scope of justice to justify discrimination: The role played by justice perceptions in
discrimination against immigrants". European Journal of Social Psychology, 43 (7): 627636.
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Resumo: In this research, we have analysed the role played by the scope of justice and
belief in a just world (BJW) in discrimination against immigrants. In Study 1 (n = 185), we
found that the relationship between prejudice and discrimination is mediated by a restricted
view of the scope of justice. In addition, the results also showed that this mediation is
moderated by BJW insofar as the mediation occurred in participants with a high level of
BJW but not in participants with a low level of BJW. Studies 2 and 3 experimentally tested
our prediction that the legitimising role played by the scope of justice is guided by a justice
motive such as BJW. In both studies, the results showed a greater degree of discrimination
against immigrants when a restricted scope of justice was considered but only when the
BJW was made salient. In sum, these results introduced an innovation into the literature on
the legitimation of social inequalities by demonstrating the relevant role played by the
justice perceptions in discrimination against immigrants.
508) Lind, Wolfgang. 2012. Casais biculturais e monoculturais: diferenças e recursos.
Teses, 38. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Apesar do aumento da prevalência de casais biculturais, existem escassos
estudos empíricos sobre estes casais. Um primeiro estudo de focus groups com 29
cônjuges de casais biculturais sugere que os rituais famíliares e a língua/comunicação
são considerados os temas mais pertinentes enquanto fatores protetores e fatores de risco.
Num segundo estudo, pretendíamos verificar: a) se os casais monoculturais diferem dos
casais biculturais na satisfação conjugal e nos rituais familiares; b) que variáveis
contribuem para a satisfação conjugal (fatores protectores); e c) como se processa a
transmissão dos rituais familiares das famílias de origem. O estudo compara 278 casais
monoculturais com 146 casais biculturais, que responderam a questionários sobre a
satisfação conjugal e rituais familiares. Os casais biculturais responderam, ainda, a um
questionário sobre o domínio das línguas. Os resultados sugerem que casais monoculturais
e biculturais não diferem substancialmente na satisfação conjugal global. No entanto, os
casais biculturais revelaram um maior grau de intimidade e também um maior grau de
conflitos. Além disso, nos casais biculturais, verifica- se uma maior flexibilidade dos rituais
familiares e culturais. Encontrámos uma maior diferença nos rituais familiares e culturais
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para os casais biculturais, que, no entanto, não constitui um fator de risco. Foi, ainda,
registada uma maior ritualização e um maior significado atribuído aos rituais culturais
como fatores protetores mais pertinentes para os casais monoculturais. Os fatores
protectores identificados para os casais biculturais são: um maior significado atribuído
aos rituais familiares, um maior acordo sobre a forma como se realizam os rituais familiares
e culturais, e um maior domínio da língua materna do marido por parte da mulher. Os
resultados apontam, também, para a existência de um papel preponderante da família
de origem da mulher na transmissão dos rituais familiares. As diferenças encontradas entre
cônjuges nativos e estrangeiros, independentemente do seu sexo, sugerem papéis
assimétricos.
509) Lisi, Marco, Ana Maria Belchior, Manuel Abrantes & Joana Azevedo. 2015. “Out
of Sight, Out of Mind? External Voting and the Political Representation of Portuguese
Emigrants. South European Society and Politics. 20(2): 265-585.
Resumo: Over recent decades, emigrants have gained expanded voting rights on a global
scale. Despite the normative debates about this issue, there are few empirical studies on
why states decide to implement external voting and how electoral systems perform. This
article seeks to fill this gap by looking at the Portuguese case. Our study suggests that a
combination of political and socio-economic factors explains the implementation of external
voting. On the other hand, the interests of political parties and the low level of civil society
engagement are key to determining the failure of electoral reforms and the attempts to
overcome the shortcomings of external voting.
510) Lopes, Daniel Seabra. 2013. "Introversão e derivas. Ao encontro dos ciganos de
Lisboa". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios numa Sociedade em

Transição, eds. Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 175189.
Excerto: Ao falar de identidades étnicas em geral, e de modulações ciganas da
identidade em particular, há dois aspetos que importa ter em conta (cf. Miller et al., 1998:
162-163): o primeiro tem a ver com o modo como essa identidade é sentida e se reflete
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entre os membros de um grupo minoritário, gerando disposições e suscetibilidades
características, e que não podem ser apreendidas facilmente a partir de fora; o segundo
aspeto tem a ver com as categorizações e estereótipos que incidem sobre os membros
desse grupo, provindas de um grpo maioritário, o qual, mercê dessa condição
socialmente dominante, surge a seus próprios olhos como indiferenciado e difícil de
caracterizar nos mesmos termos. Aquilo a que normalmente se chama uma identidade
étnica, ou uma modulação étnica da identidade, resulta da cominação e da influência
mútua entre estes dois aspetos. Ser cigano implica ver-se a si próprio na condição de
objeto de um discurso abstrato mas muito poderoso organizado pelos senhores, e que
naturalmente condiciona as oportunidades de vida que se encontram à sua disposição,
enquanto membro de um segmento da população minoritário. Mas ser-se cigano não é
só viver com isto, reagir contra isto ou tentar tirar proveito disto: implica também
sentimentos de orgulho e de diferenciação, e como tal um desejo de conservar essa
pertença que se sobrepõe, em muitas ocasiões, ao sentimento de frustração decorrente
da estereotipia.
511) Lopes, Rui Costa. 2010. Similarity and dissimilarity in immigration contexts: different

dimensions, different processes. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Muller.
Resumo: This work analyses the effects of intergroup similarity/dissimilarity on intergroup
attitudes within the context of the relationship between Portuguese (majority) and immigrant
groups. Literature shows that the relation between intergroup similarity/dissimilarity and
intergroup attitudes is far from straightforward. One perspective emerging from the Goal
Interdependence Approach (Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif, 1961) hypothesizes
that this relationship is moderated by the perception of goal interdependence (Brown &
Abrams, 1986). A different perspective emerges from the Social Identity Approach (Tajfel
& Turner, 1979; Turner, Hogg, Oakes,Reicher & Wetherell, 1987) and proposes that
ingroup identification takes on that moderating role (Jetten, Spears & Postmes, 2004). This
work attempts to conciliate the two perspectives, considering the domain of applicability
of each moderator and hypothesising that this applicability depends on the dimension
(symbolic vs.instrumental) to which the perception of similarity/dissimilarity refers to. Thus,
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we propose that when intergroup similarity/dissimilarity refers to an instrumental dimension
(i.e. aspects that influence the ability to achieve material resources), the relationship
between intergroup similarity/dissimilarity and intergroup attitudes is moderated by the
perception of goal interdependence (competition vs. cooperation) and when intergroup
similarity/dissimilarity is defined along a symbolic dimension (i.e.aspects irrelevant to the
ability of achieving material resources), the relationship will be moderated by the
individual’s level of ingroup identification. We present empirical evidence providing
general support for these hypotheses in six experimental studies that analyse the effects of
intergroup similarity/dissimilarity (between Portuguese and immigrants) on the attitudes that
Portuguese express towards the depicted immigrant group
512) Lopes, Rui Costa & Cícero Roberto Pereira. 2011. "Capítulo VI – O Impacto da
Norma Anti-Racista nas Respostas a Inquéritos sobre Preconceito". In: Os Imigrantes e a

Imigração aos Olhos dos Portugueses. Manifestações de preconceito e perpectivas sobre
a inserção de imigrantes, eds. João H. C. António & Verónica Policarpo. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 169-187.
Excerto: Este capítulo procurará mostrar de que forma estas questões de desejabilidade
social poderão explicar a eventual discrepância entre respostas que os indivíduos dão a
questões que exigem respostas indesejáveis sobre temas socialmente sensíveis e as
atitudes e opiniões que eventualmente expressam em contextos mais privados. Essa
discrepância está relacionada com aquilo que se popularizou como a dissociação entre
“o que as pessoas dizem” e o que elas “ realmente pensam” sobre os mais variados
aspectos da vida social. Este capítulo e o trabalho a ele subjacente nasceram da
preocupação com essa discrepância. A pergunta central que colocamos procura saber
por que razão as respostas a inquéritos sobre temas como preconceito, racismo e
discriminação têm revelado nos últimos anos uma tendência de decréscimo destes
fenómenos (e.g., Dovidio & Gaertner, 1996; Vala, Brito & Lopes, 1999), quando, ao
mesmo tempo, episódios, notícias e casos do quotidiano aparentam demonstrar a
persistência de racismo e discriminação objectiva contra pessoas categorizadas como
membros de grupos percebidos como minoritários.
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513) Lopo, Domingo L. González. 2009. "Gallegos en Portugal, una emigración (casi)
olvidada (1700-1950)". In: Migrações, Permanências e Diversidades, ed. Maria Beatriz
Rocha-Trindade. Porto: Edições Afrontamento, 187-215.
Excerto: Puede parecer una paradoja incluir en el título de una lección a impartir en Lisboa
sobre las migraciones de los gallegos a Portugal el calificativo de olvidada, aunque vaya
precedido del matiz restrictivo que introduce el adverbio casi. La figura del gallego se há
convertido com el paso de los siglo sen un arquétipo entre las figuras populares de la
Lisboa tradicional, que permanece vivo todavia en lamemoria colectiva de los habitantes
de la ciudad. Sus cualidades, positivas y negativas, forman parte aún de los tópicos

alfacinhas y es habitual que aparezcan mencionadas en las conversaciones cotidianas en
múltiples expresiones coloquiales. No es difícil, a nada que se busque un poco, encontrar
la huella que dejaron firmemente impresa en la sociedad portuguesa, personalmente o a
través de sus descendientes en tierra lusa, en los diversos campos del quehacer humano.
Sin embargo en España, e incluso en Galicia, salvo en aquellos lugares donde la
emigración a Portugal tuvo un gran protagonismo, el fenómeno es hoy algo totalmente
ignorado; también aqui dentro de un par de generaciones probablemente se encuentre
tan olvidado como las migraciones a Andalucía o a las vendimias de La Rioja, que tanta
importância tuvieron hasta el umbral del siglo XX. En el presente trabajo trataremos de
acercarnos a las causas, los destinos, los ritmos, las ocupaciones laborales y las
consecuencias de uno de los capítulos más interessantes de la movilidad de la población
del Noroest durante los siglos XIII y XIX.
514) Lourenço, Inês. 2010. "A partir de Diu: diáspora hindu e género em
Portugal".Portuguese Literary & Cultural Studies, 17/18: 473-490.
515) Lourenço, Inês. 2010. "Anthropological Perspectives on female identity: the Hindu
Diaspora in Portugal". The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5 (5):
143-152.
Resumo: This paper is based on an anthropological study of the Gujarati Hindu Diaspora
in Portugal, particularly on the key role played by women in the construction of gender and
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religious identities, thus contributing towards their community’s cultural reproduction. The
construction of female Hindu identities in the Diaspora is a complex phenomenon,
determined by processes of cultural inclusion and exclusion alike and by the confrontation
of tradition with modernity. We can consider that these Women embody the legacy of
tradition and memory required by their own group to ensure cultural consolidation while at
the same time representing an expression of autonomy from patriarchal authority. Therefore,
the female body becomes one of the most significant vehicles of identity transmission,
whose manifestations are encoded in behaviours, clothing and accessories. This paper
aims to analyze gender identity transformation processes and show how they take on new
expression and are implemented through phenomena of truly innovative status ascension
when transposed to the context of the Diaspora.
516) Lourenço, Inês. 2011. "Religion and Gender: the Hindu Diaspora in Portugal". South

Asian Diaspora, 3 (1): 37-51.
Resumo: As perpetuators of what is considered traditional knowledge, Hindu women in
Portugal are assigned a new status through religion, thus replacing the male pujari. This
article focuses on the Hindu diaspora in Portugal, and specifically on the role played by
women in the construction of gender and religious identities, who, entrusted with new social
and ritual responsibilities, contribute towards the cultural replication of their traditional
community. As anthropological studies on gender in diaspora show us, the assignment of
religious roles are used to recreate women’s social status in the ‘host’ country.
517) Lourenço, Inês. 2012. "Gender and power: Brahma Kumaris spirituality and
Hinduism in Portugal". In: Gender and Power in Contemporary Spirituality: Ethnographic

Approaches, eds. Anna Fedele & Kim Knibbe. London: Routledge, 160-178.
518) Lourenço, Inês & Rita Cachado. 2012. "Hindu transnational families: transformation
and continuity in Diaspora families". Journal of Comparative Family Studies, 43 (1): 53-70.
Resumo: Transnational contexts enable the emergence of new forms of family organization
expressed through different family configurations, thus reshaping gender roles within the
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family. Therefore, former norms related to daily family and social relations traditionally
conditioned by gender and age, become an object of transformation. This paper analyzes
the Hindu-Gujarati transnationality through two perspectives: one that understands family
transformations through social-cultural adaptations to different host societies, and another
that takes into account social, spatial and housing mobility. Given the fact that HinduGujarati diasporic families live in three or more countries at the same time, they constitute
a particularly rich context to combine theoretic perspectives on transnationality, mobility
and diaspora, perspectives that are usually addressed in parallel and not in a combined
manner. The paper stresses importance to physically accompany individuals in their process
of territorial and cultural mobility, i.e., between Portugal, India and other centers of the
diaspora. Within this multiple context, the study seeks to answer several questions: Given
the diversity of studies within transnationalism, what dimensions and new reflections can
the ethnographic observation of these families bring to the social sciences? In the migrant
condition, how are family relations with distant relatives, configured and maintained? Are
there specificities in the way Hindu families in Portugal adapt to communicational and
information technologies, or do they follow the trends of other transnational families?
519) Lourenço, Inês. 2015. “Constructing Hindu Worlds in Portugal: A Case Study from
Lisbon”. In: Indian Diaspora: Socio-Cultural and Religious Worlds, eds. P. Pratap Kumar.
Leiden: Brill, 74-93.
520) Luís, Francisco & Susana Trovão. 2010. "De 'mana em mana': transnacionalismo e
agência entre travestis brasileiras". In: De muitas e variadas partes ao Portugal do Século

XXI. Dinâmicas de género, intergeracionais e familiares em contexto migratório, ed.
Susana Trovão. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e
Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de
Lisboa, 111-135.
521) Lurdes Pontes, M. & M. F. Pinheiro. 2014. "Autosomal SNPs study of a population
sample from North of Portugal and a sample of immigrants from the Eastern Europe living
in Portugal". Legal Medicine, 16 (2): 118-120.
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Resumo: The use of autosomal single nucleotide polymorphisms (SNPs) for forensic research
has been widely discussed in recent years, mainly because SNPs have important
advantages compared to short tandem repeats (STRs).In this study a total of 131 non
related individuals from the North of Portugal and 85 immigrant individuals from the Eastern
Europe, mainly Ukrainians, equally non related and residing in Portugal, were typed for
52 loci included in the in the SNP for ID 52plex with the SNaPshot™ assay.
522) Machado, Alberto Rui. 2010. "O associativismo cabo-verdiano em Portugal: da
Casa de Cabo Verde aos tempos hoje". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 6: 241-250.
Resumo: O texto que se segue é um conjunto de linhas de força da história das
associações cabo-verdianas em Portugal, que estamos a escrever em conjunto com
dirigentes associativos de diferentes épocas. Dá-se uma especial atenção aos tempos da
Casa de Cabo Verde e à transição que se deu a seguir à Revolução dos Cravos, uma
vez que essa história raramente tem sido contada e nem sempre com a objectividade
necessária.
523) Machado, Fernando Luís. 2009. "Prefácio". In: Perfis e Trajectórias dos Imigrantes

nos Açores, Gilberta Pavão Nunes Rocha (ed.), Octávio H. Ribeiro de Medeiros &
Eduardo Ferreira. Ponta Delgada: Governo Regional dos Açores, 19-24.
Excerto: Imigrantes nos Açores? A ideia pode parecer estranha quando se sabe que o
arquipélago tem uma longa história de emigração. É por essa via, aliás, que ele aparece
associado ao fenómeno migratório nas representações colectivas dos portugueses. Mas,
de facto, assim é. Os imigrantes na região são já cerca de cinco mil, distribuídos por
todas as ilhas, representam cerca de 2% da população residente e o seu número aumento
ao longo da década passada. São, principalmente, caboverdianos, ucranianos e
brasileiros, estes em crescimento nos últimos anos mas há também pequenos grupos de
imigrantes de páises da União Europeia e da Ásia. A grande maioria tem menos de 45
anos e, como em muitos outros contextos de imigração, há mais homens do que mulheres,
embora a proporção de mulheres esteja a crescer. Comprova-se, deste modo, que a
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imigração é hoje um fenómeno verdadeiramente nacional. Os Açores, S. Miguel e a
Terceira em especial, têm, contudo, um poder de atracção próprio. Se é verdade que há
um efeito mais amplo decorrente do facto de Portugal no seu todo se ter tornado um
destino apetecido para imigrantes de todo o mundo, a maioria daqueles que vivem no
arquipélago foram directamente para lá a partir dos seus países de origem.
524) Machado, Fernando Luís. 2009. "Processos de integração social e simbólica dos
filhos de imigrantes africanos em Portugal". In: Diferenças, Desigualdades, Inclusões,

Exclusões, eds. Ricardo Vieira, Cristóvão Margarido & Maura Mendes. Porto:
Afrontamento, 43-60.
Excerto: A imigração proveniente dos PALOP está hoje largamente sedentarizada em
Portugal. A formação de gerações numerosas de descendentes de imigrantes, gerações
que podemos estimar em dezenas de milhares de indivíduos, é um dos factores que
contribui para essa sedentarização. Como noutras migrações laborais, noutros tempos e
lugares, o nascimento e o crescimento dos filhos nos países de destino leva muitos pais a
abandonar ou a adiar por tempo indeterminado o projecto de regresso a países de
origem. A formação dessas gerações de descendentes remete-nos, ao mesmo tempo,
para a avaliação das consequências da sedentarização, nomeadamente as que dizem
respeito aos processos de integração das populações migrantes na sociedade de
acolhimento. Como refere Alejandro Portes (1999:3), mais do que aquilo que acontece
aos pais, é o que acontece aos filhos que permite avaliar verdadeiramente a integração
dos imigrantes. Os filhos dos imigrantes constituem-se, pois, simultaneamente, como
medida da sedentarização e medida da integração. O que podemos dizer a este respeito
sobre os filhos de africanos em Portugal? Estão bem integrados na sociedade portuguesa?
Estão em situação de exclusão? Atendendo à fase do ciclo migratório em que se
encontram as populações africanas, que não são populações dde migração recente, mas
também não são de fixação antiga, e por isso incluem muitos jovens dos 15 aos 29 anos,
devemos colocar as seguintes questões: a transição desses jovens para a vida adulta
prefigura cenários de integração ou de exclusão social? Qual a sua relação com a escola
e o mercado de trabalho, instituições que, nas sociedades contemporâneas, regulam
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centralmente essa transição? Nessa transição, a experiência dos filhos de imigrantes
africanos é igual ou diferente da que têm os jovens portugueses em geral? É para ajudar
a responder a estas questões que nas páginas seguintes se apresentam os resultados de
um projecto de pesquisa sociológica sobre os filhos de imigrantes africanos em Portugal,
realizado entre 2003 e 2005, cujo suporte metodológico principal foi a aplicação de
um inquérito por questionário a 1000 desses jovens, residentes na região de Lisboa
(Grande Lisboa e Península de Setúbal).
525) Machado, Fernando Luís. 2009. "Quarenta anos de imigração africana: um
balanço". Ler história (Emigração e Imigração), 56: 135-165.
Excerto: A imigração africana, a mais antiga das migrações laborais para Portugal, já
fez quarenta anos. Foi na segunda metade da década de 1960 do século XX que
chegaram à região de Lisboa os primeiros imigrantes caboverdianos, que vieram
colmatar a necessidades de mão-de-obra geradas pela emigração portuguesa para
países europeus mais desenvolvidos e pela saída de muitos milhares de homens paa as
guerras coloniais de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. É uma imigração-protótipo.
Foi a primeira a sedentarizar-se, no sentido e quem grande parte das pessoas que a
constituem se fixou de forma vitualmente definitiva em Portugal. Sendo a mais antiga e
volumosa, foi também a primeira a desdobrar-se em três «gerações» e a primeira a
começa a envelhecer no destino, dando origem ao fenómeno novo dos imigrantes
idosos. É também a primeira a aportuguesar-se, por via das naturalizações crescentes,
das socializações secundárias dos mais novos, dos casamentos mistos e de outros
processos de assimilação cultural.Neste texto faz-se um balanço sobre estes quarenta
anos de imigração africana, que já foi mais intensa do que é hoje, mas continua a
aumentar gradualmente os seus efectivos. Como desde o início, continua a ser uma
imigração constituída quase só por indivíduos e famílias oriundos dos países africanos
de língua oficial portuguesa, que representam mais de 90% do total dos africanos
residentes em Portugal.

339
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

526) Machado, Fernardo Luís, Maria Abranches, Ana Raquel Matias & Sofia Leal. 2009.
"Where is African immigration in Portugal going? Sedentarisation, generations and
trajectories". In: Portugal in the European Context, vol. III. Welfare and Everyday Life, eds.
Maria das Dores Guerreiro, Anália Torres & Luís Capucha. Lisbon: CIES, ISCTE- IUL – Celta
Editora, 185-205.
Excerpt: In the transition to the 21st century, the migratory system in Portugal has witnessed
considerable changes that have intesified and diversified the flows of people arriving and
departing. Between 2000 and 2001 we registered the surprising phenomenon of massive
immigration from Eastern Europe, the arrival of a second, substantial wave of Brazilian
immigrants and, though more limited, the continued entry of African immigrants. Over 5%
of the residente population is now composed of legal immigrants, which brings Portugal’s
foreign population close to the average for the main European countries of immigration.
On the departures side, there is no longer any doubt that the country is experiencing a
new period of intense emigration, in various forms, to old and new destinations, particularly
in Europe. This is not unrelated to the economic and employment crisis of recente year.
Though it often seems to have been forgotten, Portuguese emigration is in fact the “structural
constant” identified by Vitorino Magalhães Godinho (Godinho, 1978). If the circumstances
are favourabe for departure and, in other places, for arrivel, the social networks and cultural
dispositions are there to set new flows in motion, like those of today, at the proper timer.
In parallel with there new entries and departures, i tis to be noted that many other
immigrants are living in Portugal for 15, 20 or more years now and reveal no significant
signs of returning to their countries of origin. On the contrary, the signs indicate that they
have settled. This particularly the case of African immigration, which is the subject of this
text.The sedentarisation of African immigrants in Portugal is now a fact and not just a
tendency. Accordingly, it is possible to talk about the facts of sedentarisation, which are
demonstrable on the basis of various objective indicators.Though there are examples of a
return to home countries, trasnational mobility or re-emigration to other European Union
countries, the most common process is for Portuguese-speaking African immigrants and their
descendants to settle in Potugal more or less for good. In fact, it is a process through which
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many migrant populations have passed in countries of earlier and larger immigration, whitin
and outsider Europe, e.g. the U.S.A., the United Kingdom or France.
527) Machado, Fernando Luís & Joana Azevedo. 2009. "A investigação sobre imigração
e etnicidade em Portugal: tendências, vazios e propostas". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 4: 7-31.
Resumo: Este texto faz um balanço geral da produção científica sobre imigração e
etnicidade em Portugal entre 2000 e 2008, identifica vazios e sugere linhas de
investigação futuras. Aborda sucessivamente os seguintes pontos: quanto se estuda,
porque se estuda tanto e quando se estuda? O que se estuda, em termos de temas e
grupos? Quem estuda o quê? Como se estuda? O que não se estuda, devia estudar e
porquê?
Resumo: The present text provides a general overview of academic work in the field of
immigration and ethnicity in Portugal between 2000 and 2008. It identifies gaps and
suggests future lines of research. It addresses the following points: How much has been
studied, why has so much been studied and when has it been studied? What has been
studied, in terms of themes and groups? Who is studying what, and how? What has not
been addressed? What should be studied and why?
528) Machado, Fernando Luís, Joana Azevedo & Ana Raquel Matias. 2009. Bibliografia

e Filmografia sobre Imigração e Minorias Étnicas em Portugal (2000-2008). Lisboa:
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-ISCTE).
Excerto: O tema da “imigração e minorias étnicas” confirma-se como um dos mais
estudados pelas ciências sociais em Portugal e o interesse por ele parece não parar de
crescer. Na primeira versão desta bibliografia (2000-2006), recenseámos 358
trabalhos, o que é um número notável para um período de seis anos e meio. Mesmo
sendo investigadores da área, ficámos surpreendidos. Dois anos e meio depois, repetese a surpresa. O total de títulos ascende agora a 836, entre os que foram publicados
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depois de terminada a recolha para a primeira versão, em meados de 2006, e aqueles
que, sendo anteriores a essa data, não fomos capazes de encontrar então.
529) Machado, Fernando Luís & Cristina Roldão. 2010. Imigrantes idosos. Uma nova

face da imigração em Portugal. Observatório da Imigração, 39. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: As migrações e os imigrantes também envelhecem. Esta não será a primeira
percepção que temos da demografia das migrações, mas é um facto concreto, cuja
realidade decorre do desenrolar normal do ciclo migratório. Nem as migrações
representam sempre um potencial de rejuvenescimento demográfico das sociedades de
acolhimento nem os imigrantes são sempre jovens adultos. O livro que agora se apresenta
está dividido em quatro capítulos. No primeiro, faz-se uma revisão de literatura sobre a
questão do envelhecimento nas sociedades contemporâneas e sobre o envelhecimento
das migrações e dos imigrantes em particular. No segundo, caracterizamos, a partir de
dados estatísticos, os imigrantes idosos em geral em Portugal; no terceiro, utilizando a
mesma metodologia, caracterizamos os imigrantes idosos africanos, distinguindo e
comparando entre si os contingentes oriundos dos cinco PALOP. O último capítulo, o mais
extenso, apresenta e analisa os retratos sociológicos de vinte e três idosos africanos
entrevistados para o estudo. Fecham o livro uma conclusão e recomendações. A análise
estatística permitiu estimar que, no prazo de vinte a trinta anos, Portugal terá o dobro ou
mesmo o triplo dos 35 mil imigrantes idosos que calculámos existirem presentemente. Será
assim se, como é de esperar, as dezenas de milhar de africanos chegados jovens nos
anos 80 e 90 se fixarem definitivamente e se continuarem a chegar reformados de outros
países europeus, como também é previsível. Encontrámos dois grupos maioritários de
imigrantes idosos: os da União Europeia, sobretudo reformados, e os imigrantes dos
PALOP. Se dos reformados europeus podemos dizer que são idosos migrantes, pessoas
que imigraram na velhice, no caso dos africanos dos PALOP podemos falar de imigrantes
idosos, pessoas que migraram jovens e envelheceram em Portugal. Os motivos de
migração e os perfis sociais dos dois grupos também são diferentes. Os reformados
europeus procuram as amenidades climáticas e o conforto de zonas de acolhimento
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equipadas para os receber, como o Algarve, e vivem desafogadamente. Os africanos
são, na sua maioria, migrantes laborais que mantêm, na velhice, um padrão
socioeconómico desfavorecido, embora exista um pequeno segmento de idosos lusoafricanos, de condição social média, que vieram para Portugal por outras razões. Além
destes grupos principais, o estudo analisa também imigrantes idosos brasileiros e indianos,
numericamente menos expressivos, mas importantes no contexto da história das migrações
em Portugal. O exame aprofundado dos trajectos e situações sociais dos 23 idosos
africanos entrevistados conduziu à identificação de um espaço tipológico da velhice
imigrante constituído por cinco categorias. Essas categorias foram definidas a partir do
cruzamento de dois eixos estruturantes do estatuto de idoso: o eixo da condição
socioeconómica, que tem num pólo a velhice pobre e no outro a velhice confortável; e o
eixo do quadro de envelhecimento, que tem num pólo a velhice inactiva e socialmente
isolada e no outro a velhice activa e socialmente integrada.
530) Machado, Fernando Luís, Cristina Roldão & Alexandre Silva. 2011. Vidas Plurais.

Estratégias de Integração de Imigrantes Africanos em Portugal. Lisboa: Tinta-da-China.
Resumo: Em Vidas Plurais encontramos histórias únicas, construídas a cada instante e a
cada escolha. Somos todos singulares pela pluralidade que nos estrutura. Pelos nossos
afectos, pelas nossas decisões e acções, pelas nossas aspirações, pela multiplicidade de
trajectórias e percursos. Este livro dá a conhecer, através de 20 casos concretos, os modos
como os imigrantes africanos lidam com a sociedade portuguesa, as suas estratégias de
integração. Na construção dessas estratégias pesam, por um lado, as acções individuais,
familiares e colectivas dos imigrantes e, por outro lado, os contextos económicos, sociais
e institucionais com que eles se deparam. As acções dos imigrantes podem ser-lhes
benéficas ou prejudiciais e os contextos onde se movimentam impõem- lhes
constrangimentos, mas também proporcionam oportunidades. Ao promover e publicar este
estudo, a Fundação Aga Khan e a Fundação Calouste Gulbenkian pretendem contribuir
para estimular a reflexão, o debate e a partilha de experiências na procura de novos
caminhos que contribuam para a construção de uma sociedade inclusiva.
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531) Machado, Fernando Luís, ed. 2012. Imigração e envelhecimento ativo (número

temático). Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10.
532) Machado, Fernando Luís. 2012. "Introdução: migrantes idosos e envelhecimento
ativo". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10: 13-25.
Excerto: A formação de uma categoria de migrantes que envelhecem nas sociedades de
destino e aí permanecem após a reforma é um fenómeno novo nos países europeus
ocidentais, mas não é uma surpresa. É sabido que muitos dos que migram enquanto
jovens adultos acabam por se fixar definitivamente nos países de destino, mesmo quando
não era essa a sua intenção expressa no momento em que migraram e quando também
não era essa a expetativa das autoridades e das populações das sociedades recetoras.
A sedentarização de milhões de migrantes é um facto bem conhecido nos países cuja
história é indissociável das migrações internacionais, como os EUA, o Canadá ou a
Austrália, e também é evidente nos países ocidentais que depois da Segunda Guerra
Mundial se tornaram recetores de fluxos migratórios intensos. O envelhecimento dos
migrantes é uma consequência direta desse processo de sedentarização. As populações
de migrantes laborais envelhecem ao longo de um ciclo que se inicia com a chegada ao
país recetor de adultos jovens que se inserem de imediato no mercado de trabalho, passa
pelo reagrupamento familiar e pela formação de uma geração de descendentes, que
nascem e/ou crescem nesse país, e culmina com a entrada dos imigrantes na velhice,
depois de terminada a vida ativa profissional, quando os seus filhos já são adultos e têm
os seus próprios descendentes.
533) Machado, Fernando Luís & Joana Azevedo. 2012. "Le Portugal, Pays Européen à
Double Migration de Main-d'oeuvre". In: Les Nouvelles Configurations de la Mobilité

Humaine, eds. Fernando Diogo, Rolando Lalanda Gonçalves & Licínio Tomás. Fribourg:
Academic Press Fribourg, 37-50.
534) Machado, Fernando Luís & Cristina Roldão. 2015. "O envelhecimento das mirações
e dos imigrantes : o caso português". In : Novas e Velhas Tendências Populacionais , eds.
Gilberto Rocha & Álvaro Borralho. Lisboa : Colibri, 43-66.
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535) Machado, Igor de Renó. 2009. "O ponto de vista das famílias: etnografia sobre os
emigrantes internacionais valadarenses (Brasil)". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 5: 155-168.
Resumo: Este artigo pretende discutir a questão de como é que as famílias de emigrantes
lidam com a saída dos seus membros e como imaginam a organização da experiência
durante a ausência causada pela emigração. O texto é baseado em trabalhos de campo
que têm sido realizados em Governador Valadares (Minas Gerais, Brasil) desde 2005.
Por isso, organizamos o texto em quatro partes: primeiro apresenta-se uma breve
contextualização sobre Governador Valadares, segue-se uma parte que explica a relação
de Valadares com a emigração para Portugal e, por fim, as duas últimas partes tratam
das dinâmicas que relacionam as experiências de vida dos valadarenses em Portugal e
a conexão com as suas famílias em Valadares.
Resumo: This articles discusses how the families of emigrants deal with the migration of
their family members and how they imagine the organization of the family during the
absence. The text is based on field work carried out in Governador Valadares, Minas
Gerais, Brazil since 2005. It is organize in fourth parts: a contextualization of Valadares,
an explanation about Valadares emigration to Portugal, the dynamics among life
experiences of valadarenses in Portugal and their connections with their families in
Valadares.
536) Machado, Igor José de Renó. 2009. "Imigração brasileira na viragem do século XX:
processos de exotização no Porto (Portugal)". Ler história (Emigração e Imigração),
56:167-182.
Resumo: This article intends to describe identity processes produced by Brazilian
immigrants in Oporto, Portugal, at the end of the twentieth-century, considering these
immigrants' insertion in the Portuguese society as mediated by the production of images on
the Brazilians and by the delimitation of certain work spaces for them. The work is based
on fieldwork experiences occurred in 1998 and 2000.
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537) Machado, Igor José de Renó. 2009. Cárcere público. Processos de exotização entre

imigrantes brasileiros no Porto. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
Resumo: Publiquei o livro “Cárcere Público: processos de exotização entre brasileiros no
Porto”, pela editora do ICS de Lisboa (Imprensa de Ciências Sociais), em junho de 2009.
Ele é uma versão da minha tese de doutorado, defendida em 2003, na UNICAMP. O
livro trata da imigração brasileira no Porto a partir de uma perspectiva sofisticada e
amplamente crítica. Entrelaçando um conjunto articulado de conceitos como “jogo da
centralidade”, “subordinação activa” e “identidade-para-o-mercado”, o autor procura
reflectir a respeito de uma experiência marcada pela intensidade dos estereótipos
portugueses sobre os brasileiros. A análise expõe uma dinâmica intensa da relação entre
esses estereótipos e a produção de identidades brasileiras no Porto, que dá nome ao
livro: o processo de exotização. Esse processo ilustra como os estereótipos são articulados
pelos brasileiros e em que medida passam a integrar visões de mundo e estruturar relações
políticas entre a população migrante.
538) Machado, Igor José de Renó, Alexandra C. Gomes Almeida & Ellem Saraiva Reis.
2009. "Algumas características do fluxo migratório de brasileiros de Governador
Valadares para Portugal". Antropológicas, 11: 111-126.
Resumo: O trabalho expõe algumas dinâmicas da experiência de imigrantes brasileiros
em Portugal, oriundos de Governador Valadares, cidade brasileira do estado de Minas
Gerais, a partir de relatos de familiares e ex-imigrantes coletados in loco. Esses relatos
demonstram processos de “invisibilização” social por parte dos imigrantes, que evitam
serem reconhecidos publicamente. Identificamos também uma divisão entre imigrantes que
consomem bens considerados supérfluos e aqueles que se dedicam exclusivamente a
acumular recursos, evitando gastos com lazer, por exemplo. Entre os Valadarenses
podemos perceber uma desvalorização moral em relação ao consumo supérfluo dos
imigrantes, pois ele equivaleria a uma desvalorização da própria família.
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539) Machado, Igor José de Renó. 2014. “ O futoro do passado: Imigrantes brasileiros
em Portugal e diferentes entrelaçamentos”. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana,
22 (43): 225-234.
Resumo: Neste artigo proponho uma especulação sobre a situação presente da migração
brasileira em Portugal a partir de dois conjuntos de etnografias produzidas no passado,
consideradas como sítios arqueológicos para entender a situação contemporânea. Esses
trabalhos revelam diferentes maneiras de inserção na sociedade portuguesa pelos
imigrantes brasileiros, indicando probabilidades de novas migrações ou de migrações de
retorno ao Brasil.
540) Machado, Igor José de Renó. 2015. “ Brasileiros no exterior e cidadania (19802005) ”. TOMO, 26: 211- 245.
Resumo: Este texto pretende discutir a experiência de migração internacional brasileira
entre a década de 1980 e a primeira metade da década de 2000. Não se trata de
uma resenha exaustiva sobre essa produção bibliográfica e sim uma reflexão sobre os
principais problemas, dramas e dificuldades enfrentados por nossos compatriotas que
tentam a sorte no exterior. O eixo da análise é a questão do acesso à cidadania por
parte desses emigrantes em seus diversos contextos nacionais de emigração.
Resumo: This paper intends to list several questions about the Brazilian international
migration experience between the 1980s and the first half of the decade of 2000. It is
not an exhaustive review of the literature but, instead, a reflection on the major issues,
dramas and difficulties faced by our fellow citizens who have emigrated. The axis of the
analysis is the question of access to citizenship by these migrants in their various national
contexts of emigration.
541) Machado, M., A. Fernandes, B. Padilla, S. Dias, I. Gomes, A. Dias & S. M. Da
Oliveira. 2009. Maternal and Child Healthcare for Immigrant Populations. International
Organization for Migration.
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Executive Summary: Caring for migrants’ health is a matter of human rights and a
fundamental way of tackling unacceptable inequalities in health and healthcare provision.
In the European Union, recent migration trends and phenomena such as the increasing
feminization of migration, alongside with family reunification policies developed by some
Member States, raise new concerns about the capacity of social and health policies to
deal with newcomers’ groups. Various international organizations have underlined that
women are a critical foundation for the sustainable development of the society in which
they are integrated (UNFPA, 2005). Efforts on education, maternal health and economic
opportunities benefiting women and children have an immediate as well as long-term and
intergenerational impact (World Bank, 2001). In addition, WHO highlights the
importance of improving maternal and child health as an integral aspect for the decrease
of family and community poverty (WHO, 2005). Within many groups, such as failed
asylum seekers, trafficked people and undocumented migrants, women and children are
recognized as being particularly vulnerable to health problems and often having reduced
access to prevention and healthcare. Not only is maternal and child health therefore a
priority, but also motherhood and childhood constitute a unique period in which to reach
families, identify health problems and make a substantial intervention on health promotion
and disease prevention. Examples of prospective and retrospective research being carried
out at national or regional level are: maternal, perinatal and infant mortality and morbidity
(Belgium, UK, Netherlands, Sweden, Spain, Greece and Portugal), infection prevalence
(Portugal, Spain), women and children access to healthcare services (Sweden, Portugal).
Some of these studies also compare regular and irregular immigrant families. In some
Member States (Portugal, Spain), innovative legislation grants migrant families universal
access to the National Health System regardless of their legal status in the national territory
or their country of origin. Although there is a consensus that good practices should be jointly
developed by the public, private and social sector, there is no general agreement on what
good practices are or should be. Some initiatives that could be considered as good
practice in this area are presented in this paper; namely in Portugal (health mobile units),
Spain (maternal-child health prevention and promotion programmes and related
specialised services, two case studies), and Cyprus (health visitor). Formulating
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recommendations requires increased focus on access to healthcare systems, to prenatal
and postnatal care, family planning and screening for HIV in conjunction with the
development of innovative concepts for the planning of health promotion interventions
which respond in an effective way to families’, women’s and children’s health needs and
specifically address migrant groups.
542) Machaqueiro, Mário Artur. 2010. "Frontier identity in Portugal and Russia: a
comparative perspective on identity-building in semi-peripheral societies". In: Identity

Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe, eds. Charles Westin, José Bastos, Janine
Dahinden & Pedro Góis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 197-220.
Excerpt: Postmodern and post-colonial discourses have praised hybridity and ambivalence
as enriching traces of identity-building in our age of multidirectional migrations as if only
travelling between and across cultures through transnational dislocations could provide the
experience of developing diasporic, hyphenated or deterritorialised identities. But some
authors are beginning to challenge what may be too narrow a perspective of the social
conditions from which such identities can spring. The Portuguese sociologist Santos recently
highlighted the fact that since its inception Portuguese colonialism has always been an
experience of ambivalence and hybridity in the relationship it promoted between the
coloniser and the colonised. The relation of each with their own self-conflicting images was
ambivalent long before post-colonialism could establish itself as a new political and social
paradigm (Santos 2002: 40-41). Drawing inspiration from Santos (1994) and from the
anthropology of identity processes opened up by the work of J. Bastos and S. Bastos
(1995, 2001, 1999b), I will argue in this chapter that both identities ‘on the move’ and
national identities can present the dynamics of hybridity and ambivalence. I will argue that,
in the dialectic of migration, a hybrid national identity in a host country can affect the
identity-building process for migrants, especially if these come from former colonies. The
main theoretical insight framing my position is the idea that hybrid and ambivalent identities
are the effect of a move to a foreign land as well as of the position a country occupies in
the world-system hierarchy. Identity strategies depend on the core, peripheral or semiperipheral inscription in the modern world-system. I would suggest that the social and
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psychological experience of being at the semi-periphery tends to promote intermediate
identities.
543) Machaqueiro, Mário Artur. 2011. "Portuguese Colonialism and the Islamic
Community of Lisbon". In: Colonial and Post-Colonial Governance of Islam: Continuities

and Ruptures, eds. Marcel Maussen, Veit Bader & Annelies Moors. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 211-232.
Excerpt: This chapter deals with a story of power relations between the Portuguese colonial
government and the Muslim community that began to settle in Lisbon during the 1960s and
attempted to assert itself, both in cultural and political terms. It documents the struggle for
social visibility that is involved in the interaction between dominant and subaltern groups.
But above all, it offers and example of the kind of governance the Portuguese authorities
were forcing upon Muslim communities during colonial rule, more specifically during the
ten years of war (1964-1974) that was waged against the nationalist movements in the
colonies of Guinea-Bissau and Mozambique.
544) Maciel, Andreia & Maria Filomena Mendes. 2012. "Contributo das migrações
internacionais na alteração da estrutura etária do Sul Ibérico".
Resumo: O declínio da fecundidade e a sua manutenção em níveis abaixo do limiar de
substituição das gerações, e o inerente envelhecimento populacional, com tendência
crescente, têm feito destacar a importância dos movimentos migratórios internacionais
sobre a estrutura etária dos países desenvolvidos. Bongaarts (2009) e Coleman e
Scherbov (2005) assinalam que a imigração tem sidoa força motriz do crescimento
populacional, inclusive com maior peso demográfico que a fecundidade. Os nossos
objetivosforam perceber a importância da imigração internacional sobre a formação da
estrutura populacional de Portugal e Espanha, e estimar o possível impacto que a quebra
da fecundidade em termos globais, nomeadamente, nos países “provedores” de
imigrantes, poderá ter sobre aqueles países. Pretende-se,ainda, prever os efeitos que a
atual crise económica e o aumento das taxas de desemprego no Sul Ibérico possam vir a
ter na intensidade e atratividade de imigrantes internacionais, especialmente no caso das
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mulheres, bem como nas possíveis alterações na direção dos fluxos migratórios. A nível
metodológico utilizar-se-á estatística descritiva, com cálculos de indicadores demográficos
obtidos através do World Population Prospects e do Eurostat.
Resumo: The decline in the fertility level and its persistency below the replacement level,
and the inherent growing trend in the population aging, highlighted the importance of the
international migration on the age structure formation of developed countries. Immigration
has been the driving force of population growth (where?), having even an higher
demographic weight than fertility (Coleman and Scherbov, 2005; Bongaarts, 2009). The
main objective of this work was to weight the importance of international migration on the
population age structure in Portugal and Spain and to evaluate the impact of the recent
decline in fertility levels, observed in countries traditionally "providers" of immigrants, on
Iberian countries population. Another purpose was to understand the effects that the current
economic crisis and the unemployment rising can have on the intensity and attractiveness
of international immigrants, especially women, as well as on possible changes in the
direction of migration flows. Descriptive statistics, with calculation of key demographic
indicators using data from World Population Prospects (UN) and Eurostat were used.
545) Magano, Olga. 2012. "Entre a exclusão e a integração: estudo de um grupo cigano
no Porto". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira
Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições
Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 211-237.
Excerto: Na sequência do trabalho desenvolvido numa autarquia, tive oportunidade de
contactar com diferentes pessoas ciganas e surpreendi-me com as justificações
apresentadas para os pedidos de realojamentos sociais, que espicaçaram as minhas
representações sobre os ciganos. Esses contactos evidenciaram diferenças quanto aos
indivíduos que se diziam ciganos, entre os que viviam em bairros municipais há muitos
anos, que detinham uma certa cultura urbana e que reivindicavam constantemente outra
habitação, para si ou para os filhos, e outros ciganos que viviam em barracos e que tive
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oportunidade de acompanhar no processo de realojamento, assistindo à experiência de
viver pela primera vez numa casa. Esse questionamento levou-me a desenvolver um
projecto de investigação sobre os ciganos na cidade do Porto e que culminou no trabalho
apresentado sob a forma de dissertação de mestrado. O objectivo do trabalho foi
contribuir para a compreensão de como se processa a integração/exclusão desta etnia
e incidiu sobre a comunidade cigana residente na então existente Urbanização Faculdade
de Engenharia, na cidade do Porto.
546) Magano, Olga. 2012. "Pluralidade e reconfiguração da identidade cigana em
Portugal". Sociologia, 23: 251-268.
Resumo: A construção identitária tende a ser uma questão central nas sociedades
modernas e os indivíduos de origem cigana, a quem é imputada uma distinção cultural
da sociedade dominante, têm procurado conjugar aspetos da tradição cigana e das
sociedades modernas. Aceita-se o passado cultural e alguns dos símbolos tradicionais
transmitidos de geração em geração, mas também se integram na sua formação
identitária alguns aspetos da modernidade. Neste artigo desenvolve-se a perspetiva de
que dos contactos culturais e das interações sociais resultam miscigenações, mestiçagens
culturais, que se refletem nos processos de identificação social, contribuindo, assim, para
o aparecimento de novos tipos de identidades plurais, ou seja, de novos tipos sociais que
se afastam do modelo tradicional cigano, mas que também não se dissolvem totalmente
nos modelos dominantes.
547) Magano, Olga. 2013. "Percursos de integração de ciganos portugueses". In:

Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios numa Sociedade em Transição,
eds. Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 191-205.
Excerto: A revisão bibliográfica sobre ciganos em Portugal e na Europa e uma
investigação prévia realizada (Magano, 1999) alertam para resultados que colocam em
causa a visão essencialista com que tendencialmente se olha para os ciganos. Alguns
indicadores mostram que entre indivíduos residentes no mesmo espaço físico, antes e
depois de realojamento, pode haver diferentes formas de estar e de se relacionar com a
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sociedade envolvente, traduzidas nas posturas adotadas. Na década de 90 do século
passado, surgiram vários associativistas cianos que trouxeram para o debate público
novos olhares a partir de dentro, preocupações com as condições de vida de pessoas
ciganas, sobretudo as que viviam em acampamentos ou em más condições habitacionais,
assumindo publicamente um papel importante na denúncia da situação de probreza e de
exclusão dos ciganos em Portugal (ACIME, 1997; SOS Racismo, 2001). Alguns desses
associativistas ciganos não exerciam a profissão tradicionalmente imputada aos ciganos
de vendedores ambulantes. Alguns tinham feito ou estavam a fazer escolarização e a
“tomar a palavra” (Madec e Murard, 1998) no sentido de serem eles próprios, autores e
atores, a liderar e assumir as reivindicações para a igualdade de direitos de cidadania
para os indivíduos de origem cigana. Também a partir da década de 1990 aumenta o
interesse académico pelos ciganos como objeto de estudo, tendo surgido algumas
investigações que se concretizaram em dissertações de mestrado e, mais recentemente,
em várias teses de doutoramento. No âmbito de projetos locais focalizam-se alguns
aspetos sobre famílias ciganas e questões associadas à pobreza e exclusão, tais como
as más condições de alojamento, o analfabetismo, as relações com a saúde e a doença,
etc.
548) Magano, Olga & Maria Manuela Mendes. 2014. “Mulheres ciganas na sociedade
portuguesa: tracejando percursos de vida singulares e plurais”. Revista Sures, 3: 1-15.
Resumo: Este artigo discute alguns dos resultados de duas pesquisas de pendor qualitativo
realizadas em Portugal sobre as trajetórias de vida singulares de mulheres ciganas, a
partir da perspetiva das próprias. Trata-se de uma perspetiva de análise ainda pouco
explorada teórica e empiricamente, evidenciada em processos que rompem com o papel
de submissão da mulher cigana e quase sempre implicam afastamento e/ou punição por
parte da suas famílias. Geralmente, os estudos ciganos tendem a atribuir à mulher um
papel central na cultura cigana, contudo, os resultados mostram que ela dispõe de pouco
espaço para afirmação da sua individualidade pelo controlo e vigilância exercido pelo
grupo de social de origem.
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Resumo: In this paper we propose to discuss some of the results from two qualitative
researches that took place in Portugal. They focused in Gypsy women singular life paths
from their own perspetive and almost of them include segregation or punishment from their
families. It is an analyses perspetive poorly known and explored, in theory and empirically.
In general, Gypsy studies attribute a central role to Gypsy women in Gypsy culture.
However, results show that women can not express their individuality due for the control
and surveillance exercised by the social group of origin.
549) Magano, Olga. 2014. Tracejar vidas “normais” – Estudo qualitative sobre a

integração dos ciganos em Portugal. Lisboa: Editora Mundos Sociais – CIES, ISCTE-IUL.
Excerto: Um estudo realizado nos finais da década de 1990 alertou-nos para a existência
de ciganos integrados, tendo despertado interesse pelo que esta constatação incorporava
de dissonância em relação à maior parte do conhecimento produzido sobre os ciganos
até à data em Portugal. O interesse por esta perspetiva foi sendo consolidado pois, para
além de alguns casos conhecidos pessoalmente (sobretudo de pessoas ciganas ligadas
ao movimento associativo e à mediação sociocultural) são divulgados pela imprensa
casos como os Gypsy Kings (Câmara, 2003), com a referenciação de ciganos de
sucesso, chamando precisamente a atenção para diferentes modos de vida de pessoas
de origem cigana. Neste trabalho tratamos da análise de percursos e dos significados da
integração de ciganos em Portugal orientados pelo pressuposto de que eles não são todos
excluídos socialmente. Desde essas pistas iniciais, que apontavam posicionamentos
diversificados no eixo conceptual inclusão-exclusão e não em polos bipolares nem
estanques, surgiu a curiosidade e a motivação para aprofundar o conhecimento sobre os
ciganos do ponto de vista da integração, com o objetivo de compreender como é que
as experiências e os percursos individuais e familiares influem nessas trajetórias sociais
diferentes das (consideradas) tradicionais ciganas. O percurso teórico e metodológico
traduziu-se num permanente vaivém entre a teoria sociológica e a prática. A análise da
problemática da integração social demonstrou-se indissociável da problemática da
identidade social. Na prática, as duas problemáticas misturam-se e revelam-se nos
discursos e percursos de vida dos indivíduos e nos seus modos de vida. Desta forma,
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integração e identidade social constituem os dois principais pilares teóricos de análise em
que se estrutura esta investigação, defendendo-se que o modo como os indivíduos se
incorporam na sociedade depende diretamente de formas de identificação individual e
social feita pela aprendizagem social desde a infância, mas também por todas as
aprendizagens secundárias que se fazem ao longo da vida, tratando-se de um processo
cumulativo de interiorização de novas aprendizagens (Berger e Luckmann, 1999). Com
este trabalho pretendemos contribuir para desvendar outras faces da diversidade de
situações de integração social bem como de sentimentos identitários. Em termos de
formulação teórica é nossa intenção deixar cair a perspetiva da exclusão, de certo modo
tradicional nos estudos sobre esta temática, porque tem sido acompanhada por uma
conceção essencialista e homogénea que esconde a diversidade deste fenómeno social.
O objetivo de investigação é aprofundar o conhecimento sobre os percursos de vida de
indivíduos de origem cigana integrados. Que fatores são importantes nesse processo?
Quais os quadros de experiência social que favorecem a integração? Com esta
formulação queremos distanciamento do ponto de vista de exclusão e de algumas
perspetivas essencialistas homogeneizantes sobre os indivíduos de origem cigana. Nesse
sentido, sempre que possível, optámos, por designações que não revelem conceções
essencialistas, partindo do pressuposto de que certas palavras marcam profundamente e
estigmatizam, como defende Wieviorka (2002) e com cuja perspetiva nos identificamos,
como é o caso, por exemplo, das expressões ciganos, etnia, grupo étnico.
550) Magano, Olga & Maria Manuela Mendes. 2014. “Ciganos e políticas sociais em
Portugal”. Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto , número
temático – Ciganos na Península Ibérica e Brasil: estudos e políticas sociais, 15-35.
Resumo: Considerando as transformações sociais e políticas verificadas em Portugal desde
o 25 de abril de 1974, altura em que foi implementado o sistema democrático, passou
a vigorar a conceção de cidadania universal para todos os portugueses. Contudo, nem
todos os cidadãos estão em iguais circunstâncias no acesso pleno dos direitos de
cidadania. O objetivo deste texto é refletir e discutir alguns dos impactos das medidas e
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políticas sociais sobre as pessoas e famílias ciganas, bem como as mudanças (in)visíveis
subjacentes aos processos plurais de reconfiguração sócio identitária.
Resumo: Considering the social and political changes that took place in Portugal, from
April 25, 1974, specifically provided since the democratic system was implemented,
became effective an understanding that advocates universal citizenship for all Portuguese.
However, not all citizens are in equal circumstances on full access to the rights of
citizenship. The objective of this paper is to reflect and discuss some of the impacts of
measures and social policies on Gypsies people and families, as well as the (in)visible
changes, although the underlying behind the plural processes of social and identity
reconfiguration.
551) Malafaia, Carla, Maria Fernandes-Jesus, Norbeto Ribeiro, Tiago Neves, Laura
Fonseca & Isabel Menezes. 2012. "Perspetivas e subjetividades sobre a participação
política e cívica: jovens, família e escola". In: Agência e participação cívica e política:

Jovens e imigrantes na construção da democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto Ribeiro,
Maria Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 59-94.
Excerto: Vários estudos têm sublinhado a crescente insatisfação com o desempenho da
democracia, o declínio dos níveis de participação e o aumento da apatia política,
principalmente no que concerne a determinados grupos, como é o caso dos/as jovens e
imigrantes (Blais & Dobrzynska, 1998), alertando para sinais de distanciamento destes
em relação à cultura política (Magalhães & Sanz Moral, 2008). Por outro lado, uma parte
da literatura lembra-nos que estamos a assistir à emergência e desenvolvimento de novas
formas de participação que não serestringem aos contextos participatórios convencionais
(Harris, Wyn & Younes, 2010; Norris, 2002). A relação entre a população juvenil e a
política tem sofrido transformações, sendo que as formas tradicionais de envolvimento
político já não são percicionas como eficazes (Norris, 2002; Zukin et el, 2006). Assim,
consideramos importante analisar os processos sociais e psicológicos que estão na base
das auto-conceções, atitudes e sistema de crenças em relação à cidadania e
participação. É com este objetivo que realizámos grupos de discussão focalizada com
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jovens de origem portuguesa, angolana e brasileia (entre os 16 e os 26 anos de idade),
de modo a acedermos às suas experiências de participação, bem como aos significados
atribuídos a essas experiências.
552) Malafaia, Carla, Maria Fernandes-Jesus, Norberto Ribeiro, Tiago Neves, Joaquim
Luís Coimbra & Isabel Menezes. 2013. “Civic and Political E- Participation of Young
Immigrants: ‘Digital Hope’ for Inclusion?” International Journal of E-Politics, 4 (1): 32-49.
Resumo: The internet is considered as an important forum to empower and engage groups
outside the traditional politicalsystems. However, the ‘digital divide’might imply several
disparities and even reinforce exclusion of those with low economic and cultural capital.
This article intends to question how democratic and inclusive this virtual public sphere is
and in which terms the new dynamics in contemporary societies encourage mobility by
excluded groups. Through quantitative methodology, we sought to analyse the differences
between migrant (AngolansandBrazilians) and non-migrant groups in Portugal as well as
the e-participation forms adopted by them and the factorsthat could predict such
participation. Thisis essential towards a wider knowledge about this field strengthening the
understanding concerning the ambivalence about the potential of the internet as a space
forthe inclusion of groups atrisk of exclusion fromparticipation and, consequently fromreal
citizenship.
553) Malheiros, Jorge Macaísta. 2009. "Tendências actuais das migrações
internacionais: construir a cidade intercultural – idologia, prática política e acção
aplicadas ao caso de Lisboa". In: Migrações, Permanências e Diversidades, ed. Maria
Beatriz Rocha-Trindade. Porto: Edições Afrontamento, 17-35.
Excerto: A crescente diversidade étnica e cultural das grandes metrópoles europeias, que
se acentuou com a complexificação dos movimentos migratórios no actual quadro de
globalização, facilitados pela diminuição dos custos relativos dos transportes (aumento do
número de voos, aparecimento das companhias low cost) e pela generalização das
formas de comunicação, justifica uma maior incorporação da dimensão étnica e
migratória na concepção das políticas de cidade no início do século XXI. Esta dimensão,
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assumida de uma forma genérica sob a terminologia da «integração», pode, contudo, ser
implementada sob diferentes princípios de política, que envolvem, para além da
intervenção das autoridades locais responsáveis pelas cidades, interlocutores políticos das
escalas nacional e mesmo europeia. Partindo do princípio de que a questão da
incorporação dos imigrantes nas agends políticas locais é mais recente e mais específica
em Lisboa e nas restantes metrópoles dos países da Europa do Sul, quer porque alguma
massificação dos fluxos migratórios apenas aconteceu nos últimos 15 anos quer por a
natureza da economia (mais terciarizada, com sectores informais mais amplos) e do
Estado-Providência assumem características distintas dos modelos da Europa Central e do
Norte, este texto pretende contribuir para a discussão relativa à implementação de
políticas de integração em cidades de imigração recente. Após uma síntese crítica do
que podem ser políticas de integração assentes nas ideologias neo-assimilacionista e
multiculturalista, pretende evidenciarse as vantagens da assunção da perspectiva
interculturalista reconstruída – com um conteúdo ideológico e com objectivos de fundo
reforçados, face a uma acepção inicial que valorizou mais as competências inerentes ao
processo de comunicação cultural entre os vários grupos, no processo de construção das
metrópoles do futuro. Utilizando como exemplo a cidade de Lisboa e a sua envolvente,
efectua-se uma breve leitura do modo como alguns instrumentos estratégicos de política
de cidade incorporam a dimensão da imigração e da diversidade étnica e cultural, para
depois se ilustrar, com recurso a exemplos empíricos – uma estratégia para a divulgação
das línguas «minoritárias» e a incorporação das hortas urbanas espontâneas no
planeamento municipal – o modo como se pode colocar em prática uma política que visa
a contrução da cidade intercultural.
554) Malheiros, Jorge. 2009. "Vulnerabilidad residencial e segreçao espacial dos
imigrantes em Portugal e na Área Metropolitana de Lisboa. O papel das políticas de
habitaçao". In: Movilidad de la población y migraciones en áreas urbanas de España y

Portugal: actas del Coloquio Internacional, Santiago de Compostela, 27-28 de noviembre
de 2008, eds. Julio Hernández Borge & Domingo L. González Lopo. Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico, 237-262.
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555) Malheiros, Jorge, Sofia Nunes & Dora Possidónio. 2009. "Immigrants in the
European Union: Features, Trends and Vulnerabilities". In: Health and Migration in the

European Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José
Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 33-52.
Excerpt: Since World War II, Europe, especially Western Europe has emerged as one of
the major migration destinations of the world. The period of economic crisis between the
mid-1970s and the mid-1980s led to a slackening of immigrant flows, namely those
corresponding to labour migration, but in the last 20 years immigration to Europe has
resumed, increasing the population of both the continent and the European Union (EU). The
data in Table 3.1 shows the regional composition of the world’s international migration
stocks after 1990 and the increasing weight of Europe and the EU in the global stock of
immigrants. The main recipient countries in Europe are the 15 countries that were members
of the EU at the beginning of 2004. The main reception States in the 1960s were those
of North Western Europe and these have been joined by new areas of attraction, namely
Italy and Spain. Most of the EU New Member States of East and Central Europe show the
opposite evolution and display a progressive reduction in their stock of immigrants.
556) Malheiros, Jorge Macaísta. 2010. "Comunidades indias en Lisboa: ¿creatividad
aplicada a las estrategias empresariales y sociales?". Revista CIDOB d’Afers

Internacionals, 92: 119-138.
Resumo: Mas allá de interpretar la motivación inicial de la emergencia de las iniciativas
empresariales de ciudadanos indios residentes en Lisboa, o identificar sus sectores de
actividad, este trabajo intenta verificar de qué manera sus actividades introducen
elementos innovadores en la ciudad. Para ello considera tres dominios: 1) la dinamización
y animación de áreas degradadas en términos económicos, así como la creación de una
nueva simbología espacial; 2) la oferta de nuevos productos y servicios asociada a la
implementación de nuevas prácticas de mercado y 3) la apertura de nuevas relaciones
comerciales a distancia interpretadas como componente de la internacionalización
secundaria de la ciudad. Las actividades empresariales de estos ciudadanos contribuyen,
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además, aunque de modo indirecto, a la introducción de nuevas prácticas culturales y
también a una revisión de algunos mecanismos de regulación de actividades económicas,
en términos de horarios, regulación urbanística y comercial, entre otros. Para responder a
la pregunta de cuáles son las contribuciones de los inmigrantes indios a las dinámicas
urbanas de Lisboa, y en relación con la introducción de cambios sociales, se procura
interpretar las iniciativas con el criterio de si constituyen estrategias sociales creativas. Tras
un exhaustivo análisis, se concluye que, efectivamente, la mayoría de las iniciativas
comerciales de los inmigrantes de esta etnia incorporan elementos innovadores y creativos
y tienen impactos diversos y evidentes en la dinámica de transformación de ciertos
espacios del área metropolitana de Lisboa (AML), si bien no parece posible afirmar que
constituyan, propiamente, estrategias sociales creativas, en toda su plenitud.
557) Malheiros, Jorge Macaísta. 2010. "Imigrantes e Reconstrução Identitária em
Contexto Pós-Colonial: o caso dos hindus de Lisboa e Roterdão". In: Das Índias. Gentes,

movimentos e pertenças transnacionais, eds. Susana Trovão & Marta Vilar Rosales. Lisboa:
Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 129- 168.
Excerto: O presente texto procura discutir o modo como as identidades dos grupos
colonizados e migrantes são “moldadas” no quadro de procesos de formação e activação
dos espaços de colonização e das suas inter-ligações e, posteriormente, reconstruídas no
ámbito de trajectórias de circulação migratória em contexto pós-colonial. A leitura
proposta realça a dimensão geográfica da identidade, embora articulada com outras
dimensões como a cultural, procurando analizar de que forma a repsentação e o
significado dos territórios percorridos no proceso migratório são negociados e
recombinados de modo a producir identidades marcadas por formas de hibridez e peolo
jogo das pertenças múltiplas. Note-se que a dimensão geográfica é aquí assumida ao
nível do Estado-nação ou da macro-região, não se efectuando leituras multi-escalaras da
identidade geográfica que remeteriam para os bairros ou as ciudades percorridas.
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558) Malheiros, Jorge. 2010. "Inmigración y dinámica de las ciudades de acogida:
prácticas urbanísticas y innovación socio-espacial". In: How to enhance inclusiveness for

international migrants in our cities: various stakeholders’ views, eds. Brigitte Colin & Bengi
Kadioglu. Paris: UNESCO, 178-187.
Excerto: En resumen, inmigración, innovación y metrópolis se presentan como una trilogía
esencial para la vitalidad urbana, esto es para la capacidad de las ciudades se
regeneraren constantemente y mantener su competitividad. Este documento tiene estos
supuestos como estructura de partida, y se centrará en un aspecto específico de la relación
entre los inmigrantes y la ciudad: la generación de innovación socio-espacial,
específicamente en el dominio urbanístico, es decir, la transformación en los modos de
producción, apropiación y representación del espacio urbano.
559) Malheiros, Jorge & Beatriz Padilla (eds.) & Frederica Rodrigues. 2010. Mulheres

Imigrantes Empreendedoras. Lisboa: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Excerto: O presente relatório tem como fim último contribuir para a interpretação dos modos
de icnroporação económica das opulações imigrantes em Portugal, privilegiando, em
particular, a situação das mulheres empreendedoras. Destacamos o empreendedorismo
migrante feminino por este ser, cada vez mais, uma alternativa ao mercado de trabalho
secundário, por um lado, e, por outro, uma fonte de reconhecimento e de realização
pessoal. Como nota introdutória importa, ainda, referir que este trabalho se insere num
espectro mais amplo de reconhecimento dos imigrantes que trabalham em Portugal e que
contribuem com as suas ideias e estratégias para a renovação e dinamização do tecido
empresarial e social português.
560) Malheiros, Jorge Macaísta. 2011. Promoção da Interculturalidade e da Integração

de Proximidade. Manual para Técnicas/Técnicos. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este Manual é um produto colectivo que resulta de um processo de trabalho que
permitiu conjugar a reflexão e o conhecimento de carácter macro e teórico-conceptual da
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academia com a reflexão e o conhecimento micro, ancorado na experiência e no
conhecimento profundo dos problemas, detido pelas técnicas e pelos técnicos que
desenvolvem actividades no domínio da integração dos imigrantes ao nível local, como
é o caso de todos quantos integram a Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de
Imigrantes – CLAII. O seu objectivo fundamental prende-se com a necessidade, sentida
por organizações e profissionais, de possuirem um instrumento que, por um lado,
estabeleça a ponte entre os princípios fundamentais da inovação social, interculturalidade
e integração e as estratégias de actuação e implementação de projectos e, por outro,
forneça às técnicas e aos técnicos um conjunto de referências, devidamente suportadas
por exemplos de boas práticas (descritas e incorporadas pelos próprios e que servem de
ilustração ao longo do Manual) provenientes de experiências concretas, que possam
facilitar a concepção e a implementação de projectos nos domínios da integração de
proximidade e da interculturalidade.
561) Malheiros, Jorge & Maria Lucinda Fonseca (eds.), Cristina Latoeira, André Carmo,
Alina Esteves, Mafalda Estevão, Jennifer McGarrigle, Luís Moreno, Sónia Pereira, José
Costa Ramos, Nuno Serra & Yasmine Torres. 2011. Acesso à Habitação e Problemas

Residenciais dos Imigrantes em Portugal. Observatório da Imigração, 48. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Ao longo das últimas três décadas, a sociedade portuguesa assistiu a
transformações profundas no domínio da habitação, que estabelecem não só um conjunto
de padrões dominantes nas formas de acesso ao alojamento, como se refletem igualmente
nos modos de crescimento e organização dos espaços urbanos. Por outro lado, a
presença de cidadãos estrangeiros em Portugal, nomeadamente nas áreas metropolitanas
de Lisboa e do Porto e no Algarve, é um dos traços mais marcantes na evolução e na
alteração da composição demográfica e social do país, sobretudo no período que
decorre entre inícios dos anos 90 do século passado e o presente. O presente estudo
sobre o acesso à habitação e os problemas residenciais dos imigrantes em Portugal inclui
cinco capítulos e a conclusão, apresentando os três primeiros uma visão global da
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realidade do país nos domínios da imigração e da habitação e, os dois últimos,
abordagens de carácter regional e local.
562) Malheiros, Jorge. 2012. "Framing the Iberian model of labour migration. Employment
exploitation, de facto deregulation and formal compensation". In: European Immigrations.

Trends, Structures and Policiy Implications, ed. Marek Okólski. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 159-177.
Excerto: As mentioned in the Introduction to this volume and particularly in chapter 5, the
two Iberian nations, Portugal and Spain, have experienced a transition from emigration to
immigration countries since the 1980s. This process has occurred during a specific moment
of the political and economic evolution of both countries, marked, on the one hand, by the
consolidation of their democratic regimes and their integration with the European Union
and, on the other hand, by significant economic growth. This growth cannot be dissociated
from the dynamics of the construction and public works sectors, nor from the expansion of
family consumption and investment, which (especially at the beginning of this period)
benefited greatly from European funding. The status of ‘immigration countries’ was
symbolically and de facto reached at the very beginning of the first decade of the twentyfirst century, when the number of foreigners settled in both countries grew exponentially.
The policy process framing this relatively rapid transition of the Iberian states to immigrant
receiving countries has been considered casuistic and fragmented (Baganha & Marques
2001; Costa 2003) and has often been labelled as permissive and weakly regulated. As
mentioned by Joaquín Arango (2005) and António Vitorino (2007: 23), for some Northern
European politicians and public officials, their transition has even represented a danger for
the whole EU due to the ‘promotion’ of irregular migration supposedly associated with the
successive immigrant regularisations that took place in the second half of the 1980s.
However, authors such as Martin Baldwin-Edwards (1999) remarked that the reactive and
fragmented Southern European (and therefore Iberian) immigration policies were in line
with the dominant local regulation scheme and its associated economic model, marked by
an extensive informal economy and low wages in many sectors (Reyneri 1999; Baganha
1998). Taking into consideration this last assumption, this chapter will try to demonstrate
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how Portugal and Spain have developed a low regulation immigration model that has
contributed to supporting the relatively high levels of economic growth in both countries
(1991-2001 in Portugal; 1995-2007 in Spain) and that was well adjusted to the specific
features of the Iberian ‘proxy’ of neo-liberalism implemented in a society characterised by
practices marked by familiarism, informality and traditionalism. This low regulation
immigration model rests on three pillars that sustain immigration policy components using
a sequential logic: i) strong imports of workers mostly for the unskilled labour market
(involving irregular status and exploitation); ii) regularisation a posteriori (ex post
adjustment); and iii) formal social compensation in terms of relatively extensive citizenship
rights (according to European standards), particularly in the labour market domain. Using
both statistical and descriptive techniques, we will demonstrate how Spanish and
Portuguese immigration flows and policy measures combined to produce this model that,
despite sharing various features with the Italian and Greek cases, comprehends some
distinctive characteristics. By emphasising these original elements, we assume that the
Iberian model of labour migration is a specific variant of the Southern European migration
model discussed in chapter 5.
563) Malheiros, Jorge. 2012. "Immigrants’ residential mobility, socio-ethnic desegregation
trends and the metropolises fragmentation thesis: the Lisbon example". In: Minority internal

migration in Europe, eds. Nissa Finney & Gemma Catney. Aldershot: Ashgate, 65-88.
564) Malheiros, Jorge, Rui Carvalho & Luís Mendes. 2012. "Etnicização residencial e
nobilitação urbana marginal: processo de ajustamento ou prática emancipatória num
bairro do centro histórico de Lisboa?". Sociologia. Número temático: Imigração,

Diversidade e Convivência Cultural, 97-128.
Resumo: À imagem do que acontece, atualmente, em muitas metrópoles da Europa do
Sul, alguns bairros do centro histórico de Lisboa surgem marcados pela coexistência de
dois processos de transição sócio-urbanística, nomeadamente a fixação de imigrantes não
europeus e a evidência de uma nobilitação urbana marginal, cuja ocorrência paralela
tem conduzido à diversificação cultural e étnica. Recorrendo à Mouraria como exemplo,
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procurar-se-á perceber como se materializa a interação e como são geridas as potenciais
tensões entre os grupos que protagonizam os dois processos e, também, destes com a
população “tradicional” do Bairro. Será conferida uma atenção particular aos marginal
gentrifiers, procurando detetar eventuais paradoxos entre um discurso tolerante e
localmente empenhado e práticas efetivas menos integradas nas redes sociais locais e,
portanto, com menor potencial para promover a revitalização do lugar da Mouraria.
565) Malheiros, Jorge Macaísta & Alina Esteves (eds.), Frederica Rodrigues, Mafalda
Estêvão, José Mapril & Carla Alfonso. 2013. Diagnóstico da População Imigrante em

Portugal. Desafios e Potencialidades. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O presente estudo tem como objetivo sintetizar, para o conjunto do país, os
resultados do processo de caraterização da população imigrante de origem não
comunitária (exterior à UE27), que se baseia numa série de recolhas uniformizadas de
informação e de análises implementadas em 20 áreas do território nacional, incluindo-se,
aqui, municípios isolados, conjuntos de municípios e mesmo agrupamentos de freguesias,
distribuídos por todas as regiões do continente e dos arquipélagos insulares autónomos.
Este processo, que implicou a aplicação de uma matriz de questionário comum e a
utilização de um método uniforme, foi coordenado em termos científicos e técnicos pelo
Centro de Estudos Geográficos e implementado por 20 equipas locais, na maioria dos
casos enquadradas por entidades gestoras do CLAII (autarquias, IPSS e outras
organizações da sociedade civil), que frequentemente se associaram a Centros de
Investigação da área das ciências sociais. Todas estas equipas – mesmo aquelas em que
as entidades gestoras internalizaram o processo de recolha e análise de informação –
tiveram uma coordenação cinetífica idónea e competente, que, em conjunto com
inquiridores, técnicos e investigadores, realizaram trabalhos notáveis que, de resto, deram
origem ao conjunto de Relatórios Locais de Diagnóstico publicados pelo ACIDI na
Colecção Portugal Imigrante. Na verdade, sendo este estudo formente tributário dos
esforços destas entidades autárquicas, académicas e da sociedade civil, queríamos aqui
deixar o nosso sincero agradecimento pelo input, em termos de informação e também da
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reflexão efetuadas nos diversos estudos locais, que deram para este trabalho. Sem estas
contribuições, este estudo não teria sido realizado.
566) Malheiros, Jorge, Rui Carvalho & Luís Mendes. 2013. "Gentrification, residential
ethnicization and the social production of fragmented space in two multi-ethnic
neighbourhoods of Lisbon and Bilbao". Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, 48
(96): 109-135.
Resumo: Simultaneous trends for ethnicization and gentrification are contributing to the
fragmentation of contemporary urban spaces. This is characterised by the emergence of
new social and urban units that break the homogeneity of the modern city and lead to the
development of new networks, territorially discontinuous, less neighbourhood centred and
with a limited intersection. With Mouraria (Lisbon, Portugal) and San Francisco (Bilbao,
Spain), two traditional and multiethnic neighbourhoods, as case-studies this paper aims to
critically discuss the nature of gentrification, its coexistence with ethnicization and its
contribution for socio-urban fragmentation. The empirical analysis of the residents’ social
networks will be used to test levels and types of interaction and the spatial formats they
assume.
567) Malheiros, Jorge & Beatriz Padilla. 2015. “ Can stigma become a resource? The
mobilization of aesthetic-corporal capital by female immigrant entrepreneurs from Brazil”.

Identities: Global Studies in Culture and Power, 22 (6): 687-705.
Resumo: The proportion and visibility of Brazilian women and particularly the specific
images of Brazil and Brazilians in the Portuguese imaginary have contributed to the
construction of new versions of stigma and stereotypes surrounding them. Mainstream
images of Brazilian women have incorporated prejudices about the sensuality of Creole
women who are reminiscent of the Portuguese colonial imaginary. Starting from this
stigmatised image, we show how Brazilian women entrepreneurs in the ‘beauty’ business
filière reinterpret and mobilise this perceived negative image, transforming it into an added
value associated with an ‘aesthetic’ Brazilian body culture. This idea of ‘body’ aesthetics
becomes a business resource transformed into aesthetic–corporal capital, a key component
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of the Brazilian beauty business filière. Empirically, this research is based on qualitative
elements, in particular 25 interviews with Brazilian women entrepreneurs of the beauty
filière working in Portugal, collected for the project BELTS-W (Brazilian Entrepreneurial Links
and Transnational Strategies – Women).
568) Mapril, José. 2009. “’Good Paper, Bad Papers’: Informal social protection and legal
status among Bangladesh in Lisbon”. In: Social Protection and livelihoods: Marginalised

Migrant Workers of India and Bangladesh, eds. Chowdhury Abrar & Janet Seeley. Dhaka:
University Press Limited, [pag?]
Excerto: (…) Thus, it is essential to unearth the several agencies that produce migrants
marginalization and simultaneously to look for strategies, formal and informal, used to
overcome such positions (Sabates-Wheeler, Waite 2003). This article is a contribution to
this last approach namely showing how Bangladeshi in Lisbon manage status
marginalisation processes all over Schengen. How are these situations managed? How
do they circumvent such status vulnerabilities? Which resources are used to overcome
‘illegality’? And how all these practices reveal the way my interlocutors interpret these
papers, their status and their migration experiences? In order to answer such questions,
first, it is essential to understand immigration policies in Portugal and to a certain extent in
other European countries. Step two, will be an ethnographic effort to make a cartography
of social networks linking Lisbon to other Schengen countries, that share information,
mobilise resources, etc, in order to seize legalization opportunities. Two case studies will
be presented. Thirdly I will reflect on the importance of such networks, and cases, to our
understanding of the structural contexts that produce the vulnerabilities migrants face.
Finally, I will come to my concluding remarks.
569) Mapril, José. 2009. "'Aqui ninguém reza por ele!' Trânsitos fúnebres entre o
Bangladesh e Portugal". Horizontes Antropológicos, 15 (31): 219-239.
Resumo: Nas últimas décadas, as dimensões transnacionais dos fenómenos migrató- rios
assumiram uma crescente importância teórica e etnográfi ca. Por transnacional refi ro-me
aos múltiplos e permanentes laços sustentados entre o país de “origem” e o país de
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“acolhimento”. Uma das consequências desta mudança interpretativa foi a constatação
de que tais laços e mobilidades – reais e imaginadas – são frequentemente
acompanhados pela construção social e simbólica de espaços de pertença, de
familiaridade, que se revelam através do envio de remessas ou na reprodução de
discursos identitários, para citar apenas alguns exemplos. Com base num estudo de caso
sobre bangladeshianos em Lisboa, realizado em Portugal e no Bangladesh, entre 2003
e 2007, procurarei mostrar como a gestão da morte e do morrer revela as dimensões
rituais da produção de lugares em contextos transnacionais.
Resumo: In the last decades, the transnational dimensions of global migrations gained an
increasing theoretical and ethnographic importance. By transnational I am thinking about
the social ties that permanently link the “sending” and the “receiving” country. One of the
consequences of such interpretative shift has been the acknowledgment that such ties and
mobilities – real or imagined – are accompanied by the social and symbolic construction
of places of belonging. These processes of place making are revealed in the use of
remittances and in specifi c discourses on identity, to mention just a few examples. Based
on a case study about Bangladeshis in Lisbon, carried out both in Portugal and in
Bangladesh, between 2003 and 2007, I will show that the management of death and
dying reveals the ritual dimensions of such processes of place making in transnational
contexts.
570) Mapril, José. 2009. "O lugar do sacrifício: qurbani e circuitos transnacionais entre
bangladeshis em Lisboa". Análise Social, 44 (190): 71-103.
Resumo: Na literatura sobre as migrações e as diásporas sul-asiáticas, um dos temas mais
recorrentes prende-se com as dinâmicas religiosas. A relação triangular entre a religião,
os países de origem e os países onde residem tem sido um importante tema de pesquisa.
O presente artigo pretende dialogar com esta literatura através de um estudo de caso
sobre o qurbani, um ritual sacrificial realizado aquando do final da peregrinação a Meca
(hajj), entre muçulmanos bengalis em Lisboa. Ao longo do texto argumentarei que a
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realização desta cerimónia revela processos de (re)produção de lugares e espaços de
pertença num contexto transnacional.
Resumo: One of the recurring themes in the literature of migration and the South Asian
Diasporas is the dynamics of religion. The triangular relationship between religion,
countries of origin, and host countries is an important field of research. This article seeks to
engage with this literature through a case study involving qurbani, a sacrificial ritual which
takes place at the end of the pilgrimage to Mecca (the hajj), among Bengali muslims in
Lisbon. In the article I argue that in performing this ceremony these migrants (re)produce
places and spaces of belonging in a transnational context.
571) Mapril, José. 2010. "Banglapara: imigração, negócios e (in)formalidades em
Lisboa". Etnográfica, 14 (2): 243-263. http://etnografica.revues.org/284.
Resumo: Nos últimos anos, os estudos sobre migrações têm atribuído uma crescente
importância aos negócios e às actividades empresariais. A existência de oportunidades
estruturais e a disponibilidade de capital social são duas dimensões frequentemente
mencionadas para explicar a sua emergência. Uma terceira dimensão remete para a
relação entre imigração e as chamadas economias subterrâneas, paralelas ou informais.
É precisamente este o tema que o presente artigo pretende abordar. Baseado num estudo
de caso sobre as actividades empresariais desenvolvidas por imigrantes oriundos do
Bangladeche, em Lisboa, este artigo pretende mostrar que o êxito de muitas das suas
actividades depende, directamente, do recurso a estratégias que se encontram entre o
formal e o informal.
Resumo: In recent years, migration studies dedicated part of their interest to entrepreneurial
activities. Opportunity structures and social capital are two dimensions frequently
mentioned to explain the emergence of such initiatives. A third dimension, though, is the
relation between immigration and what has been frequently described as “underground”,
“subterranean”, “parallel” or simply “informal” economies. This is precisely the main theme
of the present article. Based on a case study about Bangladeshis in Lisbon, my objective
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is to show how the success of small-scale entrepreneurial activities depends on strategies
that are located between the formal and informal sides of the economy.
572) Mapril, José. 2010. "'Bons' Muçulmanos. Educação islâmica e cidadania na Área
Metropolitana de Lisboa". In: Religião em Movimento. Imigrantes e diversidade religiosa

em Portugal e Itália, eds. Helena Vilaça & Enzo Pace. Porto: Estratégias Criativas, 37-54.
Excerto: A educação islâmica tem sido desde sempre uma área de interesse da
Antropologia, quer seja para discutir processos aparentemente simples de transmissão de
conhecimento ou a relação entre modernidade (definida ocmo se quiser), ensino,
secularização e Islão. Hoje em dia, a literatura publicada sobre o tema tem crescido de
forma significativa devido aos conhecidos eventos políticos internacionais. Após o 11 de
Setembro, o assassinato de Theo Van Gogh ou os atentados de Londres, Madrid e Bali,
para citar apenas alguns exemplos, a educação islâmica foi sujeita a um amplo escrutínio,
cujas preocupações se relaciona mcom o potencial papel destas instituições na chamada
“radicalização” dos jovens muçulmanos. Estas instituições seriam as principais
responsáveis pela proliferação de jihadistas no mundo contemporâneo. Como tal, na
“guerra contra o terrorismo”, as instituições de educação islâmica seriam espaços a
observar e a disciplinar.
573) Mapril, José. 2010. "Geografias da virtude: 'bons' muçulmanos e as políticas da
oração entre Bangladeshis em Lisboa". Religião e Sociedade, 29 (2): 134-151.
Resumo: Partindo da obra de Marcel Mauss, este artigo pretende argumentar que a
oração é uma dimensão cerimonial que, para além dos evidentes aspectos teológicos e
doutrinários, permite aos sujeitos refletir sobre as condições sociais, políticas e econômicas
cotidianas. Tal argumento será explorado a partir de uma etnografia sobre bangladeshis,
que vivem entre Portugal e Bangladesh realizada entre 2003 e 2008, na qual procurarei
revelar como os discursos e práticas sobre a salat, as cinco ora- ções do calendário
islâmico, revelam diversas dimensões da experiência migratória e o lugar de muitos dos
meus interlocutores no Portugal contemporâneo. Mais: a oração não é apenas uma forma
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de revelar a sua experiência, mas também uma prática ritual através da qual determinados
segmentos e atores procuram agir sobre o próprio mundo em que vivem.
Resumo: Inspired by Marcel Mauss, this article argues that prayer, besides its evident
theological and doctrinal aspects, is a ceremony that allows subjects to think about their
social, political and economic conditions. This argument will be explored through an
ethnography about Bangladeshis that sustain a transnational livelihood between Portugal
and Bangladesh, carried out between 2003 e 2008. Through such exercise, I intend to
show how discourses and practices around and about salat, the five daily prayers of the
Islamic calendar, reveal several aspects of the migratory experience and the place of
Bangladeshis in Portugal. It will be further argued that prayer is not only a metaphor but
also a key ritual practice through which certain segments and actors act upon the world
they live in.
574) Mapril, José. 2010. "'O Pássaro de Argila'. Bengalidade e Islão Político entre
bangladeshis em Portugal". In: Das Índias. Gentes, movimentos e pertenças transnacionais,
eds. Susana Trovão & Marta Vilar Rosales. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de
Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, 81-99.
Excerto: O Bangladesh nasceu em 1971, depois de uma prolongada e violenta guerra
da independência. Contrariamente ao que tinha ocorrido até ali no sub continente
indiano, onde os nacionalismos pós-coloniais tiveram uma dimensão eminentemente
religiosa, neste caso, a bengalidade foi o idioma usado para projectar a construção de
um estado. A muçulmanidade na base da qual o Paquistão, com as suas alas ocidental
(actual Paquistão) e oritental (actual Bangladesh), tinha sido criado em 1947 foi relegada
para um segundo plano face a um nacionalismo linguístico, laico e marxista. Passados
perto de quarenta anos, a identidade nacional continua a ser amplamente debatida por
vários quadrantes da sociedade e em diversas ocasiões. No cinema, por exemplo, os
polémicos filmes O Rio Modhumati (Travir Mokammel 1994) ou o Pássaro de Argila
(Tareque Masud 202) são dois casos que suscitaram acesas discussões no espaço
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público. Resumidamente, poder-se-ia dizer que as várias posições sobre o tema se
espraiam num continuum que vai desde a bengalidade, ligada à independência, até ao
Islão político, emergente desde finais dos anos oitenta do século XX. Estes debates são
tão alargados e prementes que extravasam em muito as fronteiras do próprio Estadonação, ocorrendo também entre populações emigradas, os chamadas probashis.
575) Mapril, José Manuel Fraga. 2011. "The patron and the madman: migration, success
and the (in)visibility of failure among Bangladeshis in Portugal". Social Anthropology, 19
(3): 288-296.
Resumo: Based on research about Bangladeshi migration in Portugal, carried out between
2003 and 2008, the main objective of this article is to explore ethnographically the
ambiguity of the migratory imagination. This ambiguity is expressed in two figures – the
patron (the patrão in Portuguese) and the madman (the pagol manusch in Bengali). The first
is the exemplary migrant, economically successful and morally responsible while the second
is an extreme case of failure and a source of a difficult knowledge. Both are constant
reminders of the possible (and opposite) fates of all those that are now arriving in Portugal,
therefore producing a strong normative ideal about success and failure.
576) Mapril, José. 2012. "Lisbon's Chawtpohtee: food and place among Bangladeshis in
Portugal". In: Where is the Field? The Experience of Migration Viewed Through the Prism

of Ethnographic Fieldwork, eds. Laura Hirvi & Hanna Snellman. Helsinki: Finnish Literature
Society, 150-170.
Excerto: This article argues that in migration contexts food reveals – and in certain ways
produces – our social and symbolic attachments to certain places. Now in contexts where
migration has assumed great visibility and political importance, who belongs were is
frequently defined not only through cultural, religious, linguistic, racial and gendered (and
sometimes a combination of these) arguments but also through food and culinary issues
(what food and ingredients belong where). For instance, in the US, food and multi-ethnicity,
related with long lasting migration flows, has assumed a central importance in the
production of hegemonic national narratives and identities around notions of America as
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a multi-ethnic nation. In certain cases, the so called “immigrant foods” became part and
parcel of the foodscape while in others they are not received openheartedly, well on the
contrary. Ayse Caglar’s study, for instance, shows how the Döner Kebap in Germany is
intimately related to ethnic prejudices and anti-immigration rhetorics. It is not only perceived
as an “immigrant food” but is also a boundary making item, showing, through food habits
and the senses, how Turkish migrants are a radical “other”. The accusations about the smell
of garlic, apparently “characteristic” of Turkish migrants, were manipulated by conservative
sectors to show how this population does not belong to German society, while,
simultaneously, Kebap has become a symbol of the German multikulti model. A
comparable process is the introduction of beer and beer brewing in England by Dutch
migrants. This “foreign” drink was first seen as a potential threat for English society based
on rumors of being poisonous. Later, though, as it became more and more popular, the
contestations were redirected at questions of profitability and production control. According
to some, this profitable business was in the hands of “foreigners” and it was essential to
invert this situation. But the relation between migration, place and food is also visible in
everyday consumption by migrants themselves. It is also through the consumption of food,
and its related senses, that migrants continuously produce localities and build a sense of
home and belonging in transnational contexts. This article will argue that the foodscape is
an idiom through which people evoke memories and produce experiences of familiarity
and strangeness, not only symbolically but also socially. Food has an agency in itself
because it is frequently a way of producing (or denying) relatedness. To explore this
argument, the article begins with a brief contextualization of Bangladeshis in Portugal,
namely, the relation between the formation of these migration chains and the political
economy of migrations in Southern European countries. Secondly, it will reveal how the
relation with Bangladesh is continuously re-actualized through the consumption of certain
ingredients and dishes, a re-actualization that implied the creation of a whole new
commercial niche of Bangladeshi products. Thirdly, it will focus on the way food sharing
has been a way to produce, sometimes ab initio, relatedness between Bangladeshis in
Portugal and in this way articulate the production of a new sense of “community” and
home. Finally, I will come to my concluding remarks.
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577) Mapril, José. 2012. "Será que deus não precisa de passaporte? Islão 'imigrante',
normatividades seculares e islamofobia". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do

outro, eds. Bruno Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição
portuguesa, 137-152.
Excerto: Desde a segunda metade da década de 90 do século XX, vários países têm
desenvolvido programas de treino e formação dee especialistas religiosos islâmicos.
Segundo as racionalidades que os enformam, estes programas visam instruir os líderes de
oração, os chamados “imams trabalhadores” ou “imams voluntários” (frequentemente
acusados de nada saberem das sociedades onde se encontram), nos valores e nas
“tradições intelectuais europeias”. Como veremos em seguida, o que estas discussões e
debates revelam é, antes de mais, uma forma específica dos Europeus olharem para a
Europa, olhares esses nos quais os imigrantes muçulmanos não têm um lugar. Esta recusa
assenta em duas narrativas que se complementam: uma primeira que argumenta que os
muçulmanos cresceram numa cultura distinta da europeia e como tal a sua “integração”
no tecido social europeu far-se-á com grande dificuldade. Este é um argumento que exclui
todos aqueles que já nasceram em solo Europeu e que como tal não imigrantes mas sim
cidadãos europeus de plenos direitos. O uso do conceito “segunda geração” para
descrever estes segmentos parece ser precisamente uma forma de continuamente os
colocar fora da cidadania Europeia. Segundo Talal Asad, a segunda narrativa argumenta
que a relação que os muçulmanos mantêm com o Islão implica a reprodução de certos
valores que são considerados incompatíveis com o estado secular moderno. Estes dois
discursos têm sido bandeiras veiculadas pelas extremas direitas europeias que produzem
os muçulmanos como uma ameaça, o chamado “perigo islâmico”, ao qual estão
associados vários pânicos morais, tais como o “terrorismo”, “fundamentalismo”, “opressão
das mulheres”, “talibãs”, “masculinidade violenta”, “homofobia”, “fanático”, entre outros.
578) Mapril, José. 2012. Islão e transnacionalismo: uma etnografia entre Portugal e o

Bangladeche. Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências Sociais.
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Resumo: Nas últimas décadas têm chegado a Portugal populações que nada têm a ver
com a experiência colonial portuguesa. Este livro pretende precisamente realizar uma
etnografia sobre um destes contextos, mais concretamente o caso dos bangladechianos
em Lisboa. Quem são estes bangladechianos? Como chegaram a Portugal? Qual o seu
papel na economia portuguesa? Qual a sua relação com o Estado português? Quais as
relações que continuam a manter com o Bangladeche? E como são estas relações
mantidas através da religião, da família, da política e da economia? Como é vivida a
religiosidade neste contexto migratório recente? O presente livro pretende responder a
estas perguntas e retractar as migrações transnacionais que se têm sedimentado nos
últimos vinte anos entre Portugal e o Bangladeche.
579) Mapril, José. 2013. "Counterpublics and Transnational Religious Movements in a
Lisbon Mosque". In: Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe. The Best of

All Gods, eds. José Mapril & Ruy Llera Blanes. Leiden – Boston: Brill, 115-127.
Excerto: The main objective of this article is to show how Muslims in Southern Europe, more
specificall in Lisbon, Portugal, actively participate inwhat several authors have defined as
a transnational Islamic public space. By transnational Islamic public space I am thinking
about the proposals of authors such as Mandaville (2001), Bowen (2004), Roy (2003),
Eickelman and Salvatore (2006), Allievi (2003) and Nielsen (2003). This is what John
Bowen (2004) has called a „global public space of nromative references and debate“, in
which ”orthodoxy”, religious practices and authority are in constant discussion and debate.
580) Mapril, José. 2013. "Um lugar estrutural? Legados coloniais e migrações globais
numa rua em Lisboa". In: Cidade e Império: Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-

Coloniais, eds. Nuno Domingos & Elsa Peralta. Lisboa: Edições 70, 503-524.
Excerto: Nos últimos anos vários autores têm revelado as continuidades entre o colonial e
o pós-colonial no Portugal contemporâneo. Entre outros exemplos, estas continuidades são
visíveis nos processos de racialização de antigos súbditos coloniais que migraram para
Portugal após a descolonização e dos seus filhos e netos já nascidos e criados na exmetrópole. Esta produção de alteridade ocorre através do uso de categorias como «bairro
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problemático» ou «segunda geração» que perpetuam, juntamente com as restrições aos
direitos de cidadania, a condição de «estrangeiro», de alteridade, na sociedade
portuguesa.
581) Mapril, José & Ruy Llera Blanes, eds. 2013. Sites and Politics of Religious Diversity

in Southern Europe. The Best of All Gods. Leiden – Boston: Brill.
Resumo: In recent years, the Southern borders of Europe have become landmarks for the
mediatic and academic verve regarding the migration and diasporas towards and beyond
‘Schengen Europe’. In these debates, religion is acknowledged as playing a central role
in the recognition of major societal changes in the continent, being object of political
concern and attention: from the recognition of plural forms of Christianity to the debates on
a ‘European Islam’. Yet, in this respect, what goes on around the borders of Portugal,
Spain, Italy or Greece is still largely uncharted and un-debated. With the contribution of
renowned anthropologists, sociologists and religious studies scholars, this book critically
presents and discusses case studies on the sites and politics of religious diversity in Southern
Europe, including the impact of migrant religiosity in national and EU politics.
582) Mapril, José & Ruy Llera Blanes. 2013. "Introduction: Sites and Politicas of Religious
Diversity in Southern Europe". In: Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe.

The Best of All Gods, eds. José Mapril & Ruy Llera Blanes. Leiden – Boston: Brill, 1-15.
Excerto: In 2003, a significante debate erupted regarding the religious heritage of Europe.
Valéry Giscard d’Estaing and the European Comission were debating the possibility of
producing a European Constitution with a specific reference to Christianity as its core value
and cultural heritage. At the time, the level of discussion was intense, since many social
and political agents contest what could be interpreted as an exclusivist, discriminatory
position. This event, however, would be just a more notorious episode of a sucession of
events and processes that have proven the increasing visibility of religious matters in the
public sphere. In this context, more recent episodes include the prohibition os Mosque
building in Switzerland, religious reactions to homosexual marriage laws in Spain or the
ongoing debate regarding Islamic wear in France.
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583) Mapril, José & Nina Clara Tiesler. 2013. "Portugal". In: Yearbook of Muslims in

Europe, volume 5, eds. Jorgen Nielsen et al. Leiden: Brill Publishers, 517-530.
Excerto: In past years the estimates of the size of Portugal’s Muslim population from
institutional representatives as well as researchers indicate a population between 48,000
to 55,000 people. Among these 8,000 were Isma’ilis while the majority population was
mainly Sunni Muslims of South Asian origin from Mozambique, Guinea-Bissau, and a
smaller part composed by Muslims coming from other countries such as Bangladesh,
Pakistan, Morocco, Senegal and India. According to the “official” figures, stemming from
the immigration control/monitoring service (SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) , the
number of residents from countries such as Bagnladesh, Pakistan, Morocco, Senegal and
India were, in 2011, 12,429. This figure represents a slight increase when compared to
2010 but still very far from the 13,537 registered in 2009.
584) Mapril, José. 2014. "The Dreams of Middle Class: Consumption, Life-course and
Migration between Bangladesh and Portugal". Modern Asian Studies, 48 (3): 693-719.
Resumo: In the past 20 years, Bangladeshi migration to Southern European countries has
gained an increasing importance. Portugal is no exception, and today more than 4,500
Bangladeshis live in the country. One of the more interesting facets of this population,
though, is their educational and economic profile. They come from what has been roughly
summed up as the ‘new’ Bangladeshi ‘middle classes’. Their families are both rural and
urban, have properties, and own businesses. Other members of their domestic units work
in NGOs, and private and state owned companies. Simultaneously, they have
considerable educational backgrounds, with college and university degrees, and most are
fluent in English. But what was their motivation to come to Europe in the first place? And
what does this tell us about the young Bangladeshi middle class? For these young
Bangladeshi adults, it is through geographic mobility that one can earn enough economic
capital to access the ‘modern’ and to progress in the life-course. By remaining in
Bangladesh, their access to middle class status and adulthood is not guaranteed and thus
migrating to Europe is seen as a possible avenue for achieving such dreams and
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expectations. The main argument in this paper is that migration—as a resource and a
discoursive formation—is itself constitutive of this ‘middle class’.
585) Mapril, José. 2014. “Aren’t you looking for citizenship in the wrong place? Islamic
education, secular subjectivities and the Portuguese Muslim”. Religion and Society:

advances in research, 5: 65-82.
Resumo: This article examines the relation between secularities, technologies of the self,
and citizenship through an ethnography of Islamic education in Portugal. For the Islamic
Community of Lisbon, the main institutional representative of Islam in Portugal, religious
education is about the formation of religious subjects and the creation of embodied
dispositions in relation to Islam. But it is also about being able to explain to others, Muslims
and non-Muslims alike, what Islam is. This project for Islamic education has to be
understood, I will argue, in the context of the production of a public Islam, secularized and
liberal, that is tied to claims to citizenship made in Portuguese society for more than 60
years. While these discursive formations are partly a way to counteract stigma, it is also
essential to understand them within the creation of a post-confessional Portuguese society.
For members of the Islamic Community of Lisbon, supporting a project of secularization of
the public sphere in such a historical context is a way to affirm their belonging.
586) Mapril, José. 2014. “A Shahid Minar in Lisbon: Long Distance Nationalism, Politics
of Memory and Community among Luso-Bangladeshis”. South Asia Multidisciplinary

Journal, 9: 2-17.
Resumo: The literature on what could be called a Bangladeshi transnational public sphere
has grown significantly in the last few years and has focused mainly on translocal political
activities and ways of belonging for British Bangladeshis and Bangladeshi immigrants in
the UK. However, this public sphere includes other locations and actors that have so far
been left out of the picture. Based on a situational analysis of the celebrations of Sahid
Dibosh (Language Day) in a square in Lisbon in 2011, this article explores the political
dimensions of the transnational social fields that exist between Portugal and Bangladesh.
The main arguments are firstly that this Bangladeshi transnational public space connects
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Bangladeshis in the UK, Bangladesh and other locations, such as Portugal, through
symbols, long distance nationalism and politics of memory. Secondly, the paper argues
that these are interpreted according to the contexts where Bangladeshis live and thus
assume new meanings.
587) Mapril, José & Nina Clara Tiesler. 2014. “Portugal”. Yearbook of Muslims in Europe,
volume 6, eds. Jørgen Nielsen, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić & Egdunas Racius. Leiden:
Brill Publishers: 487-497.
Excerto: In past years the estimates of the size of Portugal’s Muslim population from
institutional representatives as well as researchers indicate a population between 48,000
to 55,000 people. Among these 8,000 were Isma’ili while the majority population was
mainly Sunni Muslims of South Asian origin from Mozambique, Guinea-Bissau, and a
smaller part composed of Muslims coming from other countries such as Bangladesh,
Pakistan, Morocco, senegal and India. According to some institutional representatives,
especially members of the Islamic Community in Lisbon (the main institution of representation
of Islam in the public sphere), the presence of Muslims in the country exceeded 60 thousand
people but due to the economic climate and the harsh economic conditions several of its
members have emigrated to countries such as UK, Switzerland, Angola, France,
Mozambique, among others (see earliers volumes of the Yearbook). According to the
„official“ ifgures, stemming from the immigration control/monitoring service (SEF, Serviço

de Estrangeiros e Fronteiras), the number of residents from countries such as Bangladesh,
Pakistan, Morocco, Senegal and India were, in 2013 (the latest available data) 12,820.
This figure represents a slight increase when compared to 2011 but still very far from the
13,537 registered in 2009 (for the explanations see Yearbook 2012).
588) Mapril, José. 2015. “Portugal”. Yearbook of muslims in Europe, volume 7, eds.
Oliver Scharbrodt, Samim Akgönül, Ahmet Alibašić, Jørgen Nielsen & Egdunas Racius.
Leiden: Brill Publishers: 465-473.
Excerto: 2014 was a year marked by several public debates about international political
events, in the context of which mainstream media questioned the main representative
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institutions of Islam in Portugal. Other debates included the presentation of ecumenical
initiatives in Portugal and portraits of the social, religious and demographic complexities of
Portuguese Muslims. In terms of transnational initiatives, one of the most importante events
was the creation of an international programme to enroll Syrian students at Portuguese
universities, a programme that received considerable public attention in the media. Other
transnational activities included developmental initiatives directed at South Asian countries
and investments in Portuguese speaking African coutnries. Finally, several activities were
organized by Islamic institutions, some associated with the yearly calendar and others with
charity and social support.
589) Marcon, Frank Nilton. 2012. "Identidade e estilo em Lisboa: Kuduro, juventude e
imigração africana". Cadernos de Estudos Africanos, 24: 95-116.
Resumo: O kuduro é um estilo de dança e música que chegou a Portugal através da
imigração africana. Recentemente, passou também a ser produzido entre jovens
imigrantes ou descendentes na região metropolitana de Lisboa. Em tal contexto, formaramse redes de produtores e consumidores de kuduro e se estabeleceram formas de
sociabilidade nos bairros de Lisboa e dos municípios em seu entorno onde vivem as
populações de imigrantes e seus descendentes oriundos de Angola, Cabo Verde, GuinéBissau e São Tomé e Príncipe. É através das formas de expressão, da produção, da
circulação e do consumo do kuduro que proponho analisar como se estabelecem sentidos
compartilhados de identificação e diferença entre estes jovens.
Resumo: Kuduro is a type of music and dance that arrived in Portugal with African
immigration. In the last years, young immigrants or Afro-descendants in the metropolitan
area of Lisbon are also producing it. In this setting, networks of producers and consumers
of kuduro were created and new forms of sociability were established in the neighborhoods
of Lisbon and surrounding municipalities where most immigrants from Angola, Cape Verde,
Guinea-Bissau and São Tomé and Príncipe and their descendants live. This article seeks to
analyze how shared senses of identification and differentiation among these youth groups
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are established through the forms of expression, production, circulation and consumption
of kuduro.
590) Marcon, Frank. 2013. "O kuduro como expressão da juventude em Portugal: Estilos
de vida e processos de identificação". Sociedade e Estado, 28 (1): 75-90.
Resumo: O artigo em questão é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada em Lisboa,
no ano de 2010. O kuduro é um estilo de dança e música que surgiu em Luanda, nos
anos 1990, e que chegou a Portugal logo em seguida, por meio das relações entre os
imigrantes com o país de origem: a Angola. O objetivo é compreender como, ao lado
de outras formas de expressão cultural juvenis, em Lisboa, o kuduro, assim como o hiphop, o rap e o reggae, passou a fazer parte integrante do consumo e da produção cultural
dos jovens da periferia. Em meio à música e à dança como formas de entretenimento, um
universo de tensões sociais, étnicas e geracionais faz-se presente e faz emergir
interessantes processos de identificação social. A escola, a rua e a Internet tornaram-se os
principais espaços de socialização do kuduro, que perpassa um estilo de vida que parece
constituir laços de afinidade entre imigrantes e descendentes, tendo como referência o
país de origem ou mesmo uma África imaginada pela relação de solidariedade entre
descendentes da imigração originária dos Países Africanos de Língua Portuguesa. A
análise de tais questões está implicada pelas novas dinâmicas dos fluxos contemporâneos
transnacionais de pessoas, de produtos culturais e de informações, em contextos
metropolitanos e pós-coloniais.
Resumo: This article is an ethnographic research made in Lisbon, in the year 2010. The
kuduro is a style of dance and music that emerged in Luanda, in the 1990s, which came
to Portugal soon after, through relations established between immigrants with their country
of origin: Angola. The objective is to understand how, alongside other forms of cultural
expression for youth, in Lisbon, kuduro, as well as hip-hop, rap and reggae, has become
an integral part of cultural production and consumption of young people from periphery.
Between music and dancing, as forms of entertainment, the universe of social, ethnic and
generational tensions is present and make emerge social identification processes. The
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school, the street and the Internet became the main spaces for socialization of kuduro,
running through a lifestyle that seems to build ties of affinity between immigrants and
descendants, with references to the country of origin or even an imagined Africa by the
relationship of solidarity among descendants of immigration from Portuguese-speaking
African countries. The analysis of such issues is implicated by the new dynamics of the
contemporary transnational flows of people, information and cultural products, and postcolonial and metropolitan contexts.
591) Margarida, Durães. 2009. "Portugal, país de acolhimento: as comunidades
estrangeiras no Noroeste (séculos XIX-XX)". In: Migrações, Permanências e Diversidades,
ed. Maria Beatriz Rocha-Trindade. Porto: Edições Afrontamento, 169-185.
Excerto: Assim, o principal objectivo deste trabalho é, em primeiro lugar, conhecer as
comunidades estrangeiras que se fixaram, temporária ou definitivamente, nos dois distritos
que compõem a região Noroest de Portugal: Braga e Viana. Em segundo lugar, analisar
as características socioprofissionais dos imigrantes que integravam estes fluxos tentando
descortinar os factores que os atraíram a Portugal. Neste texto abordaremos,
particularmente, a origem geográfica para conhecermos quais os países e as respectivas
regiões de onde partiram estes imigrantes que optaram por se estabelecer no Norte de
Portugal. Traçaremos, também, o perfil sociológico e analisaremos as actividades a que
se dedicavam porque é através delas que poderemos conhecer as razões que os moveram
a partir e que permitiram a sua instalação e inserção na sociedade portuguesa.
592) Marques, João Filipe. 2013. "O racismo contra as colectividades ciganas em
Portugal. Seauelas de uma modernização". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e

Novos Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Manuela Mendes & Olga Magano.
Lisboa: Editora Mundos Sociais, 111-121.
Excerto: Sabemos que historicamente os ciganos portugueses têm sido sistematicamente
perseguidos ou obrigados a assimilar-se à população maioritária. A história das relações
desta coletividade com os poderes públicos está marcada pelas continuadas tentativas
de eliminação do nomadismo, de erradicação total ou parcial das comunidades em que
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viviam ou pela sua assimilação cultural forçada. Medidas que, aparentemente, foram
quase completamente ineficazes. O que parece paradoxal é que, mesmo tendo sofrido
enormes pressões persecutórias, os ciganos têm vindo a conseguir escapar à assimilação
total na cultura envolvente. Por outras palavras, subsistem ainda entre esta categoria de
indivíduos certos traço culturais e identitários que permitem que se afirme que estamos em
presença de uma “colectividade histórica” – no sentido de Dominique Shnapper –
significativamente diferencida do resto da população portuguesa.
593) Marques, José & Pedro Góis. 2010. "Inward highly skilled migration: a typology and
challenges". In: Portugal in the Era of the Knowledge Society, eds. Demyan Belyaev &
Zoran Roca. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 189-211.
Resumo: As is the case of other Southern European countries, it was only in the mid-1980s
that immigration in Portugal registered a significant increase, and subsequently became an
object of analysis. The studies and debates that have occurred since that time with regard
to the immigrant population have focused primarily on the immigrants with few or no
qualifications entering the secondary labour market. The study of professional mobility and
the taking up of jobs on the part of highly skilled immigrants, on the other hand, has often
been neglected in the analysis. This immigration, however, is a long-standing and multidimensional phenomenon which has become more complex in recent years, following the
evolution of international migration flows, similar to what has happened in other countries.
594) Marques, José Carlos & Pedro Góis. 2010. "Do Leste ao Oeste: novos fluxos
migratórios em Portugal". In: Imigração ucraniana em Portugal e no sul da Europa: a

emergência de uma ou várias comunidades. Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis
Baganha, José Carlos Marques & Pedro Góis. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI), 26-30.
Excerto: O texto que se segue baseaia-se, pois, nos resultados de três projectos: o projecto

Novos Fluxos Migratórios em Portugal, o projecto Quando os Extremos se Tocam:
Imigrantes da Europa de Leste em Portugal e o projecto Imigrantes altamente qualificados
em Portugal: um estudo prospectivo e resume as principais conclusões destas
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investigações. Neste texto articulamos lógicas mais descritivas com lógicas analíticas
procurando, ao mesmo tempo fornecer dados para investigações futuras que outros
autores queiram relizar e apresentar a nossa análise sobre este fenómeno migratório
excepcional. Após algumas breves observações de carácter metodológico (secção 1),
será apresentada, na segunda secção uma breve panorâmica sobre os movimentos
migratórios ucranianos, assim como das suas principais causas. Esta parte centrar-se-á,
maioritariamente, nos dados empíricos obtidos através dos inquéritos realizados em 2002
e 2004 que permitiram recolher informação relativa a imigrantes de diversas
nacionalidades. No primeiro, a maioria dos inquiridos era de nacionalidade ucraniana
(89,4%), seguindo-se a nacionalidade russa com 6,5%, a moldava com 1,2% e um
conjunto de outras nacionalidades com 2,9%. O inquérito tinha por objectivo recolher
informação sobre os imigrantes de Leste, independentemente da sua nacionalidade.
Neste inquérito, as mulheres representaram 29,2% do total de inquiridos, tendo 88,4% a
nacionalidade ucraniana, 7,4% a russa e os restante 4,2% um conjunto diversificado de
nove nacionalidades, nenhuma delas com valores significativos.
595) Marques, José Carlos & Pedro Góis. 2010. "Novos fluxos imigratórios – Imigrantes
da Europa de Leste em Portugal: Resultados do inquérito de 2002". In: Imigração

ucraniana em Portugal e no sul da Europa: a emergência de uma ou várias comunidades.
Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis Baganha, José Carlos Marques & Pedro Góis.
Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), 31-79.
Resumo: O inquérito levado a cabo pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra em 2002 pretendeu, no essencial, ser um inquérito de caracterização de um
fluxo imigratório na circunstância exacta em que este se estava ainda a desenvolver. Esta
oportunidade, rara em termos de análise de fluxos migratórios, tornou-se possível dadas
as especificidades deste fluxo e da maleabilidade da equipa de investigação que assumiu
este projecto. A opção por uma ferramenta de metodologia quantitativa tinha como
objectivo ultrapassar os constrangimentos de estudar uma população (ainda) sem
representantes ou informadores privilegiados em número suficiente que permitisse abarcar
toda a sua diversidade. As principais áreas inquiridas tinham como objectivo caracterizar
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a população migrante em três momentos: pré-imigração, a viagem migratória e, por
último, a integração no país de destino em diferentes dimensões. Neste sentido, a
sequência de perguntas (intercalada por algumas questões de controlo) permitiu
caracterizar esta população através da obtenção de uma sequência de dados originais.
A receptividade do questionário por parte dos imigrantes entrevistados foi bastante
grande, devendo-se tal facto, por um lado, a tratar-se de uma população escolarizada e
com hábitos de resposta a questionários e, por outro, à percepção por parte dos
entrevistados de que um melhor conhecimento sobre o seu grupo tenderia a favorecer a
definição de políticas de integração portuguesas.
596) Marques, José Carlos & Pedro Góis. 2010. "Os imigrantes do Leste em Portugal.
Resultados do inquérito de 2004". In: Imigração ucraniana em Portugal e no sul da Europa:

a emergência de uma ou várias comunidades. Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis
Baganha, José Carlos Marques & Pedro Góis. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI), 81-117.
Excerto: Dos 913 inquiridos em 2004, 59% são ucranianos, 23% são russos e 18% são
moldavos. 63% são homens. Como seria de esperar numa migração económica, a
esmagadora maioria encontra-se em idades activas sendo que 70% tem entre 25 e 44
anos de idade. A idade média é de 36 anos, sendo o desvio padrão de 9 anos. Quanto
ao estado civil, 71% são casados.
597) Marques, José Carlos. 2011. "Capítulo III – Percepções sobre a imigração e o
mercado de trabalho". In: Os Imigrantes e a Imigração aos Olhos dos Portugueses.

Manifestações de preconceito e perpectivas sobre a inserção de imigrantes, eds. João H.
C. António & Verónica Policarpo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 75-91.
Excerto: A imigração em Portugal constitui, à semelhança do que sucede noutros contextos
imigratórios,

uma

realidade

multifacetada

marcada

por

diferentes

estruturas

sociodemográficas, por motivos e processos migratórios diversos e por variadas formas
de perspectivar a integração na sociedade de acolhimento e o projecto migratório.
Apesar de os imigrantes presentes em Portugal não constituírem um grupo homogéneo e
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ser possível constatar a existência de perfis migratórios distintos entre os diversos grupos
de imigrantes, pode afirmar-se que uma parte substancial dos imigrantes se insere em
sectores económicos específicos do mercado de trabalho nacional. Como reconhecido
por Baganha e colaboradores (1999) “ os trabalhadores estrangeiros em Portugal são,
em grande medida, complementares da população activa portuguesa (…). Em certos
sectores particularmente qualificados (…) e nalguns tipos de profissões não qualificadas
(…) os estrangeiros parece estarem a substituir a população portuguesa” (cit. In Baganha
& Marques, 2001). No seu conjunto, a imigração laboral para Portugal tem sido
conceptualizada por alguns autores (cf., por exemplo, Baganha & Peixoto, 1997) “ como
sendo polarizada, isto é, capaz de atrair imigrantes para segmentos de topo do mercado
de trabalho e, em simultâneo, atrair um número considerável de trabalhadores pouco ou
nada qualificados para os segmentos profissionais de base” (Góis & Marques, 2007, p.
20). Face a estas modalidades de inserção no mercado de trabalho nacional e às
diversas formas de contacto com a sociedade portuguesa que daí resultam, torna-se
particularmente interessante analisar a percepção que os inquiridos têm sobre a inserção
laboral dos imigrantes.
598) Marques, José Carlos & Pedro Góis. 2011. "A evolução do sistema migratório
lusófono. Uma análise a partir da imigração e emigração portuguesa". RILP – Revista

Internacional de língua Portuguesa. Migrações, 24: 213-231.
Resumo: Ao conceder as migrações como parte do sistema global de interações
internacionais, a teoria dos sistemas migratórios oferece uma abordagem mais alargada
dos movimentos populacionais, possibilitando a integração das contribuições oferecidas
isoladamente por outras perspetivas teóricas. Neste artigo os autores exploram esta
possibilidade descrevendo o funcionamento do sistema migratório lusófono a partir das
migrações de (e para) Portugal. Mostram que emigração e imigração são mais bem
compreendidas de forma integrada, demonstram que a imbricação de diferentes
sistemas migratórios e a inserção de países como Portugal, Brasil e Angola naa
interseção de vários sistemas lhes confere um potencial de se moldarem facilmente às
conjunturas socioeconómica e pol´iticas do seu meio ambiente. Os autores defendem
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que o nódulo europeu do sistema migratório lusófono está atualmente numa fase de
retração, por oposição a uma expansão do nódulo africano e por uma relativa
estabilização do nódulo sul-americano. A análise a partir de fluxos migratórios distintos:
emigração e imigração portuguesa, permite enunciar a existência de um sistema
migratório sólido e estruturado com três pólos: Angola, Brasil e Portugal.
599) Marques, José Carlos & Pedro Góis. 2013. "Dinâmicas do sistema migratório
lusófono: um olhar a partir das migrações portuguesas". In: Migrações na Europa e em

Portugal. Ensaios de homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca,
Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina, 185-203.
600) Marques, José Carlos, Pedro Góis & Joana Morais de Castro. 2014. Impacto das

Políticas de Reagrupamento Familiar em Portugal. Observatório da Imigração, 53. Lisboa:
Alto Comissariado para as Migrações (ACM).
Excerto: Este estudo sobre o impacto das políticas de reagrupamento familiar em Portugal
visa responder às exigências apresentadas nas cláusulas técnicas do caderno de encargos
anexo ao convite para apresentação de proposta ao Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural, I.P. (ACIDI, I.P.) no âmbito de uma aquisição de serviços para a
realização de um estudo enquadrado no projeto europeu “Family Reunification – a barrier
or facilitator for integration?” – (HOME/2010/ EIFX/CA/1772) para o qual o ACIDI foi
o parceiro português. De acordo com proposta apresentada, os autores procederam à
recolha e análise da informação disponível no intuito de conhecer o impacto das políticas
de reagrupamento familiar em Portugal. Na concretização deste objetivo utilizaram-se,
sobretudo, técnicas de observação e análise documental que contribuem para a discussão
dos conceitos relevantes para o presente estudo e para a análise do enquadramento
político e legislativo da imigração em Portugal no decurso das últimas duas décadas.
601) Marques, M. Margarida. 2010. "Introdução. Os Estados nacionais perante os
desafios das populações em movimento". In: Estado-Nação e Migrações Internacionais,
ed. Maria Margarida Marques. Lisboa: Livros Horizonte, 9-26.

387
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Excerto: De acordo com as estatísticas das Nações Unidas, em 2005 existiriam cerca de
oitocentos mil migrantes internacionais em Portugal – mais de 7% da população. Entre
1991 e 2001, estima-se que o saldo migratório (ou seja, a diferença entre as pessoas
entradas e as pessoas saídas) terá sido responsável por 83% do crescimento da
população (Rosa et al., 2004, p. 27). Esta fotografia, de uma forte dependência
demográfica em relação aos fluxos migratórios, é em traços gerais transponível para as
demais sociedades europeias. Mas as transformações sociais associadas às migrações
ultrapassam, e muito, a dimensão populacional, sendo hoje um tópico incontornável da
agenda política europeia.
602) Marques, Maria Margarida & Ruxandra Oana Ciobanu. 2012. Migrantes Idosos

em Portugal. Cascais: Princípia – Fundação Calouste Gulbenkian.
Resumo: Fórum Gulbenkian Migrações 2010/2011 dedicou um conjunto de workshops
ao tema do envelhecimento dos imigrantes em Portugal, consciente de que, como escreve
o seu comissário, António Vitorino, «há uma tendência crescente de envelhecimento que
[…] justifica plenamente que os responsáveis pelas políticas públicas, bem como os
protagonistas da sociedade civil, persistam na consideração das especificidades deste
grupo constituído pelos migrantes idosos entre nós». A presente publicação dá
precisamente conta dessa reflexão sobre a articulação entre migrações e envelhecimento,
com uma atenção especial às políticas públicas dirigidas à população migrante residente
em Portugal. Nessa reflexão evidencia-se a ideia essencial de que a complexidade da
integração dos migrantes nas sociedades de acolhimento assume feições e características
que justificam plenamente um olhar mais detalhado sobre o estatuto dos migrantes idosos,
quer face aos serviços públicos, quer em função do específico papel que estes
desempenham nas comunidades migrantes e nas respetivas famílias.
603) Marques, M. Margarida. 2013. "As associações de origem migrante enquanto
instituições sociais". In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de homenagem a

Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José Carlos Marques
& João Peixoto. Coimbra: Almedina, 101-122.
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604) Marques, M. Margarida (ed.). 2015. Lisboa Multicultural. Lisboa : Fim de Século
Edições.
Resumo: Instalados nas zonas antigas da cidade ou nas partes mais recentes,
concentrados ou dispersos na malha urbana, aglomerados em espaços marcados pela
presença de minorias ou não, inscrevendo-se na oferta de comércio banal ou
apresentando-a como específica a uma determinada cultura, conjugação de culturas ou
«multicultural», os migrantes são hoje parte do metabolismo da cidade de Lisboa e
contribuem para a construção dos seus ambientes cosmopolitas ou castiços, lusófonos ou
étnicos, globais ou locais.
Como se enquadram estes recém-chegados na vida quotidiana da cidade? Com que
consequências

para

si

próprios

e

para

a

própria

cidade?

Em cidades tornadas «criativas» e actores à escala global que oportunidades se abrem à
participação dos migrantes e dos seus descendentes e com que reflexos no espaço
público?
605) Marques, M. Margarida. 2015. “Introdução: Imigração e Esfera Pública”. In: Lisboa

Multicultural, ed. Maria Margarida Marques. Lisboa: Fim de Século Edições, 11-40
Excerto: O presente volume reúne um conjunto de estudos que tiveram como propósito
explorar os efeitos das iniciativas protagonizadas por imigrantes e seus descendentes
sobre as estruturas sociais lisboetas.
606) Marques, M. Margarida. 2015. “Introdução: Do Resgate do Espírito Empresarial à
Mobilização da Diversidade”. In: Lisboa Multicultural, ed. Maria Margarida Marques.
Lisboa: Fim de Século Edições, 229-242.
Excerto: No Conselho Europeu realizado em Lisboa no ano 2000, o fomento do «espírito
empresarial» foi definido como um dos objectivos estratégicos para a União Europeia
(EU). Não apenas em virtude de benefícios económicos expectáveis (em matéria de
emprego, de riqueza, de produtividade, com efeitos virtuosos em termos de
competitividade, modernização do tecido empresarial mas também de coesão social),
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como ainda porque esa seria, no entender do Conselho, uma via de desenvolvimento
pessoal e social. Nos termos do Livro Verde a que deu origem, em 2003: «o espírito
empresarial liberta o potencial pessoal» e os seus «resultados permitem que a sociedade
disponha de riqueza, postos de trabalho e variedade de escolha para os consumidores»
(Comissão das Comunidades Europeias 2003, pp. 7 e 8). Os empresários «étnicos»
seriam um dos grupos beneficiários desta orientação. Numa sociedade europeia
apostada em tornar-se a «mais competitiva do mundo», graças aos investimentos na
qualificação dos seus recursos humanos e na modernização tecnológica das suas
empresas, o trabalho por conta própria funcionaria, ainda, como almofada no caso dos
segmentos mais afastados da possibilidade de participar nessa economia de ponta –
entre os quais os imigrantes pobres. A realidade empresarial na EU está, no entanto,
longe de ser uniforme: os países do Sul da Europa, por exemplo, apresentam recursos
humanos menos qualificados que os paíes a Norte, e taxa de activos trabalhando por
conta própria bem superiores. No interior da categoria do trabalho por conta própria, há
também todo um caleidoscópio de situações: desde o dono de grande empresa aos
trabalhadores independentes, passando por iniciativas em áreas tradicionais ou em
sectores de ponta, baseadas em pesados investimentos industriais ou em micro-unidades
de negócio no sector dos serviçoes. Analisar a iniciativa económica migrante implica,
pois, uma atenção especial ao contexto.
607) Marques, M. Margarida. 2015. “Introdução: A Imigração e o Mercado da
Diversidade Cultural”. In: Lisboa Multicultural, ed. Maria Margarida Marques. Lisboa: Fim
de Século Edições, 269-336.
Excerto: Este estudo surge na sequência da observação de uma multiplicação de ofertas
«étnicas» no qutodiano de Lisboa, com algumas características aparentadas ao observado
em outras cidades, e no quadro da participação numa rede internacional visando a
análise comparada dos efeitos do «turismo étnico» para o «fortalecimento da integração
social e económica dos imigrantes» (Hall e Rath 2007, p. 20). Em termos concretos, e
observados os favores que vinha conquistando junto da população urbana em geral (ou
seja, extravasando as fronteiras da procura co-étnica), em várias cidades que, mercê dos
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movimentos migratórios, se constituíram como «mosaicos de culturas» e nódulos de redes
transnacionais, tratava-se de averiguar em que medida esta oferta se podia constituir como
uma oportunidade económica para a indústria turística e para a economia urbana em
geral, com reflexos mais amplos, em termos sociais, para o migrantes e os seus
descendentes. Não sendo uma ideia nova, umez que nos EUA já várias observações se
haviam debruçado directa ou indirectamente sobre o potencial turístico dos negócios de
imigrantes (Zhou 1992, 2009; Zukin 1995; Lin 1998; Halter 2000, inter alia), o
propósito de concentrar a observação no sector do lazer urbano e a possibilidade de
analisar cidades de vários continentes (Europa, América do Norte e Austrália) trazia um
suplemento de comparação interessante. A incorporação do caso de Lisboa era uma
mais-valia para o projecto.
608) Marques, M. Margarida. 2015. “Conclusão: Imigração e Criatividade Cultural em
Lisboa”. In: Lisboa Multicultural, ed. Maria Margarida Marques. Lisboa: Fim de Século
Edições, 437-492.
Excerto: Estimados em mais de 200 milhões pelas Nações Unidas, os migrantes
internacionais são hoje uma das facetas das profundas transformações sociais que
caracterizam o mundo no início do século XXI (PNUD 2009). A enorme diversidade de
proveniências e destinos revela a situação de «interligação» planetária que hoje vivemos,
e a que apenas raras parcelas da humanidade se escapam. A actual porosidade das
fronteiras dos Estados nacionais, que se deve à diversificação das economias e aos
progressos verificados nas tecnologias de transporte e de comunicação, mas também à
difusão de estilos de vida, de símbolos e de entendimentos, reflecte a complexificação
das relações centro-periferia e os caminhos que se vão rasgando, alternativos aos das
dependências Sul-Norte.
609) Marques, M. Margarida, João Pedro George & Marta Ruivo. 2015. “Matching
Migration and Skills in Lisbon Europeanization of Rules and Market Opportunities”. In: The

Diversity Value: How to Reinvent the European Approach to Immigration, ed. Laura Zanfrini.
Maidenhead: McGraw-Hill Education, 251-264.
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Excerto: As in most European peripheries, out-migration has been the dominant process in
Portugal’s modern history. This is, furthermore, a centuries-long “structural constant” initiated
with the formation of the empire (Godinho, 1978). As in the case of other countries with
imperial pasts, connections with territories that were once under Portuguese rule constitute
major migration corridors. Contrary to other countries in the Southern periphery of Europe,
large-scale TCN immigration started in the 1970s, following the late independence of
African territories under Portuguese colonial rule and the democratization of the regime.
On top of this, the Portuguese “Marshall plan” happened in the following decade, as the
country became a full member of the European Economic Community in 1986. The inflow
of significant “cohesion funds” had huge impacts in economic and political terms, and
acted as a magnet for in-migration. Both the modern European engagement, and the
historical experience are important contexts for understanding the present singular
Portuguese migration outlook.
610) Marques, Vera. 2009. "Recognition of Immigrant Doctors' Qualifications, Jesuit
Refugee Services". In: Health and Migration in the European Union: Better Health for All in

an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 213-215.
Resumo: Although there is not an official survey about immigrants’ qualifications within the
Portuguese territory, it is common knowledge that there are hundreds of legal immigrants
with qualifications in the area of healthcare who intend to live in Portugal for the long term.
A large percentage of these immigrants have academic qualifications, which could be
recognised as higher education degrees. The possibility of bringing these highly qualified
immigrants into the labour market would be a very enriching experience, as well an
opportunity to address the lack of Portuguese professionals in the healthcare system. It was
with this in mind that the Calouste Gulbenkian Foundation, together with the Jesuit Refugee
Service in Portugal, brought together this Project of Recognition of Immigrant Doctors’
Qualifications. The project was implementated in June 2002 and ended in December
2005.
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611) Martingo, Carla. 2009. O Corte dos Genitais Femininos em Portugal: O Caso das

Guineenses. Estudo Exploratório. Teses, 22. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Em Agosto de 2002, o jornal Público noticiava a forte suspeita da realização
do corte dos genitais femininos nas comunidades guineenses islamizadas, residentes em
Portugal. Com o objectivo de compreender melhor esta prática e o que estava por detrás
da notícia, elegemos este tema como objecto da dissertação de mestrado. Após realizado
trabalho de investigação, que integrou pesquisa bibliográfica, aplicação de inquéritos
por questionário e realização de entrevistas, sugerimos que o corte dos genitais femininos
já se realizou em Portugal, mas de uma forma esporádica, e que actualmente, fruto da
legislação vigente, pressões das autoridades e exposição pública, poder-se-á fazer, em
casos muito pontuais, mas a modalidade privilegiada será o envio das crianças à GuinéBissau comesse objectivo. Sugerimos, ainda, que a fraca expressão desta prática em
Portugal se deve a uma conjugação de factores: as características dos fluxos migratórios
para Portugal, que integram guineenses com níveis de escolaridade elevados,
provenientes sobretudo de Bissau e com percentagem reduzida de etnias islamizadas, nas
quais se observa um predomínio masculino.
612) Martinho, Vítor João Pereira Domingues. 2011. "Analysis of Net Migration between
the Portuguese Regions". International Journal of Academic Research, 3 (6): 403-406.
Resumo: This work aims mainly to present a project of research about the identification of
the determinants that affect the mobility of labor. The empirical part of the work will be
performed for the NUTS II and NUTS III of Portugal, from 1996 to 2002 and for 1991
and 2001, respectively (given the availability of statistical data). As main conclusion it can
be said, for the NUTS II (1996-2002), which is confirmed the existence of some labor
mobility in Portugal and that regional mobility is mainly influenced positively by the output
growth and negatively by the unemployment rates and by the weight of the agricultural
sector. NUTS III level (1991 and 2001) is something similar, but with this level of spatial
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disaggregation (and in this period) the basic equipment (amenities), particularly in terms of
availability of housing, are the main determinants of migration.
613) Martins, Ana Paula. 2012. "Portuguese immigration: Labor market assignment".

Regional and Sectoral Economic Studies, 12 (1): 95-110.
Resumo: This research explores the integration of foreign workers in the Portuguese labor
market. It develops two subjects: on the one hand, the position of foreign work in the
general employment pattern. On the other, the impact of foreigners on the sector wageskill schedule, i.e., on log earnings regressions.Special importance is given to job
qualification, both foreign and total – partly due to data availability. Some evidence on
job segmentation between foreign and locals was found. Immigrants seem to have, if any,
had a positive influence in total resident earnings.
614) Martins, Carlos. 2010. "A Associação Sons da Lusofonia". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 7: 265.
Excerto: A Associação Sons da Lusofonia1 (ASL) surgiu da experiência musical do
saxofonista Carlos Martins juntando inicialmente artistas de origem africana, brasileira e
portuguesa. A concretização prática deu-se no início de 1996, com a sua legalização.
A Associação desenvolve um trabalho significativo de enriquecimento do património
comum aos povos de língua portuguesa.
615) Martins, Joana Margarida dos Santos Lopes. 2009. Mulheres e migrações: uma

abordagem micro à prática da cidadania. Doutoramento em Sociologia. Lisboa:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
616) Martins, João. 2012. "Bairro da Liberdade. Uma abordagem habitacional da
urbanização à portuguesa". In: Políticas de Habitação e Construção Informal, eds. Rita
Cachado & João Baía. Lisboa: Editora Mundos Sociais, CIES, ISCTE-IUL, 43-55.
Excerto: O Bairro da Liberdade é um território de natureza predominantemente residencial,
localizado na periferia do concelho de Lisboa, instalado na encosta nascente da Serra
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de Monsanto, delimitado pelo Eixo Norte-Sul e a estação ferroviária de Campolide e
atravessado pelo Aqueduto das Águas Livres. A sua origem resulta da especialização
residencial de um território agrícola no início do século XX, acompanhando a
dinamização industrial e portuária do Vale de Alcântara. A observação direita desta
parcela da cidade e do seu edificado, o contacto com os seus moradores, utilizadores e
responsáveis políticos e a análise dos fenómenos de urbanização informal na metrópole
de Lisboa permitirão construir um quadro analítico que agregue a concentração
residencial periférica em contextos de rápida urbanização, os processos de segregação
urbana de populações migrantes e o confronto com as concretizações públicas e
particulares na área habitacional em Portugal.
617) Martins, Rui Cunha. 2011. "Fronteira e Miscigenação. A definição das fronteiras
luso- brasileiras no séc. XIX". In: Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e encontros,
ed. José Luis Ruiz-Peinado. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 17-32.
Excerto: Quando, no séc. XVIII, as coroas ibéricas tentaram implantar-se na bacia
hidrográfica amazónica, «havia estruturas de comunicação, vías de migração, rotas de
comercio já montadas pelas etnias locais, [pelo que9”s contactor inter-étnicos préestabelecidos e as alianças anteriormente formadas contribuíram, de maneira decisiva,
para uma maior permeabilidade da fronteira colonial», levando assim a considerar com
alguma fluidez as condições de activação dos mecanismos fronteiriçoes e os eventuais
fins demarcatórios a eles subjacentes. É bastante possível que o que verdadeiramente
especifico contém a construção das fronteiras luso-brasileiras seja, claramente, essa
dimensão de tensão que advém de uma pretendida superposição entre, por um lado,
uma fronteira construída a partir dos autos de demarcação e da colocação de cipos e,
por outro, uma fronteira construída em função de uma série de realidades «prévias» que
era necessário serem, obrigatoriamente, tidas emconta pelos centros ordenadores. Estas
realidades requeriam formas de adequação permanentes e conceitos tão operativos
quanto a sua própria imagem de adaptabilidade. Conceitos cujo melhor expoente é,
certamente, o da miscigenação, aqui entendido na sua dimensão pragmática de políticas
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miscigenatórias e que, a este respeito pode ser claramente considerado um modelo, ainda
que indirecto, de construção de alargamento e de consolidação da fronteira.
618) Masanet Ripoll, Erika. 2010. "La Migración cualificada de los profesionales de la
salud en Portugal y Espańa: una aproximación general". OBETS. Revista de Ciencias

Sociales, 5 (2): 243-267.
Resumo: Paralelamente al aumento de la demanda de profesionales de la salud en las
últimas décadas, se asiste a un incremento de la migración internacional de los
profesionales de la salud. España y Portugal también se han inserido en la dinámica de
estos movimientos migratorios principalmente como países de destino, aunque uno se ha
incorporado de manera más tardía que otro. El artículo propone un acercamiento general
al tema de la migración cualificada de personal sanitario en los dos países ibéricos
mediante el abordaje de las siguientes cuestiones: aproximación a las tendencias recientes
de la migración internacional de profesionales de la salud a nivel mundial, caracterización
general de la población de profesionales de la salud extranjeros que residen en ambos
países, descripción de los principales marcos teóricos explicativos de las causas de este
tipo de migración y retrato de algunos trazos generales relativos a tres grupos de estos
inmigrantes cualificados en Portugal.
Resumo: Parallel to the increasing demand of health professionals in recent decades, we
are seeing an increase in international migration of health professionals. Spain and
Portugal have also been inserted in the dynamics of these movements primarily as
destination countries, although one was incorporated later. The article proposes a general
approach to the topic of skilled migration of health workers in the two Iberian countries by
addressing the following issues: approach to recent trends in international migration of
health professionals worldwide, characterization of the population of foreign health
professionals in both countries, description of the main theoretical frameworks of the causes
of this migration and portrait of some general characteristics relating to three groups of
these skilled immigrants in Portugal.
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619) Masanet, Erika & Beatriz Padilla. 2010. "La inmigración brasileña en España y
Portugal ¿sistema migratorio ibérico?". OBETS – Revista de Ciencias Sociales, 5 (1): 4986.
Resumo: El objetivo de este artículo es ofrecer un análisis comparativo de la migración
brasileña en España y Portugal a través de su contextualización en la emigración brasileña
internacional reciente, la descripción de las características básicas y de los principales
perfiles de esta población y del estudio de las motivaciones de la emigración y de la
elección del país de destino. El estudio se basa fundamentalmente en las investigaciones
llevadas a cabo por las autoras en el contexto portugués, español y brasileño desde una
perspectiva metodológica cualitativa. Los resultados de la investigación señalan la
presencia de similitudes y divergencias en los dos contextos de recepción de la migración
brasileña. Sin embargo, el predominio de los paralelismos nos lleva a sugerir la existencia
de una migración brasileña ibérica.
Resumo: The aim of this article is to carry out a comparative analysis of Brazilian migration
to Spain and Portugal, by providing a contextualization within the recent Brazilian
international emigration flows, and a description of its basic features and main profiles of
the population; and by offering explanations about the motivations for migration and about
the selection of the country of destination. The study is mainly based on qualitative research
carried out by the authors in the Portuguese, Spanish and Brazilian contexts. Results
highlight similarities and differences in both contexts of reception of Brazilian immigration,
however the prevalence of parallelisms suggests the existence of an Iberian Brazilian
migration system.
620) Masanet, Erika. 2012. "A imigração qualificada dos(as) médicos(as) brasileiros(as)
na Espanha e em Portugal: quais as diferenças e as semelhanças?". In: Novas e Velhas

Configurações da Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre
a Imigração Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet,
Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL), 173-188.
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Resumo: A imigração qualificada de brasileiros(as) na Península Ibérica é um fenômeno
pouco estudado na literatura, sendo a imigração econômica menos qualificada, é o tipo
de migração que atraiu o interesse dos cientistas sociais. O objetivo deste artigo é oferecer
uma primeira aproximação à imigração altamente qualificada dos(as) médicos(as)
brasileiros(as) na Espanha e em Portugal, com destaque nos processos de integração
profissional no Sistema Nacional de Saúde português e espanhol e seus percursos
profissionais, bem como investigar as potenciais barreiras nas suas carreiras profissionais.
A metodologia utilizada no estudo é fundamentalmente qualitativa através de entrevistas
em profundidade com médicos(as) brasileiros(as) que residem em Portugal e na Espanha
e entrevistas com informantes-chave, bem como é baseada na combinação de outros
dados secundários. Os resultados do estudo mostram a influência decisiva do contexto
institucional da sociedade de destino, formado pelos organismos reguladores da
profissão, nos processos de inserção profissional e nas possibilidades de desenvolvimento
profissional destes(as) médicos(as), sendo uma das maiores barreiras institucionais o
reconhecimento da especialidade médica.
621) Masanet, Erika, Sonia Hernandez-Plaza & Beatriz Padilla. 2012. "A competência
cultural dos(as) médicos(as) latino-americanos(as) na prestação de cuidados de saúde em
Portugal: algumas notas preliminares". Iberoamerican Journal of Health and Citizenship, 1
(1): 6-18.
612) Masanet, Erika, Beatriz Padilla, Alejandra Ortiz, Sonia Hernández-Plaza & Elsa
Rodrigues. 2014. "Barreiras Socioeconómicas no acesso à Saúde Materno-Infantil das
Mulheres Imigrantes na Área Metropolitana de Lisboa". In: Trabalho em Saúde,

Desigualdades e Políticas Públicas, eds. Maria Inês Carsalade Martins, Ana Paula
Marques, Nilson do Rosário Costa & Alice Matos. Portugal – Brasil: Centro de
Investigação em Ciências Sociais (CICS-UM), Universidade do Minho – Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundaçao Oswaldo da Cruz-Fioucruz, 17-29.
Resumo: Este artigo analisa o impacto da crise económica e as reformas no sistema de
saúde Português no acesso à saúde materno-infantil e recurso à saúde reprodutiva das
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mulheres imigrantes, bem como as estratégias para enfrentar ou minimizar essas
dificuldades. Os resultados do estudo mostram um agravamento das barreiras
socioeconómicas no acesso e recurso a estes cuidados de saúde das mulheres imigrantes
e outros grupos vulneráveis. Face às crescentes limitações que os profissionais de saúde
e outros membros da sociedade civil enfrentam na prestação de cuidados de saúde de
qualidade, identifica-se um conjunto de estratégias específicas que tentam superar ou
minimizar essas barreiras.
Resumo: This paper analyses the impact of the economic crisis and the reforms in the
Portuguese health system in the access to maternal and child health and use of reproductive
health of immigrant women, as well as the strategies to cope with or minimise those
difficulties. The results of this study show a worsening of the social and economic barriers
in the access to and use of these health care services in immigrant women and other
vulnerable groups. Due to the growing limitations that the health care professionals and
other members of the society face in the provision of quality health care services, a set of
specific strategies is identified, which can help to overcome and minimise those barriers.
55
613) Mateus, Sandra. 2013. "As classificações classificam os classificadores?". Notas

sobre os processos de categorização na construção de conhecimento sobre os
descendentes de imigrantes. CIES e-Working Paper, 144/2013. Lisboa: Centro de
Investigação e Estudosde Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A utilização de categorias no conhecimento científico não é linear nem isenta de
dilemas. Construir conhecimento sobre os jovens descendentes de imigrantes implica, por
isso, em primeiro lugar, explicitar o processo de categorização que subentende,
percorrendo as suas implicações e explicações. A definição de categorias com base
étnica não é uma mera operação técnica, e é influenciada por ideologias, conceções
políticas e perspetivas locais. Desenvolve-se, neste paper, uma reflexão teórica em torno
dos processos de categorização em geral, e dos processos de categorização dos
descendentes de imigrantes em particular, procurando compreender algumas das suas
tendências,

variações,

dilemas

e

limites.

Conclui-se

pela

necessidade

de
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problematização,

clarificação,

e

validação

–

no

sentido

de

compreensão,

contextualização e legitimação – prévia das categorias utilizadas na análise sociológica
neste domínio.
Resumo: The use of categories in scientific knowledge is neither linear nor free of dilemmas.
Building knowledge of the children of immigrants thus entails, first, clarifying the
categorisation process implied, its implications and explanations. The definition of
ethnically-based categories is not a mere technical operation: it is influenced by ideologies,
political conceptions and local perspectives. This paper develops a theoretical reflection
on the categorisation processes in general, seeking to understand some of their tendencies,
variations, dilemmas and limits. It concludes that there is a need for the prior questioning,
clarification and validation – in the sense of understanding, contextualisation and
legitimation – of the categories used in this area of sociology.
614) Matias, Ana. 2010. Imagens e estereótipos da sociedade portuguesa sobre a

comunidade chinesa. Interacção multissecular via Macau. Teses, 29. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Os contactos luso-chineses tiveram início no século XVI, via Macau. Foi também
neste século que os chineses principiaram a imigrar para as regiões vizinhas mas apenas
na segunda metade do século XIX podemos falar da existência de uma diáspora chinesa
no mundo. Uma das constantes dessa diáspora é a sua centragem nas actividades
comerciais. No século XX a Europa experimentou um fluxo crescente de imigração
chinesa. Portugal não fugiu à regra e desde os anos vinte começou a receber imigrantes
com essa origem.Após 1974-75 a imigração chinesa para o território português
aumentou em grande escala. Hoje a comunidade chinesa é uma das comunidades mais
representadas a nível nacional no país. Tal facto tem gerado impactos sociais e
económicos e construído imagens recíprocas diversas. Este estudo pretende investigar
quais as imagens que a sociedade portuguesa forma dos imigrantes chineses e como as
forma. Pretende ainda comparar as representações actuais com as representações
geradas no decurso de quatro séculos e meio de contactos lusochineses, visando proceder
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ao balanço entre continuidade e inovação. Por último, pretende avaliar se nessas imagens
existem sentimentos de discriminação e de xenofobia. Para isso, irá apoiar-se em várias
dezenas de entrevistas conduzidas na Área Metropolitana de Lisboa. Embora os
entrevistados não pretendam constituir uma amostra representativa da população
portuguesa, os seus depoimentos são elucidativos acerca das imagens e sentimentos
nutridos no nosso país em relação aos imigrantes chineses.
615) Matias, Ana Raquel, Nuno Filipe de Castro Oliveira, Alejandra Ortiz. 2016.
“Implementing training in Portuguese for speakers of other languages in Portugal: the case
of adult immigrants with little or no schooling”. Language and Intercultural Communication,
16 (1): 99-116.
Resumo: A oferta do Português para Falantes de Outras Línguas destinada a imigrantes
adultos tem registado uma expansão contínua em Portugal nos últimos quinze anos.
Falamos de programas que têm como objectivo promover a integração escolar e
profissional, o acesso à nacionalidade e o desenvolvimento cognitivo. O presente artigo
discute como estas políticas oficiais do ensino da língua portuguesa têm tido como
principal público-alvo uma população que não é representativa das necessidades globais
dos adultos imigrantes. Referimo-nos em particular aos adultos imigrantes de baixa
escolaridade, cujas necessidades escolares têm sido constantemente negligenciadas.
Considerando que 9% do total de formandos são, efectivamente, imigrantes adultos com
pouca ou nenhuma escolaridade, as necessidades específicas deste grupo não têm sido
suficientemente acauteladas pelas políticas existentes, nem a sua acomodação
institucional tem sido a mais adequada. O artigo começa por contextualizar a literacia
dos adultos imigrantes nos debates internacionais e nacionais. De seguida, analisa os
principais programas oficiais de ensino do Português para Falantes de Outras Línguas
para adultos imigrantes. Os dados referentes a estes programas são complementados
pela pesquisa de terreno, compreendendo entrevistas realizadas junto de professores e
funcionários estatais cujo foco permite elucidar as principais barreiras e estratégias com
impacto neste grupo de formandos. Finalmente, argumenta que os programas devem
considerar soluções mais adequadas dadas as efectivas necessidades de cada público,
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sobretudo tendo em conta os resultados contraproducentes de turmas demasiado
heterogéneas em termos de literacia e a arbitrariedade dos processos informais em curso.

Resumo: Courses in Portuguese for Speakers of Other Languages, in particular for adult
immigrants, have been steadily expanding in Portugal over the last 15 years. These
programmes aim to promote educational and labour market integration, access to
Portuguese nationality, and cognitive development. This paper argues that official
Portuguese learning policies have mainly targeted a population with an immigrant
background that fails to represent the full range of adult immigrants’ needs. In particular,
less educated adult immigrants’ educational needs have been persistently neglected.
Considering that, hitherto, approximately 9% of trainees have been adult immigrants with
little or no schooling, this group has not received sufficient attention in policy measures, nor
has it been fully accommodated in institutional terms. As a starting point, the paper identifies
the place of adult immigrant literacy in international and national discussions. Subsequently,
it discusses the main official programmes offering Portuguese for Speakers of Other
Languages to adult immigrants. The data from the main programmes were backed up by
fieldwork, in particular interviews carried out with teachers and public officials which
highlight the main barriers and strategies impacting on this group. Finally, we argue that
programmes should consider tailor-made solutions, given the counterproductive
heterogeneity of classes and the arbitrariness of informal procedures.
616) Matias, Gonçalo Saraiva. 2014. Migrações e Cidadania. Lisboa: Fundação
Francisco Manuel dos Santos.
Resumo: As migrações representam um desafio para políticas públicas dos Estados
democráticos. Por um lado a globalização trouxe um novo impulso aos movimentos
transnacionais de pessoas. Por outro, os perfis dos países e dos próprios migrantes
também se alteraram profundamente. Assistimos a movimentos migratórios com
características muito diversas dos anteriormente verificados, sendo o aspeto mais saliente
o abandono de migrações exclusivamente centradas no fator trabalho para migrações
motivadas pela circulação de capital humano e do consumo. Tudo isto levou ao repensar
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das políticas migratórias dos Estados e ao modo de integração e direitos dos migrantes.
A comunidade e o direito internacional devem buscar respostas para estas novas
realidades, incluindo o fenómeno crescente da imigração ilegal. Este contexto exige
também repensar a relação entre imigração e cidadania. Com efeito, estes dois conceitos
devem ser vistos como faces da mesma moeda, não podendo ser desligados. Isto implica
a aceitação de que a cidadania tem de ser vista como um mecanismo de inclusão dos
imigrantes, não podendo ser utilizada, exclusivamente, como um instrumento ao serviço
da soberania do Estado.
617) Matos, Raquel, Mariana Barbosa, Gabriela Salgueiro & Carla Machado. 2013.
"Cidadãos estrangeiros em Portugal: migrações, crime e reclusão". Psicologia, 27 (1): 3345.
Resumo: Neste artigo são analisados três temas de elevada relevância social: 1) a
evolução histórica dos fluxos migratórios em Portugal; 2) a construção social da figura do
‘imigrante’; 3) a evolução, na última década, dos números e características da população
de nacionalidade estrangeira no contexto prisional português. Embora historicamente se
associe imigração e crime, a investigação recente não evidencia tal relação e revela que
os imigrantes podem ter um impacto positivo na demografia e nas dinâmicas sociais dos
países que os acolhem (Rosa, Seabra & Santos, 2003). Neste artigo argumenta-se que,
apesar do aumento da proporção de cidadãos estrangeiros nas prisões portuguesas, há
falta de conhecimento sobre os diferentes cenários da criminalidade que os conduz à
reclusão e sobre o seu estatuto, em termos de legalidade ou ilegalidade e de contexto de
residência. Ao proporcionar essa discussão esperamos contribuir para a desconstrução
dos

estereótipos

que

relacionam

os

cidadãos

estrangeiros

e

o

crime.

Resumo: In this paper three socially relevant topics are discussed: the evolution of migration
patterns in Portugal, the social construction of ‘the immigrant’ and last decade's evolution
of the numbers and characteristics of foreign nationals in Portuguese prisons. If there has
been an historical tendency to associate immigration and crime, recent research has
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proved that this is not always accurate and that immigrants can have a positive impact on
societies’ demography and dynamics (Rosa et al., 2003). In this paper it is argued that,
even though there is a strong evidence of the increase in the proportion of foreign nationals
in prisons, there is a lack of knowledge about the different scenarios of foreign nationals’
criminality, depending on their status (legal versus illegal, residents versus non residents).
By providing this discussion we expect to contribute to the deconstruction of the stereotypes
that relate foreign nationals to crime.
618) Matos, Raquel, ed. 2014. Olhares cruzados sobre migrações e reclusão feminina

em Portugal. Porto: Universidade Católica Editora.
Excerto: A obra Género, nacionalidade e reclusão nasce de um encontro científico com
o mesmo nome, organizado no âmbito do projeto de investigação Trajetórias de Vida de
Reclusas de Nacionalidade Estrangeira nas Prisões Portuguesas, financiado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Comissão para a Cidadania e a
Igualdade de Género. A história desta obra é a história desse encontro. E a história do
encontro começa com o desenhar de um projeto de investigação depois de um processo
de doutoramento, orientado pela Professora Carla Machado, sobre percursos de vida,
significações do crime e construção da identidade em jovens reclusas. Essa primeira
investigação, descrita na obra Vidas raras de mulheres comuns, mostrou-nos que nas vidas
das mulheres em situação de reclusão tende a haver episódios de violência, muitas vezes
associados a circunstâncias de género. Ficámos, assim, convencidas quanto à pertinência
do aprofundar desta problemática. E se até então a prisão era para nós, e atendendo
aos objetivos do estudo, “apenas” o contexto onde estão mulheres que transgridem a lei,
percebemos a partir da análise das trajetórias de vida das jovens reclusas, que uma
compreensão deste contexto nos permitiria dar contributos relevantes para a investigação
e a intervenção sobretudo da psicologia, mas também de outras áreas científicas. Trata-se
de contributos que podem melhorar a vivência prisional das mulheres, jovens ou adultas,
ou mesmo potenciar uma vivência pós-prisional mais adaptativa.
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619) Matos, Tito Navarro da Cunha Campos e. 2011. A inserção dos refugiados

reinstalados no mercado de trabalho - uma etapa num processo de integração?
Contributos para uma análise das dinâmicas de integração dos reinstalados em Portugal
e na União Europeia. Mestrado em Geografia – População, Sociedade e Território.
Lisboa: Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território.
Resumo: Nas últimas décadas, a necessidade de garantir a protecção internacional e
soluções duradouras (repatriamento, integração local e reinstalação) a milhões de
refugiados/as, tem motivado a realização de diversos estudos sobre a sua integração
nos países de acolhimento. No processo de globalização mundial em curso, o
enquadramento teórico desta temática é muito diversificado e de cariz multidisciplinar.
Neste trabalho, procura-se estudar o problema do elevado desemprego dos
refugiados/as reinstalados/as em Portugal, a partir de três conceitos-chave. Em primeiro
lugar, em torno do conceito de migrações e das principais teorias micro e macro
sociológicas sobre este tema. Neste contexto, é dada especial atenção à Teoria do
Capital Humano, que do ponto de vista do investigador, é central no modelo de análise
apresentado. Em segundo lugar, esta investigação centra-se nas migrações internacionais
e nas alterações ocorridas a este nível, resultantes do processo de globalização. Procurase sobretudo enquadrar a problemática do asilo e dos refugiados no contexto das
migrações internacionais. Em terceiro lugar, convoca-se o conceito de exclusão social e
o papel do Estado na integração. Enquadra-se o fenómeno da integração no mercado
de trabalho, explicitando-se as várias vertentes do processo de exclusão social e o papel
que compete às diversas entidades públicas e privadas. São igualmente analisadas as
políticas de acolhimento e integração dos refugiados/as e o Programa Nacional de
Reinstalação, tendo sido consultados refugiados/as reinstalados/as e outros actoreschave envolvidos neste processo, com o objectivo de melhor compreender as dificuldades
de integração desta população no mercado de trabalho. Promove-se ainda uma reflexão
sobre as políticas públicas dirigidas aos refugiados em Portugal, nomeadamente no que
se refere às políticas de emprego e formação profissional e, por fim, apresentam-se
recomendações e sugestões que poderão facilitar a integração desta população e a sua
autonomia.Resumo: In the last decades, the need to ensure international protection and
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durable solutions (repatriation, local integration and resettlement) to millions of refugees
worldwide, has provided the basis for several research studies about refugee integration
in the host countries. In the process of ongoing globalization, the theoretical framework of
this thematic is very diverse and multidisciplinary. This work aims to study the problem of
high unemployment among resettled refugees in Portugal, based on three key concepts.
Firstly, we start from the migration concept and from the major sociological theories about
this subject. In this context, special attention is given to the Human Capital Theory, which
from the researcher point of view, is central in the model presented. Secondly, this research
focuses on international migration and the changes at this level, resulting from
globalization. The issue of asylum and refugees is contextualized within the framework of
international migration. Thirdly, we reflect on the concept of social exclusion and the state's
role in integration. The labor market integration phenomenon is contextualized, being
enhanced the various aspects of social exclusion process and the responsibilities of various
public and private organizations. Policies on the reception and integration of refugees and
the National Resettlement Program are also examine, Therefore, resettled refugees and
other key organizations involved in this process were consulted, in order to better
understand the difficulties of integrating this population into the labor market. We reflected
on the public policies target at refugees in Portugal, particularly with regard to employment
and training policies and finally, recommendations and suggestions are given, hoping that
they will facilitate the integration and autonomy of resettled refugees in this country.
619) Maurício, Inês Lima. 2009. "Mais e novos imigrantes: que dificuldades para os
profissionais nos Cuidados de Saúde Primários?". Revista Portuguesa de Clínica Geral, 25
(1): 56-64.
Resumo: Com a vinda de mais imigrantes e diversificação da sua proveniência, os
Cuidados de Saúde Primários e os seus profissionais são postos perante novos tipos de
problemas, que decorrem, tanto das dificuldades de comunicação em contexto
intercultural, quanto dos constrangimentos logísticos, como seja, por exemplo, o da falta
de tempo para conduzir uma relação terapêutica que se quer eficaz. Ir ao encontro das
necessidades dos imigrantes, que estão muitas vezes em situação de vulnerabilidade
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social, e que têm entendimentos e formas de comunicar a saúde e a doença de modo
diferente da dos profissionais de saúde, é um desafio que exige, para além de suporte
institucional, competências comunicacionais, e algum conhecimento sobre diferentes
culturas, religiões, crenças, usos e costumes. O artigo propõe-se analisar algumas dessas
dificuldades, sugerindo formas de abordagem que permitam a criação de serviços
culturalmente adaptados, abertos a todas as convicções religiosas, e facilitadores do
diálogo intercultural, conforme é recomendado pelo Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural.
620)

Meersschaert, Godelieve. 2010. "Caminhadas". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 7: 251-254.
Excerto: A Associação Cultural Moinho da Juventude (ACMJ), sedeada no Bairro do Alto
da Cova da Moura (BACM), concelho da Amadora, fundada em 1987, desempenha
um papel fundamental na luta por direitos sociais e económicos dos moradores e da
comunidade. As actividades culturais são a face mais visível de uma acção longa e
transformadora. Neste texto salientamos duas práticas performativas cabo-verdianas: o
batuque e o kola San Jon.
621) Magalhães, Miguel. 2010. "Música e migração: o Programa Gulbenkian Próximo
Futuro". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 255-256.
Excerto: O Programa Gulbenkian Próximo Futuro é dedicado à criação artística
contemporânea e à produção de teoria no eixo que compreende África, América do Sul,
Caraíbas e Europa. O Próximo Futuro acontece na sequência natural do trabalho
desenvolvido, nos últimos anos, no fórum cultural Estado do Mundo e no Programa
Gulbenkian Distância e Proximidade. O trabalho nos últimos quatro anos vem confirmar a
certeza de que a criação artística (onde a música ocupa lugar proeminente) é uma das
áreas da actividade humana que melhor serve de amostragem às mutações sociais,
económicas, políticas e culturais em curso, designadamente no que diz respeito à
mobilidade de pessoas. Com as pessoas migram as suas criações e as suas obras.
Construir um programa cultural a partir de premissas relacionadas com as migrações é
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uma tarefa complexa, crucial para a evolução orgânica das cidades, mas não isenta de
armadilhas: como não contribuir para a criação de guetos artísticos, como não transformar
palcos em meros gabinetes de curiosidades?
622) Meira, Leticia Mara de Lima. 2010. "Itinerários terapêuticos e os diferentes discursos
médicos. A experiência do adoecimento entre imigrantes guineenses em Lisboa". In:

Antropología de Iberoamérica. Estudios Socioculturales en Brasil, España, México y
Portugal, eds. Ángel B. Espina Barrio & Iñigo González de la Fuente. Recife: Massangana,
815-830.
Excerto: O relacionamento entre a biomedicina e as chamadas medicinas tradicionais
tem sido um tema de fundamental interesse na antropologia. A convivência de diferentes
epistemes em saúde esteve nos primórdios da antropologia médica e continua em vivo
debate. Neste sentido os fluxos migratórios pós-coloniais têm exercido um papel
fundamental na denúncia da necessidade de revisão da concepção monolítica da
biomedicina através do forçado reconhecimento e convivência de diversas formas de
cura. O quadro migratório coloca em evidência a razão pela qual o pretenso
universalismo das categorias científicas da medicina é, como muitos autores da
antropologia médica defendem, irrealista (Kleinman, 1995): as particularidades não só
existem como condicionam os destinos das pessoas e dos grupos. Portanto é fundamental
que a prática médica ocidental deixe de silenciar outras formas de cura que não entram
em seu modelo de entendimento da realidade.
623) Mena, Natalia Moraes. 2009. "As respostas extra-territoriais dos Estados latinoamericanos face à migração transnacional". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 5: 37-52.
Resumo: Nos últimos anos têm-se intensificado e modificado as estratégias de vinculação
dos Estados com os seus nacionais que residem fora do território. Os Estados Latinoamericanos não ficaram alheios a estes processos, pelo que muitos deles come- çaram a
desenvolver uma série de políticas extra-territoriais no sentido de fortalecer as relações
com as suas diásporas e fazê- -las participar na construção nacional. O objectivo deste
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artigo é descrever as políticas desenvolvidas pelos Estados desta região, analisando os
contextos específicos que determinaram a realiza- ção de diversas iniciativas.
Resumo: The last years have witnessed new engagement strategies which are carried out
by the Nation-States assumed as sending countries of emigration and which target citizens
who lived abroad. The Latin American States have not reacted differently, thus they have
begun to develop extraterritorial policies to strengthen relationships with their diasporas
and to engage them in the nation building process. The purpose of this paper is to analyze
the contextual framework of the new policies developed by the Latin American States.
Resumen: En los últimos años se han intensificado y transformado las estrategias de
vinculación de los Estados con los nacionales que residen fuera de su territorio. Los Estados
Latinoamericanos no han quedado ajenos a estos procesos, muchos de ellos han
comenzado a desarrollar toda una serie de políticas extraterritoriales con el objetivo de
fortalecer las relaciones con sus diásporas e involucrarlas en la construcción nacional. El
objetivo de este artículo es describir las políticas desarrolladas por los Estados de esta
región analizando los contextos específicos que han determinado la puesta en marcha de
las diversas iniciativas.
624) Mendes, Alcides. 2010. "Associação Espaço Jovem – Um testemunho". Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 6: 255-258.
Excerto: Nasci em Luanda, a 5 de Janeiro de 1971, no bairro do Sambizanga (Bairro
da Lixeira, Largo do Bota Fogo). Os meus pais, Nicolau Mendes e Luísa da Moura são
ambos cabo-verdianos. Em Angola estudei na Escola 235 no Sambizanga até à quarta
classe e depois completei o quinto ano na Escola 1º de Maio.
625) Mendes, Felismina Rosa. 2010. "Reflexões sobre o movimento associativo imigrante
em Portugal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6: 233-236.
Excerto: Quero, antes de mais, agradecer o convite que me foi formulado e a
oportunidade de poder partilhar convosco algumas reflexões sobre o movimento
associativo imigrante. As apreciações que vos trago foram, no essencial, sendo
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construídas pela observação directa, pelo contacto regular que, enquanto representante
da comunidade no COCAI, mantenho com as associações de imigrantes, em particular
as associações cabo-verdianas, reconhecidas, ou não, pelo Estado português e,
sobretudo, pela minha própria experiência como dirigente da Associação Caboverdiana
de Setúbal e, mais recentemente, como dirigente da Plataforma das Estruturas
Representativas das Comunidades Imigrantes em Portugal (PERCIP).
626) Mendes, João Maria. 2010. Cultura e multiculturalidade. Amadora: Escola Superior
de Teatro e Cinema.
Resumo: Os conceitos de civilização e de cultura recobriram-se por um longo período
antes de se sedimentarem como distintos. Na sequência de uma vasta história de inscrição
no pensamento ocidental, a palavra cultura designa hoje, para nós, um conjunto
arquipelágico de conteúdos que tendemos a usar indistintamente. A multiculturalidade
contemporânea é um corpo de situações de facto, impostas pelo peso crescente das
migrações num mundo progressivamente mais globalizado. A seu modo, o cinema e os
media audiovisuais da era das novas tecnologias da informação e da comunicação
exprimem essas três esferas que se interpenetram: a das civilizações, a da cultura e a da
multiculturalidade.
627) Mendes, Maria Filomena, Maria da Graça Magalhães & João Peixoto. 2009. The

importance of migration in demographic change in Portugal at the turn of the 21st century.
Lisboa: Mimeo.
628) Mendes, Maria Manuela. 2009. "Imigrantes russos e ucranianos na AML: 'Retratos
sociais'". Ler história (Emigração e Imigração), 56: 183-210.
Resumo: Based on a thorough qualitative study, this article presents a brief portrait of
Russian and Ukrainian immigrants settled in Lisbon Metropolitan Area (2003- 2005), with
a particular focus on their basic social characteristics, their present family, and their relatives
back home. It analyses these immigrants' professional and residential trajectories, and the
most significant changes in their family groups while in the host country. It highlights

410
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

references to the past, especially in regards to personal, family, professional and
educational issues. Clear differences arose between immigrants, relate to political and
military history of their place of origin, and with geographic, religious, language, ethnical
and political issues.
629) Mendes, Maria Manuela. 2009. "Representations about Discrimination Practices in
the Education System Built by Russian and Ukrainian Immigrants' Children in Lisbon
Metropolitan Area". TRAMES: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 13 (4): 341356.
Resumo: Based on a thorough qualitative study and interviews, this study presents a brief
portrait of Russian and Ukrainian immigrants settled in the Lisbon Metropolitan Area
(Portugal), with a particular focus on social representations and emotions that emerged in
discriminatory contexts related with the educational system. Besides some initial difficulties
and problems experienced by the immigrant’s descendents, in general they actually have
a successful insertion in the education system.
630) Mendes, Maria Manuela. 2010. "Representações e estereótipos face à maioria".
In: Imigração ucraniana em Portugal e no sul da Europa: a emergência de uma ou várias

comunidades. Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis Baganha, José Carlos Marques &
Pedro Góis. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI),
145-186.
Excerto: Neste artigo pretende-se reflectir sobre a seguinte questão: ao confrontarem-se
com a sociedade dominante, ou seja, com o “Outro maioritário”, geralmente que
representações constroem e que emoções experienciam imigrantes russos e ucranianos
residentes na Área Metropolitana de Lisboa?
631) Mendes, Maria Manuela Ferreira. 2010. Imigração, Identidades e Discriminação.

Imigrantes Russos e Ucranianos na Área Metropolitana de Lisboa. Lisboa: ICS, Imprensa
de Ciências Sociais.
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Resumo: Tendo como ponto de partida uma perspectiva relacional e dinâmica, foi no
quadro da interacção entre o Nós e os Outros que se pretendeu conhecer as
representações dos imigrantes russos e ucranianos residentes na Área Metropolitana de
Lisboa sobre domínios, práticas e situações percepcionados como discriminatórios no
contexto das relações entre estes grupos e a sociedade portuguesa. Para os imigrantes, é
principalmente no mercado de trabalho que as experiências discriminatórias parecem ser
mais frequentes e mais facilmente verbalizáveis. A análise realizada permitiu ainda
evidenciar a conjugação de processos de construção e de reconstrução de pertença e de
diferença na definição do Nós e dos Outros. Os imigrantes autorepresentam- se como
culturalmente diferentes face à sociedade maioritária, evidenciando alguns valores (em
torno do trabalho, por exemplo) e práticas culturais a nível da interacção. Ambos os
grupos se apercebem dos preconceitos de que são alvo, manifestando também as suas
préconcepções face à maioria. Foi assim possível apreender a combinação de vários
atributos na valorização do Nós, bem como os atributos e os estereótipos hetero-atribuídos
pelos Outros, elementos-chave para compreender os níveis de distanciamento e de
proximidade entre os grupos em análise e a sociedade maioritária.
632) Mendes, Maria Manuela. 2011. "Representações e estereótipos dos imigrantes
russos e ucranianos na sociedade portuguesa". Tempo Social, 23 (1): 269-304.
Resumo: A partir de um estudo aprofundado de caráter qualitativo sobre os imigrantes
russos e ucranianos residentes na Área Metropolitana de Lisboa (2003-2007), foi possível
evidenciar a conjugação de processos de construção e reconstrução de pertença e de
diferença nas definições do "Nós" e dos "Outros" (os portugueses). Os imigrantes
autorrepresentam-se como culturalmente diferentes ante a sociedade majoritária, tendendo
a evidenciar alguns valores (em torno do trabalho, por exemplo) e práticas culturais no
nível da interação. Apercebem-se dos preconceitos de que são alvo, manifestando
também suas preconcepções diante da maioria. Foi, assim, possível apreender os
atributos e os estereótipos atribuídos pelos "Outros" - elementos-chave para a compreensão
dos níveis de distanciamento e proximidade entre os grupos em análise e a sociedade
majoritária.
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Resumo: Based on an in-depth qualitative study of Russian and Ukrainian immigrants living
in the metropolitan area of Lisbon (2003-2007), the article shows the combination of
processes involved in constructing and reconstructing belonging and difference in their
definitions of 'Us' and 'Others' (the Portuguese). The immigrants represent themselves as
culturally different to the majority society, citing their distinct values (relating to work, for
instance) and cultural practices at the level of interaction. While keenly aware of the
stereotyped and prejudiced views others have of them, they also reveal their own
preconceptions concerning this surrounding majority. This research material allows us to
apprehend the attributes and stereotypes projected by the 'Others' - key elements in terms
of comprehending the levels of distance and proximity between the minority groups under
study and the wider Portuguese population.
633) Mendes, Maria Manuela, ed. 2012. Sociologia. Número temático: Imigração,

Diversidade e Convivência Cultural.
Excerto: Este número especial da Revista Sociologia dedicado à imigração, convivência
e diversidade resulta de um desafio lançado ao Diretor da Revista Professor Doutor João
Teixeira Lopes por parte de alguns membros da equipa do Projeto de investigação
intitulado “Culturas de Convivência e Super diversidade”, do Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia (CIES-IUL), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT) e que teve o melhor acolhimento.
634) Mendes, Maria Manuela. 2012. "Bairro da Mouraria, território de diversidade:
entre a tradição e o cosmopolitismo". Sociologia. Número temático: Imigração,

Diversidade e Convivência Cultural, 15-41.
Resumo: Este texto tem por base uma pesquisa mais ampla cuja temática central se
desenvolve em torno das culturas de convivência e super diversidade, assentando a sua
matriz concetual nas propostas teóricas desenvolvidas por P. Gilroy e S. Vertovec. Neste
lugar, procura-se discutir alguns resultados preliminares derivados de uma pesquisa de
terreno realizada no Bairro da Mouraria, em Lisboa. A Mouraria, ao localizar-se no casco
antigo da cidade de Lisboa, parece configurar-se, cada vez mais, como um “urban ethnic
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place”, sendo de evidenciar algumas disjunções que irão aqui ser alvo de análise e que
têm marcado os discursos e as políticas em torno deste território: bairro típico e histórico
versus bairro cosmopolita; bairro exótico versus bairro difamado; bairro dos imigrantes e
dos estrangeiros versus bairro dos autóctones. Esta contribuição pretende, precisamente,
problematizar as principais transformações em curso neste bairro lisboeta e avançar com
algumas linhas de pesquisa e interpretação que contribuam para uma reflexão em torno
dos processos de construção social de imagens públicas sobre a Mouraria.
635) Mendes, Maria Manuela. 2012. "Representações e estereótipos face ao Outro
maioritário". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira
Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições
Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 281-336.
Excerto: Tendo por base um estudo de carácter qualitativo em que se conferiu um lugar
de centralidade à entrevista em profundidade realizada aos ciganos portugueses,
pretende-se aqui analisar asrepresentações construídas e as emoções experienciadas
pelos ciganos residentes na Área Metropolitana de Lisboa ao confrontarem-se com a
sociedade dominante, ou seja, com o «Outro maioritário».
636)

Mendes, Maria Manuela. 2012. "Representations about discrimination practices

in the education system built by Gypsies (Ciganos) in the Lisbon Metropolitan Area
(Portugal)". SAGE Open, 2 (1): 1-10.
Resumo: In Portugal, Gypsies (Ciganos) are categorized as ethnical and minority group,
and they are particularly vulnerable to poverty and social exclusion. There is no doubt that
they are one of the groups that rise more antipathy among the other Portuguese. In what
concerns the “social images” built by the dominant society, there is a negative evaluation
of the Gypsies and this image has persisted and resisted so far. Therefore, Gypsy identity
and culture are considered marginal. However, the historical discrimination against
Gypsies and the existence of a scarce interaction with the non-Gypsy society are some
interesting results coming out from a qualitative study finished in 2006 about social
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representations and emotions that emerged in discriminatory contexts related with the
educational system. One of the main objectives of this article is to find how Gypsies
represent the school, the formal education, and the social agents that intervene in this
educational context, like teachers, other school workers, and other students (non-Gypsies).
It is possible to notice some discourses that revealed negative perceptions and rejection
feelings incorporated by some Gypsies. They feel that they are treated like “inferior”
persons and not recognized by the whole society.
637) Mendes, Maria Manuela. 2012. Ciganos. Identidades, racismo, discriminação.
Casal de Cambra: Caleidoscópio_Edição e Artes Gráficas.
Resumo: Apesar da sua presença entre nós ser secular, os ciganos permanecem ainda
como um grupo relativamente desconhecido e não reconhecido.
638) Mendes, Manuela & Beatriz Padilla. 2012. "Nota de apresentação". Sociologia.

Número temático: Imigração, Diversidade e Convivência Cultural, 9-12.
Excerto: Este número especial da Revista Sociologia dedicado à imigração, convivência
e diversidade resulta de um desafio lançado ao Diretor da Revista Professor Doutor João
Teixeira Lopes por parte de alguns membros da equipa do Projeto de investigação
intitulado “Culturas de Convivência e Super diversidade”, do Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia (CIES-IUL), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT) e que teve o melhor acolhimento.
639) Mendes, Maria Manuela. 2013. "Discriminação percepcionada e sentida pelos
ciganos da área metropolitana de Lisboa". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e

Novos Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Manuela Mendes & Olga Magano.
Lisboa: Editora Mundos Sociais, 133-163.
Excerto: Este texto pretende, por um lado, compreender o conteúdo e, por outro, traçar
os contornos das representações sociais construídas pelos ciganos portugueses em
situações e contextos percecionados como discriminatórios no âmbito da sociedade
portuguesa. Interessa aqui abordar o ponto de vista das pessoas ciganas, concretamente
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a discriminação sentida e, também, as reações inerentes a tais eventos e processos. A
estratégia de aproximação ao objeto de análise pressupôs o acionamento de uma
abordagem metodológica de pendor qualitativo. Numa perspetiva de aprofundamento
do “objeto real”, mobilizou-se uma diversidade de técnicas, nomeadamente a análise
documentar e a análise estatística, mas sobretudo a entrevista. Constituindo a linguagem
e o discurso duas das principais mediações através das quais se opera a transmissão das
representações sociais, privilegiámo como material de análise (corpus central) os
depoimentos recolhidos por via da realização de 40 entrevistas em profundidade a
pessoas ciganas residentes em alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa.
640) Mendes, Maria Manuela & Pedro Candeias. 2013. "Immigrant perceptions of ethnic
and racial discrimination: patterns and singularities in a municipality in the Lisbon
Metropolitan Area". International Review of Sociology, 23 (2): 401-420.
Resumo: In Portugal, studies on discrimination against immigrants have focused almost
exclusively either on the indigenous population, or on the foreign population. The former
have tended to deploy quantitative and extended methodologies, while the latter studies
have opted predominantly for qualitative or intensive methodologies, focusing on particular
groups. There are few studies in which the immigrant population is extensively surveyed,
covering its diverse origins, life trajectories, and social position in the host society. In this
analysis we examine the main factors that shape the perceptions of ethnic and racial
discrimination among immigrant groups living in the Oeiras municipality in the Lisbon
Metropolitan Area. This analysis is based on a quantitative analysis of a survey of 422
immigrants, of whom approximately half reported having been discriminated against since
their arrival in Portugal. The study is focused on three main explanations related to predictive
variables: sociographic, acculturation/cultural proximity, and opportunities for contact with
the autochthonous population. A multivariate logistic regression demonstrates that there is
a statistically significant relationship between perceived discrimination and some
sociographic variables including cultural proximity, especially for Brazilians.
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641) Mendes, Maria Manuela & Olga Magano, eds. 2013. Ciganos Portugueses.

Olhares Plurais e Novos Desafios numa Sociedade em Transição. Lisboa: Editora Mundos
Sociais.
Excerto: Numa sociedade marcada pela transitoriedade, pela velocidade, pela incerteza,
pelo risco (Beck, 1992; Giddens, 1998 [1990]) e pela fragilidade dos laços humanos,
ou seja, a modernidade líquida (Bauman, 2001) e sobremodernidade (Augé, 2007),
parece oportuno e pertinente o desafio lançado a alguns investigadores, técnicos e
elementos da sociedade civil: produzir uma reflexão multidimensional e interdisciplinar
sobre as transformações que têm marcado a situação dos ciganos portugueses. Foi, então,
neste contexto que se tornou possível reunir um conjunto heterogéneo de textos, que
constituem olhares plurais e cruzados que intersetam disciplinas, abordagens, referenciais
empíricos e opções metodológicas de caráter díspar.
642) Mendes, Maria Manuela & Olga Magano. 2013. "Introdução. Olhares plurais e
cruzados sobre os ciganos portugueses". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos

Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga Magano.
Lisboa: Editora Mundos Sociais, 1-9.
Excerto: Numa sociedade marcada pela transitoriedade, pela velocidade, pela incerteza,
pelo risco (Beck, 1992; Giddens, 1998 [1990]) e pela fragilidade dos laços humanos,
ou seja, a modernidade líquida (Bauman, 2001) e sobremodernidade (Augé, 2007),
parece oportuno e pertinente o desafio lançado a alguns investigadores, técnicos e
elementos da sociedade civil: produzir uma reflexão multidimensional e interdisciplinar
sobre as transformações que têm marcado a situação dos ciganos portugueses. Foi, então,
neste contexto que se tornou possível reunir um conjunto heterogéneo de textos, que
constituem olhares plurais e cruzados que intersetam disciplinas, abordagens, referenciais
empíricos e opções metodológicas de caráter díspar.
643) Mendes, Paulo. 2010. "O papel da PERCIP no reforço do associativismo migrante".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6: 187-191.
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Resumo: O presente texto propõe fazer uma reflexão em torno da emergência da PERCIP
– Plataforma das Estruturas Representativas das Comunidades de Imigrantes em Portugal,
no que respeita aos seus principais objectivos, desafios e ameaças que a organização e
as próprias associações de imigrantes terão de enfrentar para a desejável afirmação do
movimento associativo em Portugal. A PERCIP tem, actualmente, 34 associações-membros
e constitui um projecto criado e gerado no seio do movimento associativo imigrante,
correspondendo às recomendações emanadas do I e II Fó- rum das Associações de
Imigrantes, realizados em 2006 na cidade de Ponta Delgada e 2007 em Setúbal,
centradas na necessidade de criação de um espaço de concertação e tomada de
posições sobre questões centrais de integração das comunidades de imigrantes em
Portugal.
Resumo: This text reflects upon the creation of the PERCIP – the Platform for the
Representative Organisations of Immigrant Communities in Portugal, focusing on its main
objectives and challenges, and on the threats that this organisation and the immigrant
associations themselves will have to face in order to, as they desire, definitively establish
the associational movement in Portugal. The PERCIP currently has a total membership of 34
associations, and it is a project created and developed within the immigrant associational
movement. It constitutes a response to the recommendations made at the 1st and 2nd
Forum of Immigrant Associations, which took place in 2006 in the city of Ponta Delgada
and in 2007 in Setúbal. The recommendations centred around the need for the creation
of a space for dialogue and for adopting positions on the major issues concerning the
integration of immigrant communities in Portugal.
644) Menezes, Isabel, Maria Fernandes-Jesus, Norberto Ribeiro & Carla Malafaia. 2012.
"Agência e participação cívica e política de jovens". In: Agência e participação cívica e

política: Jovens e imigrantes na construção da democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto
Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 9-26.
Excerto: Falar de “participação cívica e política de jovens” envolve, assim, um
reconhecimento da pluralidade de diversidades que integram esta categoria. Desde já, e
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como vimos, porque tanto podemos caracterizar o fenómeno em termos de “desinteresse
e apatia” como de “revolução participatória” – dependendo das formas e contextos de
participação que privilegiamos (e.g., Forbrig, 2005; Norris, 2002). Depois, porque “a
juventude” é atravessada por intensas diferenças sociais relativas ao género, à classe
social, à etnia ou ao estatuto de migrante: “ quando falamos de jovens das classes médias
ou de jovens operários, de jovens rurais ou urbanos, de jovens estudantes ou
trabalhadores, de jovens solteiros ou casados, estamos a falar de juventudes em sentido
completamente diferente do da juventude enquanto referida a uma fase de vida (Pais,
1990, p. 150). Não é por isso surpreendente que o projecto Processes Influencing

Democratic Ownership and Participation (PIDOP) tenha elegido a idade, o género e o
estatuto de imigrante/minoria como diferenças culturais a partir das quais a participação
cívica e política de jovens europeus haveria de ser aprofundada.
645) Menezes, Isabel, Norberto Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro
D. Ferreira, eds. 2012. Agência e participação cívica e política: Jovens e imigrantes na

construção da democracia. Porto: Livpsic.
58
Resumo: O projecto PIDOP (Processes Influencing Democratic Ownership and
Participation) é um projecto europeu financiado pelo 7º Programa Quadro da União
Europeia, que decorreu entre 2009 e 2012, sob a liderança da Universidade de Surrey.
Envolvendo nove equipas de investigação em oito países europeus - Alemanha
(Universidade de Jena), Bélgica (Universidade de Liége), Itália (Universidade de Bolonha),
Portugal (Universidade do Porto), Reino Unido (Universidade de Surrey e Queen's de
Belfast), República Checa (Universidade de Masaryk), Suécia (Universidasde de Orebro)
e Turquia (Universidade de Ancara) - o projecto centrou-se nas experiências de
participação cívica e política de jovens, atendendo de forma especial ao impacto da
idade, do género, e do estatuto de minoria/imigrante, em três níveis de análise: as
políticas europeias e nacionais, as concepções subjectivas dos jovens, e os preditores e
consequências da participação. Este livro apresenta os principais resultados da
participação portuguesa no PIDOP, na Universidade do Porto, que se centrou nas
experiências de jovens de origem portuguesa, de origem angolana e de origem brasileira.
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Os capítulos seguintes, que envolvem como co-autores os membros da equipa mais
directamente envolvidos em cada tarefa, dão conta dos objectivos e metodologias usadas
em cada nível, e sistematizam os principais resultados obtidos. Finalmente, alguns
membros da equipa produzem uma leitura crítica os resultados que cosntituirá, sem
dúvida, o ponto de partida para uma discussão mais alargada dos significados deste
estudo.
646) Menezes, Marluci. 2012. "Debatendo mitos, representações e convicções acerca
da invenção de um bairro lisboeta". Sociologia. Número temático: Imigração, Diversidade

e Convivência Cultural, 69-95.
Resumo: Este trabalho aborda as complementaridades e contrariedades da invenção do
bairro da Mouraria, em Lisboa. Foca-se as tentativas de (re)invenção do bairro através de
propostas de intervenção técnica e urbanística que fixam valores e representações, e
símbolos urbanos identitários, sobretudo incrementados em torno das ideias de cidade
‘plural’ e ‘cultural’. Explora-se a hipótese de que a ambiguidade e a ambivalência, como
as interconexões entre processos de emblematização e de estigmatização territorial, são
centrais na interpretação da realidade ‘polifónica’ que é o bairro.
647) Miranda, Joana. 2009. "Mulheres imigrantes brasileiras em Portugal: trajectórias e
projectos de vida". In: Congresso Luso-Afro Brasileiro das Ciências Sociais, 10, Braga,

2009 - "Desigualdades, estado e sistemas políticos: classes e movimentos sociais,
migrações e etnicidades", Vol. 7, eds. Manuel Carlos Silva [et al.]. Lisboa: ICS, 659-667.
Resumo: A intensificação dos fluxos migratórios que se tem verificado nos últimos anos
tendo Portugal por destino tem estimulado a investigação sobre as diferentes comunidades
de migrantes residentes no país. O estudo destas comunidades tem privilegiado as
dimensões económicas e sociais, tendo a dimensão psicológica estado algo omissa da
agenda de investigação. As comunidades têm também sido estudadas como um todo não
tendo a maioria dos estudos incidido sobre as mulheres migrantes em particular. Esta
comunicação pretende apresentar os resultados do projecto Mulheres imigrantes em
Portugal - Memórias, dificuldades de integração e projectos de vida financiado pelo ACIDI
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e que teve por alvo mulheres migrantes de três comunidades que se encontram entre as
mais representativas no país: Brasileiras, Cabo-verdianas e Ucranianas. Apenas nos
centraremos nos resultados relativos às mulheres Brasileiras. O projecto procurou
reconstituir as suas memórias e identidades, as dificuldades que sentem na habitualmente
denominada sociedade de acolhimento bem como os seus projectos de vida, tendo os
dados sido obtidos através de entrevistas semi-directivas.
648) Miranda, Joana. 2009. Mulheres Imigrantes em Portugal: Memórias, Dificuldades

de Integração e Projectos de Vida. Observatório da Imigração, 35. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este estudo procurou colmatar lacunas existentes na análise das migrações numa
perspectiva de género, procurando identificar e compreender três vértices fundamentais
na vida de mulheres migrantes das três comunidades numericamente mais representativas
no país na actualidade: brasileiras, cabo-verdianas e ucranianas, procurando reconstituir
as suas memórias e identidades, as dificuldades que sentem na habitualmente
denominada sociedade de acolhimento, bem como os seus projectos de vida.
649) Miranda, Joana & Ana Sofia Neves. 2011. "Introdução: género e migrações". Ex

aequo, 24: 9-12.
Excerto: Este dossier temático, que em boa hora a Associação Portuguesa de Estudos
sobre as Mulheres (APEM) aceitou connosco organizar, tem como objetivo central
congregar leituras teóricas e evidências empíricas que sustentem a indispensabilidade de
se analisar as migrações a partir de uma ótica genderizada.
650) Miranda, Joana. 2014. "Numa urge genderizada: vivências dos espaços". Revista

Latino-Americana de Geografia e Género, 5 (2): 163-174
Resumo: cidade foi sendo perspetivada como um lugar masculino em que as mulheres (e,
em particular, as mulheres imigrantes) não eram cidadãs plenas no sentido em que não
adquiriram o acesso integral e livre às ruas e sobreviveram nos interstícios da cidade.
Apesar de todas as conquistas das mulheres e do aparente cosmopolitismo das cidades
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europeias, as cidades continuam a ser espaços genderizados, espaços de conflito e de
discriminação, contextos plenos de ameaças e interdições. Neste artigo apresentaremos
algumas reflexões sobre a forma como as mulheres imigrantes brasileiras, cabo-verdianas
e ucranianas se relacionam com o espaço - cidade de Lisboa - com base nos dados do
projeto de investigação da autora financiado pelo Observatório da Imigração “Mulheres
imigrantes em Portugal. Memórias, dificuldades de integração e projetos de vida”.
Resumo: The city had been seen as a masculine place in which women (and in particular
immigrant women) weren’t full citizens in the sense that they didn’t acquire the integral and
free access to the streets and they survived in the city’ interstices. Although all women’s
conquests and the apparent cosmopolitanism of European cities, the cities continue to be
gendered spaces, spaces of conflict and discrimination, contexts full of threats and
interdictions. In this article, based on the data obtained with the project sponsored by
ACIDI 'Immigrant women in Portugal. Memories, integration problems and life projects',
we present some reflections related to the way immigrant women: Brazilian, Cape Verdean
and Ukrainian women relate to the space — the city of Lisbon.
651) Miranda, Sofia. 2011. "Percursos de resistência: mulheres timorenses em Portugal".
In: Ita Maun Alin: O Livro do Irmão Mais Novo. Afinidades Antropológicas em Torno de

Timor-Leste, eds. Kelly Silva & Lúcio Sousa. Lisboa: Edições Colibri – Instituto de Estudos
de Literatura Tradicional, 211-221.
652) Moleiro, Carla, Ana Silva, Rute Rodrigues & Vera Borges. 2009. "Health and Mental
Health Needs and Experiences of Minority Clients in Portugal". International Journal of

Migration, Health and Social Care, 5 (1): 15-24.
Resumo: The paper addresses diversity, multi‐culturalism and mental health. It reports
qualitative data from a larger project on multi‐cultural counselling competencies in Portugal
which sought to meet the needs identified by specific minority groups by developing
integrative, responsive and culturally sensitive treatments. A qualitative study is presented,
with the aim of exploring the representations of mental health and illness held by ethnic
minority groups in Portugal, as well as their specific needs and obstacles encountered in
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their interactions with health professionals. Semi‐structured interviews were conducted, and
the results indicate that the meanings of health and mental health varied. Meanings of
psychological health were related to general well‐being. Help‐seeking behaviours were
associated with providing and receiving family and social support, mainly among
participants of African descent. Although the great majority of participants had had no
experience of counselling or psychotherapy, they expected psychologists to be
multiculturally sensitive, as well as knowledgeable about diversity and multi‐culturalism.
Implications for development of mental health services for minority clients are discussed.
653) Moleiro, Carla. 2011. "Studies of (in/ex)clusion of migrants and ethnic minorities in
the health system". In: Actas do Seminário Geografias de Inclusão: desafios e

oportunidades, Geographies of Inclusion: challenges and opportunities, eds. Regina
Salvador, Ana Firmino, Cristina Ponte & Eduarda Ferreira. Lisboa: e-GEO Centro de
Estudos de Geografia e Planeamento Regional, 22-35.
Resumo: O presente trabalho reflecte sobre as experiências de (in/ex)clusão de migrantes
e minorias étnicas no sistema de saúde, com especial enfoque sobre saúde mental e bemestar psicológico. É defendido que, num contexto social cada vez mais diverso do ponto
de vista cultural e étnico, os clínicos e outros profissionais de saúde devem ser competentes
para prestar apoio a pessoas de diferentes origens, em conformidade com guidelines
éticas internacionais (APA, 2003). Apresenta-se um modelo teórico de competências
multiculturais (Sue et al., 1992; Arredondo et al., 1996), recentemente revisto para incluir
competências para a diversidade individual e cultural (Daniel et al., 2004; La Roche e
Christopher, 2010), como base para o desenvolvimento de programas de formação
específicos dirigidos a profissionais, incluindo psicólogos, e de serviços culturalmente
competentes. São ainda resumidamente apresentados alguns estudos empíricos e
projectos a decorrer que desenvolvemos, ao nível nacional e Europeu.
Resumo: The present paper reflects on the experiences of (in/ex)clusion of migrants and
ethnic minority persons in the health system, in particular in the domains of mental health
and psychological well-being. It defends that, in a social context that is increasingly diverse
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from a cultural and ethnic perspective, clinicians and other health professionals have to be
competent in providing care to people from different backgrounds, in line with ethical
international guidelines (APA, 2003). A theoretical model of multicultural competencies
(Sue et al., 1992; Arredondo et al., 1996) is presented, recently reviewed in order to
include individual and cultural diversity competencies (Daniel et al., 2004; La Roche e
Christopher, 2010), as a foundation for the development of specific training programs for
professionals, including psychologists, and of culturally sensitive services. A few empirical
studies and ongoing projects we have developed are briefly presented, both at a national
and a European level.
654) Moleiro, Carla, Susana Marques & Pedro Pacheco. 2011. "Cultural Diversity
Competencies in Child and Youth Care Services in Portugal: Development of two measures
and a brief training program". Children and Youth Services Review, 33 (5): 767-773.
Resumo: Few researchers have examined the training of child care workers in cultural
diversity competencies, despite the growing number of ethnic minority children and youth
in residential care. The present paper reports two studies. In study 1, we aimed to adapt
and develop two measures of cultural diversity competencies—a self-report questionnaire
and an objective measure based on a case vignette (n = 51). In study 2, we proposed a
brief training program. A quasi-experimental design (n = 30) was used, with cultural
competencies being evaluated before and after the training. Results revealed that (1) child
care workers tended to over-estimate their self-perceived competence and that (2) the
experimental group was more capable of including cultural elements in their definition of
strategies and relational aspects of intervention after a brief training than the group that
received no training (control). Implications of this study are discussed for further
development of cultural diversity competencies in professionals working in residential child
care.
655) Moleiro, Carla, Chiara Pussetti, Cristina Santinho, Francesco Vacchiano, Silvia
Olivença & Joana Santos. 2012. "A comparison of health service accessibility for
immigrants among european countries in the T-Share project". Porta Di Massa: Laboratorio
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Autogestito Di Filosofia Epistemologia e Scienze Politico-Sociali (Special Issue "T-Share"),
15-20.
656) Moleiro, Carla, Jaclin Freire & Masa Tomsic. 2013. “Immigrant pespectives on
multicultural competencies of clinicians: a qualitative study with immigrants in Portugal”.

International Journal of Migration, Health and Social Care, 9 (2): 84-95.
Resumo: The recognition of the importance of addressing cultural issues in psychotherapy
and counseling has been increasing. The present paper seeks to contribute to the
specification of multicultural competencies in the fields of counseling and clinical
psychology, based on clients’ perspectives. In particular, its objectives were to explore the
experiences of individuals of ethnic minority groups regarding their access to the Portuguese
healthcare system and to identify the multicultural competencies of the clinicians (as
perceived by the clients) which would be required to improve culturally sensitive
treatments.Design/methodology/approach – The sample included 40 adults from different
ethnic minority groups in Portugal – a total of 30 women and ten men – with a mean age
of 34. Participants took part in one of eight focus groups, which were conducted using a
semi‐structured interview plan. Findings – Content analysis revealed that, generally,
participants had experienced discrimination in the healthcare system, and that mental
healthcare was perceived as mixed (both positive and negative). Furthermore, participants
identified specific aspects of multicultural awareness, knowledge, and skills required of
clinicians to provide culturally sensitive treatments, providing support for the tridimensional
model of multicultural competencies. Originality/value – Implications are discussed for
ethical guidelines and clinical training of counselors, clinical psychologists, and other social
and health professionals in Europe.
657) Monteiro, A. A. & A. Vaz-Serra. 2013. "2661 – Psychometric properties of the
russian version of the stress vulnerability questionnaire - 23QVS (serra, 2000), in a sample
of 556 russian-speaking immigrants in portugal". European Psychiatry, 28: 1.
Resumo: Introduction - In literature, individual vulnerability to stress is a predictive factor of
a higher risk of developing stress-related disorders and mental health problems. The Stress
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Vulnerability Questionnaire (23QVS; Serra, 2000, 2004) is a 23-item scale, measuring
vulnerability to emotional and social adverse and stressful situations, and overall life
satisfaction. Objectives - The purpose of this study was to assess the psychometric properties
of a Russian version of the 23QVS in a sample of Russian-speaking immigrants residing in
Portugal. Methods - The 23QVS was administered to Russian-speaking immigrants in 12
Local Immigrant Support Centers in Portugal, along with a number of other self-report tests
as part of a larger mental health status immigrants' study. Results - The Russian version of
the 23QVS has an internally consistent measure Cronbach's α, 710 for the total scale (Item
7 was excluded). PCA was carried out in order to re-examine the factor structure of the
scale. Seven factors were identified, overall matching the ones foreseen by the author of
the scale. Conclusions - The findings suggest that the Russian version of the 23 QVS
addressed adequately the original concepts and dimensions, and demonstrated a high
level of equivalence with the original version.
658)

Monteiro, A. P. 2009. "P03-257 Stress vulnerability and mental health in Eastern

Europe immigrants in Portugal". European Psychiatry, 24: S1256.
Resumo: There are seldom mental health studies in Portugal about immigrant populations,
particularly in groups belonging to non-Portuguese speaking minorities. The recent
phenomenon of emergence of new migratory flows coming from Eastern Europe countries,
which traditionally had no cultural or linguistic contact with the host country and the
implications of this migratory process in the mental health status of this population, is the
centre of this investigation. Objectives - This study aims to perform a socio-demographic
characterization, identify the main health problems and health surveillance patterns of the
immigrant population from Eastern Europe countries in Portugal. It also aims to assess the
stress vulnerability and ths mental health status of this population. Methods - The study was
conducted in immigrant local centres from January 31st 2005 to March 31st 2006 and
focused on 566 Eastern Europe immigrants residing in several regions of Portugal, 296
males and 270 females. We used the 23 QVS (Vaz Serra, 2000); GHQ-28 (Goldberg
& Hillier, 1979); SSQ6 (Saranson, Saranson & Pierce, 1987) and a Socio-demographic
questionnaire. Results - From the 566 individuals in sample one; we conclude that this
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population is predominantly male, in active young age, with high academic qualifications.
Regarding mental health status, 10,4% of the inquired immigrants presented psychiatric
pathology assessed by the cutting point of GHQ-28 and 54.9% presented stress
vulnerability determined by the cutting point of 23QVS. We verified a statistically relevant
correlation between stress vulnerability and the levels of mental health of the surveyed
population.
659) Monteiro, Ana Almeida Vieira & Adriano Serra. 2011. "Vulnerability to Stress in
Migratory Contexts: A Study with Eastern European Immigrants Residing in Portugal". Journal

of Immigrant & Minority Health, 13 (4): 690-696.
Resumo: The assessment of individual vulnerability to stress emerges as a predictive factor
of a higher risk of developing stress-related disorders. In the last decade, the geography
of immigration in Portugal experienced intense transformations in terms of recruitment and
patterns of geographic settlement, with an increasing and exponential inflow of new and
diversified migratory groups. The immigrant populations coming from Eastern European
countries are a recent migratory flow, with linguistic, cultural and socio-demographic
specificities which are very different from the general Portuguese population. This makes
them a paradigmatic group in potential transcultural studies on mental health issues. The
primary aim of the study was to describe the characteristics of vulnerability to stress and
determine their impact on the mental health status of Russian-speaking immigrants residing
in Portugal. The relationship between vulnerability to stress, sociodemographic variables,
mental health status and social support were analyzed, using the SSQ6, GHQ28, 23QVS
and a socio-demographic questionnaire. A comparative analysis was carried out, using a
control group of 110 Portuguese subjects without previous migratory experiences, matched
by sex, age group and academic qualifications. The eastern European immigrants reported
high levels of vulnerability to stress assessed by the cut-off point of the 23QVS. Immigrants
also reported higher percentage of vulnerability to stress and lower social support levels of
social support versus the control group. Several factors inherent to the dynamics of the
migratory process were related to the presence of vulnerability to stress. The findings
suggest that vulnerability to stress is positively correlated with worse mental health outcomes
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and negatively correlated with the social support perceived as available--number of
supporters and satisfaction with social support.
660) Monteiro, Ana Almeida Vieira. 2014. “Globalização, Migrações e Saúde Mental:
imigrates da Europa de Leste em Portugal”. CES Contexto – Ciências Sociais e Saúde –

Desafios e temas críticos dos Sistemas de Saúde, 7: 39-57.
Resumo: O impacto dos processos migratórios na saúde mental dos indivíduos e
populações tem sido objeto de múltiplas abordagens teóricas e metodológicas. Este artigo
pretende apresentar, de forma sintetizada, os resultados parcelares de uma investigação
empírica mais abrangente. A investigação incidiu sobre 566 imigrantes russófonos
oriundos de países da Europa de Leste, 296 do sexo masculino e 270 do sexo feminino,
com uma média de idades de 36,3 anos. Os dados foram colhidos de janeiro de 2005
a março de 2006 em centros locais e nacionais de apoio ao imigrante. Foi utilizado o
General Health Questionnaire-28(Goldberg e Hillier, 1979) e m questionário
sociodemográfico.

A

análise

estatística

desenvolvida

evidenciou

correlações

estatisticamente significativas entre fatores pessoais, elementos estruturais da sociedade
de acolhimento, fatores inerentes ao processo migratório e níveis de saúde mental/ risco
de morbilidade psiquiátrica na população inquirida. 10,4% dos sujeitos apresentava
probabilidade de patologia psiquiátrica com prevalência de queixas somáticas,
ansiedade e insónia.
661) Monteiro, Ana Paula Teixeira de Almeida Vieira. 2009. "Percepção de apoio social
e saúde mental em contextos migratórios: imigrantes russófonos a residir em Portugal".

Referencia: Revista Cientifica da Unidade de Investigacao em Ciencias da Saude:
Dominio de Enfermagem, 10: 35-46.
Resumo: Na literatura, o Apoio Social tem sido associado a medidas de bem-estar e
qualidade de vida, assim como a processos protectores face a eventos stressantes. Sendo
os contextos migratórios processos de transição, com fortes experiências de rupturas e
alterações de papéis sociais, de rotinas e formas de mundivivência (Schlossberg, Waters
e Goodman, 1995), é expectável que o Apoio Social em imigrantes constitua um factor
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estruturante neste processo de transição existencial. Este estudo, do tipo descritivocorrelacional, teve como objectivo principal descrever as características do apoio social
percepcionado como disponível e qual o seu impacto no status de saúde mental em 555
imigrantes russófonos residentes em Portugal. Com este objectivo, analisou-se a relação
entre o apoio social percepcionado como disponível e as variáveis sócio demográficas,
o status de saúde mental e a vulnerabilidade ao stress, utilizando, como instrumentos de
medida, o SSQ6, o GHQ-28, o 23QVS e um questionário sócio demográfico. Verificouse que a população inquirida reportava baixos índices de apoio social na dimensão
número de apoiantes. Conclui-se que o apoio social (na vertente número de apoiantes e
na vertente satisfação com o apoio) estava positivamente correlacionado com melhores
índices de saúde mental e negativamente correlacionado com vulnerabilidade ao stress e
incidência de morbilidade psiquiátrica.
662) Monteiro, Ana Paula Teixeira de Almeida Vieira. 2011. "Psychometric properties of
a Russian version of the Social Support Questionnaire (SSQ6) in eastern European
immigrants". Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 39 (2):
157-162.
Resumo: The concept of social support and its relationship to physical health and
psychological well-being has been well documented. The Social Support Questionnaire
[Sarason, Sarason, Shearin, & Pierce (1987) A brief measure of social support: Practical
and theoretical implications. Journal of Social and Personal Relationships, 4, 497-510] is
a self-administered questionnaire used to measure the availability and satisfaction with
perceived social support an individual has. AIM: The purpose of this study was to assess
the psychometric properties of a Russian version of the SSQ6 in a sample of Russianspeaking immigrants residing in Portugal. METHODS: The SSQ6 was administered to 555
subjects - Russian-speaking immigrants residing in several regions of Portugal. The
questionnaire was administered on a group basis along with a number of other self-report
tests as part of a larger mental health status immigrants' study. RESULTS: The Russian version
of the SSQ6 has an internally consistent measure Cronbach's α 0.885 for the total scale.
For the subscale SSQ6N (number of supporters) Cronbach's α was 0.907; for the subscale
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SSQ6S (satisfaction of support) Cronbach's α was 0.921. Two factors were extracted
using factor analysis - Number of supporters and Satisfaction with social support.
663) Monteiro, Ana Sofia Ferreira. 2009. Licenciados de etnia cigana: estudo de caso.
Mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e/ou Estrangeira. Lisboa:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
664) Monteiro, César Augusto. 2009. Campo musical cabo-verdiano na área

metropolitana de Lisboa: protagonistas, identidades e música migrante. Doutoramento em
Sociologia, Especialidade em Sociologia da comunicação, da cultura e da educação.
Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Portugal é um país que acolhe, desde a década de 60 do século pretérito, uma
das mais expressivas comunidades africanas – a cabo-verdiana –, cuja característica
saliente é marcada, designadamente, pela presença de uma significativa e dinâmica
cultura transnacional. A música, através dos seus mais variados géneros e formas,
representa seguramente a dimensão mais importante desta diversificada população
imigrante, juntamente com a língua cabo-verdiana. Daí o interesse no conhecimento, tanto
quanto possível aprofundado, da realidade musical cabo-verdiana em contexto
imigratório, a partir de um olhar atento sobre o chamado campo musical, ancorado
particularmente na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Interessada em caracterizar, nos
seus aspectos essenciais, o campo da música migrante cabo-verdiana na Área
Metropolitana de Lisboa, esta investigação propõe-se descrever e analisar o
funcionamento do campo da música migrante cabo-verdiana, observando a sua
configuração, tanto no plano estrutural das relações sociais no seu interior e com o seu
exterior, das trajectórias, práticas e perfis sociográficos dos músicos, como no plano
simbólico/cultural

das

representações,

identidades,

representações

e

culturas

profissionais, com base numa amostra de 102 casos, à qual foi aplicado um inquérito
por questionário, para além de métodos qualitativos, designadamente a entrevista em
profundidade e o focus group, de forma combinada e de acordo com o princípio da
triangulação metodológica.
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Resumo: Since the 1960s, Portugal has been a host country for one of the most noteworthy
African communities – that of Cape Verde, whose salient feature is a significant and
dynamic transnational culture. In its most varied types and forms, music undoubtedly
represents the most important dimension of this diversified immigrant population, in
combination with the Cape Verdean language. This is the reason for our interest in gaining
as extensive a knowledge as possible of the reality of Cape Verdean music in the context
of immigration, on the basis of a careful examination of the “musical field” anchored, in
particular, in the Lisbon Metropolitan Area (LMA). Reflecting its interest in characterising the
essential aspects of the field of Cape Verdean migrant music in the Lisbon Metropolitan
Area, this research proposes to describe and analyse the way in which the field of Cape
Verdean migrant music operates. It will do this by observing its configuration not only on
the structural level of the social relations within it and with the outside and of the
sociographic profiles, practices and trajectories of the musicians, but also on the
symbolic/cultural level of professional cultures, identities and representations. The work will
be based on a sample of 102 cases which have taken part in a questionnaire survey, in
addition to qualitative methods, in particular in-depth interviews and the focus group, in a
combined form and in accordance with the principle of methodological triangulation.
665) Monteiro, César Augusto. 2009. Músicos imigrantes cabo-verdianos na Área

Metropolitana de Lisboa: perfis, trajectos e contactos transnacionais. CIES e-Working
Paper, 72/2009. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto
Universitário de Lisboa.
Resumo: Portugal é um país que acolhe, desde a década de 60 do século pretérito, uma
das mais expressivas comunidades africanas – a cabo-verdiana –, cuja característica
saliente é marcada, designadamente, pela presença de uma significativa e dinâmica
cultura transnacional. A música, através dos seus mais variados géneros e formas,
representa seguramente a dimensão mais importante desta diversificada população
imigrante, juntamente com a língua cabo-verdiana. Daí o interesse no conhecimento, tanto
quanto possível aprofundado, da realidade musical cabo-verdiana em contexto
imigratório, a partir de um olhar atento sobre o chamado campo musical ancorado
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particularmente na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Aliás, tal como refere o título,
propomo-nos analisar, rapidamente, os perfis e os trajectos dos músicos imigrantes caboverdianos fixados na AML, com base numa amostra de 102 casos seleccionados através
do método da denominada “bola de neve” e por via de um inquérito por questionário.
Tal análise insere-se dentro de uma investigação mais ampla em curso, que se prende
com a caracterização do multifacetado campo musical cabo-verdiano nesta vasta área
geográfica, tendo em mira a avaliação do contributo da música para o processo de
incorporação dos seus principais agentes, em especial, no país de fixação. Refira-se que,
do ponto de vista da definição do seu perfil social no espaço metropolitano lisboeta em
análise, o músico imigrante não se limita exclusivamente ao exercício da actividade
musical propriamente dita, mas exerce outras profissões em paralelo, sobretudo nos
domínios da construção civil e da restauração, porquanto a actividade musical em
Portugal não é uma grande fonte geradora de rendimentos, suficientemente autónoma e
lucrativa.
Resumo: Since the 1960s, Portugal has been the host of one of the most expressive African
communities – that of Cape Verde, whose salient feature is its significant and dynamic
transnational culture. Without a doubt, through its most varied genres and forms, music
represents the most important aspect of this diversified immigrant population, along with
the Cape Verdean language. This explains our interest in gaining the most thorough
knowledge possible of Cape Verdean music in the context of immigration, by taking a
close look at the “musical field” anchored, in particular, in the Lisbon Metropolitan Area
(AML). As the title indicates, we propose to make a rapid analysis of the profiles and
trajectories of immigrant Cape Verdean musicians who have settled in the AML, on the
basis of a questionnaire survey using a sample of 102 cases selected by means of the socalled snowball method. This analysis is part of a broader ongoing investigation involving
a characterization of the many-sided Cape Verdean musical field in this large geographical
area. The aim is to assess the contribution of the music to the incorporation of its principal
agents, in particular, into their country of settlement. It should be noted that, from the
standpoint of a definition of their social profile in the Lisbon metropolitan space under
analysis, immigrant musicians are not restricted exclusively to music as a specific
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occupational activity. They carry out other occupations in parallel, especially in the fields
of construction and catering, given that music in Portugal is not a large or sufficiently
independent and profitable source of income.
666) Monteiro, César Augusto. 2011. Música migrante em Lisboa: trajectos e práticas de

músicos cabo-verdianos. Lisboa: Editora Mundos Sociais.
Resumo: Este livro caracteriza o campo da música migrante cabo-verdiana analisando o
seu funcionamento, tanto no plano estrutural das relações sociais e das trajectórias,
práticas e perfis sociográficos dos músicos, como no plano simbólico/cultural das
representações, identidades e culturas profissionais. O estudo adquire particular
relevância por se situar no cerne das questões culturais contemporâneas ao cruzar um
conjunto de problemáticas decorrentes dos fenómenos da globalização, das migrações e
das práticas e representações culturais. Em termos empíricos a análise incide sobre os
principais bairros lisboetas de concentração de imigrantes, particularmente sobre o Bairro
do Alto da Cova da Moura, onde é visível uma forte identidade cultural cabo-verdiana.
667) Monteiro, Francisco. 2013. "Religião. Valor intrínseco, manifestação comunitária e
socialmente próxima". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios Numa

Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora
Mundos Sociais, 249-253.
Excerto: Para as populações ciganas, por onde quer que tenham peregrinado e onde que
que se tenham fixado, a religião é um dos valores mais sagrados e convictos. No conjunto
dos valores culturais dos ciganos, a prática religiosa ocupa um lugar privilegiado, de tal
maneira imprescindível que a sua essência ultrapassa em importância o formato da
religiosidade do ambiente exterior onde uma determinada população cigana se insere.
Apenas a cultura cigana vai reformatar as práticas religiosas predominantes, em
conformidade com a praxis da sua própria cultura. Em termos religiosos, trata-se de uma
aculturação inversa a partir das práticas religiosas dominantes para os valores culturais
ciganos. Entre estes, predominam o privilegiar a vivência religiosa em comunidade e,
logo e por isso, a sua manifestação socialmente próxima vs. as vivências distantes e
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individualistas, isto sem prejuízo das experiências bem pessoais e individualizadas da fé
religiosa de cada uma das pessoas ciganas. Acentua-se o predomínio do simbólico no
expressionismo cultural e concluiSe com uma homenagem à fé do Povo Cigano que lhe
permitiu resistir a séculos de exlusão.
668) Monteiro, José Landim. 2012. "Microcrédito" na integração económica dos pobres

em Cabo Verde: contributos a partir de experiências de cabo-verdianos a residir em
Portugal. Mestrado em Economia e Políticas Públicas. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário
de Lisboa.
Resumo: Numa sociedade não é possível manter a paz e “progresso” duradouros
baseando na promoção de mecanismos de exclusão social e pobreza. Portanto urge
integrar todos aqueles que foram mantidos “fora do contexto humano”. O emprego é
reconhecidamente o melhor caminho para tal. No entanto, atualmente, o seu acesso está
cada vez mais dependente de nova iniciativa empresarial que por sua vez depende do
contexto local. “Microcrédito” pode ser um instrumento eficaz contra a exclusão, que
estimula a criação de microempresas, o crescimento e desenvolvimento económico e
social. Este trabalho procura compreender que contributo pode ter o “microcrédito” na
integração económica dos pobres em Cabo Verde, a partir de análise de experiências
de microempreendedorismo de Cabo -verdianos residentes em Portugal. Na parte I é feita
problematização do tema de investigação e apresentação de aspectos conceptuais,
teóricos e empíricos do problema de investigação. Na Parte II contextualiza-se a
Reestruturação global, a crise do Estado Providencia, do trabalho assalariado e a
utilização do empreendedorismo para integração económica dos pobres; a emergência
do “local” e importância da compreensão da relação global-local para a promoção da
integração económica. A parte III dedica -se à compreensão do Microcrédito e sua
importância para integração económica actualmente. A parte IV (prática) é dedicada à
análise e apresentação dos resultados das entrevistas. Por fim, conclui-se que o
microcrédito apenas pode ter um contributo preponderante para a integração económica
de famílias pobres se encarado de uma perspectiva integrada com outros esforços.
Apenas acções fragmentadas de concessão de crédito podem não ser eficazes.
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Resumo: It´s not possible, in a society to maintain lasting peace and “progress”, based on
promotion of social exclusion and poverty mechanisms. Therefore, it´s urgent to integrate
those who were kept "outside the human context". Employment is recognized as the best
way to do so. However, currently, access is increasingly dependent on new business
initiative which in turn depends on the local context. “Microcredit” can be an effective tool
against exclusion, which encourages the creation of micro-enterprises, growth and
economic and social development. This work seeks to understand what contribution can
have "microcredit" in economic integration of poor people in Cape Verde, from analysis
of Microentrepreneurship experiences of Cape Verdeans living in Portugal. In Part I is made
questioning the subject of investigation and presentation of conceptual, theoretical and
empirical aspects of investigation problem. II Part contextualizes the global restructuring,
the crisis of Providence state, wage labor and the use of entrepreneurship for economic
integration of poor, the emergence of "local" and the importance of understanding globallocal relationship to promote economic integration. Part III is devoted to understanding
Microcredit and its importance for economic integration today. Part IV (practice) is devoted
to analysis and presentation of results of the interviews. Finally, we conclude that
microcredit can only have a preponderant contribution to economic integration of poor
families if are seen in an integrated approach with other efforts. Only fragmented actions
of credit may not be effective.
669) Monteiro, Renata Lucia Tourinho. 2012. "A construção da imagem do brasileiro em
Portugal e as estratégias de afirmação identitária". In: Novas e Velhas Configurações da

Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração
Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani
Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL), 309-322.
Resumo: Este artigo pretende apresentar parte dos resultados da pesquisa de Mestrado
cujo principal objectivo foi analisar os efeitos produzidos pelas imagens estereotipadas
da identidade brasileira, enfatizando as consequências para o reconhecimento desses
imigrantes em Portugal. Para alcançar tal intento, foi feita uma investigação por
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questionário com quarenta brasileiros, sendo vinte homens e vinte mulheres, residentes em
Portugal há, no mínimo, um ano. O inquérito aplicado investigou se a língua portuguesa,
o Estatuo de Igualdade de Direitos e Deveres, a relação com as entidades que
representam o Brasil em Portugal, o grau de instrução formal ou a atividade profissional
que exercem podem favorecer o reconhecimento dos imigrantes brasileiros na sociedade
portuguesa. Contudo, a investigação privilegiou o viés identitário, que facilita um diálogo
intercultural, não enfatizando o papel da condição social na construção dessas imagens.
Serão apresentadas neste trabalho três tipos de questões aplicadas, consideradas as mais
esclarecedoras do resultado final.
670) Monteiro, Teresa Líbano (ed.), Verónica Policarpo, Vanda Ramalho & Isabel Santos.
2013. Imigrantes Sem-Abrigo em Portugal. Observatório da Imigração, 51. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este estudo tem como objetivo principal a compreensão do fenómeno dos
imigrantes sem-abrigo na sociedade portuguesa. Para além deste objetivo mais
abrangente são enunciados vários objetivos específicos, nomeadamente: o esboço de um
perfil de imigrantes sem-abrigo; a identificação dos principais padrões do fenómeno,
baseados em origem étnica e/ou nacionalidade, condição legal, nível de instrução,
condição face ao trabalho, região do país; a delineação dos ideais-tipo de percurso de
vida até à condição de sem-abrigo; bem como a apreciação das políticas e do papel
da sociedade civil (ONG - organizações não governamentais, associações de imigrantes,
instituições religiosas, etc.) na resposta ao fenómeno.
671) Moraes, Marília, Nuno Corte-Real, Cláudia Dias & António Manuel Fonseca. 2012.
"Um olhar sobre a prática desportiva, bem-estar subjetivo e integração social de
imigrantes... em Portugal e no mundo". Psicologia e Sociedade, 24 (1): 208-216.
Resumo: O presente artigo de revisão centrou-se na prática desportiva e na sua relação
com o bem-estar subjetivo e a integração social de imigrantes procurando fazer o
levantamento da informação disponível na literatura acerca dessa temática a um nível
mais global e, particularmente em Portugal, que a partir dos anos 80 se tornou num país
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de imigração. O levantamento bibliográfico incluiu livros, artigos científicos pesquisados
em bases de dados internacionais, sites especializados e institucionais. A revisão da
literatura permitiu verificar que: os imigrantes tendem a praticar menos desporto assim
como a ter menores níveis de bem-estar subjetivo comparativamente à população
autóctone; a prática desportiva relaciona-se positivamente com o bem-estar subjetivo
também nos imigrantes; o desporto pode desempenhar um importante papel para a
integração social dos imigrantes, apesar de nalguns contextos reforçar as diferenças interétnicas; em Portugal, não foram encontrados estudos específicos sobre a prática
desportiva de imigrantes.
Resumo: This review article focused on the sport and its relationship with subjective welfare
and social integration of immigrants, seeking to survey the information available in the
literature about this topic to a more global level and particularly in Portugal, which from the
80's became a country of immigration. The search included books, journal articles surveyed
in international databases, specialized sites and institutional. The literature review showed
that: immigrants tend to practice less sport as well as having lower levels of subjective
welfare compared to the native population; sport is positively related to subjective welfare
also in immigrants, the sport can play an important role for the social integration of
immigrants, although in some contexts can reinforce the inter-ethnic differences and in
Portugal, there weren't found specific studies on the sportive practice of immigrants.
672)

Morais, Maria Rita Catrunfo. 2011. Inter-ethnic prejudice reduction in childhood.

A common ingroup identity is not enough: The importance of the superordinate category
type. Doutoramento em Psicologia, especialidade em Psicologia Social. Lisboa: ISCTE
Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Esta tese analisa, no âmbito do modelo da identidade endogrupal comum, a
eficácia de diferentes tipos de categoria supraordenada na redução do preconceito
intergrupal entre crianças Portuguesas Brancas e Negras. Especificamente, testámos o
efeito de uma categoria supraordenada relacionada com o estatuto étnico dos grupos
(Portugal) e de uma categoria supraordenada não-relacionada com o estatuto étnico dos
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grupos (Escola). Esperávamos que a categoria supraordenada relacionada com o estatuto
enfatizasse a saliência e importância da distinção endogrupo-exogrupo, resultando em
avaliações intergrupais menos positivas. Nesta condição, esperávamos também que
ambos os subgrupos percepcionassem o grupo de alto-estatuto (Brancos) como mais
prototípico da categoria supraordenada do que o grupo de baixo-estatuto (Negros). Por
outro lado, esperávamos que a categoria supraordenada não-relacionada com o estatuto
reduzisse o foco de atenção na distinção endogrupo-exogrupo, originando avaliações
intergrupais mais positivas e uma percepção de maior semelhança entre a
prototipicalidade do endogrupo e do exogrupo. Estas hipóteses foram testadas em três
estudos quasi-experimentais (N = 575) com crianças Portuguesas, Brancas e Negras, com
idades entre os 9 e os 10 anos. Globalmente, os resultados indicam que a categoria
supraordenada Escola, em comparação com Portugal, originou avaliações intergrupais
mais positivas a uma representação mais equilibrada dos subgrupos na categoria
supraordenada, quer para as crianças Brancas quer para as crianças Negras. Além disso,
os efeitos da recategorização e da dupla identidade na percepção de prototipicalidade
e avaliação intergrupal variaram em função do tipo de categoria supraordenada e do
estatuto étnico dos grupos. Estes resultados realçam a importância de se considerarem os
efeitos diferenciados do tipo de categoria supraordenada na investigação sobre redução
do preconceito e, também, na intervenção.
Resumo: This thesis examines, in the framework of the common ingroup identity model, the
effectiveness of different types of superordinate category to reduce intergroup prejudice
among White and Black Portuguese children. Specifically, we tested the effect of a
superordinate category related to groups’ ethnic status (Portugal) and a superordinate
category unrelated to groups’ ethnic status (School). We expected that the status-related
superordinate category would emphasize the salience and significance of the ingroupoutgroup distinction, resulting in less positive intergroup evaluations. In this condition, we
also expected both subgroups to perceive the higherstatus group (White) as more
prototypical of the superordinate category than the lower-status group (Black). On the other
hand, we expected that a status-unrelated superordinate category would shift attention
away from the ingroup-outgroup distinction, resulting in more positive intergroup evaluations
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and more similar ingroup and outgroup prototypicality perception. These predictions were
tested in three quasiexperimental studies (N = 575) with White and Black Portuguese
children aged 9-10. Overall, our results indicate that the superordinate category School,
compared to Portugal, resulted in more positive intergroup evaluations and a more
balanced representation of the subgroups within the superordinate category, for both White
and Black children. Moreover, recategorization and dual identity’s effects on prototypicality
perceptions and intergroup evaluation were found to vary as a function of the type of
superordinate category and groups’ ethnic status. These findings highlight the importance
of considering the differential effects of the type of superordinate category in prejudice
reduction research and interventions.
673) Moreira, Ana Rita. 2013. "'Desorientalização', mestiçagem e autoctonia. O discurso
historigráfico moderno sobre a nação periférica". In: Castelos a Bombordo. Etnografias de

patrimónios africanos e memórias portuguesas, ed. Maria Cardeira da Silva. Lisboa:
Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 43-63.
Excerto: Durante toda a segunda metade do século XIX e início do século XX, uma parte
da intelectualidade portuguesa ligada aos sectores liberal e republicano entrega -se a um
trabalho consistente de investigação e divulgação histórica sobre o passado nacional.
Este esforço científico e literário enraíza -se num projecto de criação de uma “cultura de
patriotismo cívico” inaugurado pelos autores românticos do início de oitocentos, e
carburado pelos intelectuais republicanos do final desse século (Ramos 2001). Esta
preocupação em nacionalizar a historiografia e as consciências virá emparelhada com o
desenvolvimento de um novo paradigma que privilegia a história social, “o labor anónimo
do povo” (Maurício 1987: 5).
674) Moreira, Darlinda & Gisela Pires. 2012. "O processo educativo das crianças
ciganas e a aprendizagem da matemática". In: Etnografias com Ciganos. Diferenciação

e Resistência Cultural, ed. Ana Isabel Afonso. Lisboa: Edições Colibri, 69-87.
Excerto: Neste texto pretende-se destacar as actividades de índole matemática que se
encontram integradas e são praticadas no processo educativo doméstico, mostrando
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como as crianças as continuam a utilizar na escola e argumentando para a consideração
e legitimação destas práticas na escola. Para isso, depois de uma breve revisão de
literatura sobre a Etnomatemática, bem como de estudos específicos sobre a escolaridade
da comunidade cigana, apresentamos duas crianças que frequentam a mesma escola,
embora em duas turmas diferentes, para analisar o seu conhecimento e actividade
matemática extra-escolar. De seguida, ilustraremos o seu relacionamento com a
matemática escolar apresentando alguns episódios recolhidos nas respectivas salas de
aula.
675) Moreira, Humberto. 2014. "Estrangeiros e nascidos no estrangeiro residentes em
Portugal, CPLP em destaque". Revista de Estudos Demográficos, 53: 91-115.
Resumo: O presente artigo enquadra-se no lema da Organização Internacional para as
Migrações (OIM)2 “Migrações em benefício de todos”. A OIM baseia-se no princípio de
que uma migração ordenada e humana beneficia os migrantes e a sociedade e atua,
sobretudo, nas áreas de combate à migração forçada, migrações e desenvolvimento,
facilitação e regulação/ gestão da migração. Os censos da população, em Portugal,
constituem a fonte estatística mais completa de informação sobre a população residente,
nomeadamente a população migrante. No âmbito dos movimentos migratórios da
população, referentes à mudança de residência no contexto internacional, fez-se uma
análise aos temas naturalidade e nacionalidade, com base nos resultados dos Censos da
População de 2001 e de 2011. No entanto, a composição e evolução da população
residente, em Portugal, em boa parte, são consequência dos antecedentes históricos,
observados a partir de 25 de Abril de 1974 (Revolução dos Cravos). A partir do lema
de então “Democratizar, Descolonizar e Desenvolver” com as respetivas consequências
no que diz respeito à situação demográfica do país. Destaca-se, em particular o regresso
de portugueses residentes nas ex-colónias, como também o regresso dos exilados e de
outros emigrantes políticos. Por consequência causaram o maior fluxo imigratório, jamais
observado na história de Portugal. Entre 1974 e 1975, o saldo migratório ultrapassou o
meio milhão de habitantes. Tendo em consideração essa mudança em Portugal, inclusive
em termos demográficos, efetuou-se também uma análise retrospetiva às três últimas
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décadas do século XX do movimento da população, tanto sobre a naturalidade como da
nacionalidade. Tal como sucedeu com a análise da população residente, segundo as
mencionadas dimensões, as fontes foram de igual modo os três últimos censos da
população. A heterogeneidade da população residente, segundo os dados censitários,
tem sido crescente. Verificou-se que, nos dois mais recentes períodos intercensitários,
houve um crescimento da população estrangeira ou nascida no estrangeiro. Os naturais
e nacionais dos restantes sete países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP), no seu conjunto, têm dado um bom contributo no contexto da população residente
em Portugal. Na V Conferência Estatística da CPLP, realizada em Angola, cidade de
Luanda, em Junho de 2012, foi focada a contribuição dos países membros na
disponibilização de dados estatísticos no âmbito desta Comunidade. O tema das
estatísticas das migrações e das populações migrantes foi um tema objeto de particular
importância para o desenvolvimento conjunto. O presente artigo, embora trate da
população por naturalidade e nacionalidade no geral, tem também como objetivo fazer
uma menção especial aos países lusófonos, através dos dados censitários dos seus
residentes em Portugal.
676) Moreira, Joacine Katar & Luís Mah. 2011. "Capital humano: Como (des)construir a
cidadania?". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 9: 209-211.
Excerto: Num contexto de crise e de medidas austeras que ameaçam a sobrevivência de
muitos portugueses, empurrando-os para situações de aflição e instabilidade,
compreendemos a necessidade de focar a população da comunidade migrante e falar
sobre a sua cidadania.
677) Moreira, José João Semedo. “ Aritmética breve em torno dos reclusos estrangeiros”.
In: Género, nacionalidade e reclusão – Olhares cruzados sobre migrações e reclusão

feminina em Portugal, ed. Raquel Matos. Porto: Universidade Católica Editora, 181-208.
678) Mosneaga, Valeriu & Rodica Rusu. 2011. "Diaspora as an Element of Cultural-Ethnic
Cohesion". Eurolimes, 217-232.
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Resumo: This essay explores the strong and weak aspects of Moldovan Communities
formation abroad. As the Moldovan Diaspora is not yet established, the process is at the
beginning, the formula Moldovan Communities Abroad is accepted. Authors referred to
the role of Moldovan Communities in maintaining and promoting cultural, national values
in the host countries: Italy, Spain, Portugal. Also, the relations between Moldovan
Communities Abroad and authorities from Republic of Moldova to strengthening the dialog
are analyzed. The Scientific Diaspora is treated as a type of Diaspora which contributes
to cultural and education relations with the homeland. We consider that representatives of
the Moldovan diplomatic corps should increase their relationship with Diaspora
associations abroad in order to offer their total support to Moldovan citizens, working
migrants.
679) Mourão, Ana. 2009. "Outras vidas, outras histórias: A consciência cultural na
narrativa terapêutica com migrantes". In: Os Saberes da Cura: Antropologia da Doença

e Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira & Chiara Pussetti. Lisboa: ISPA, 153-189.
Excerto: A abordagem das ciências humanas à experiência da “doença” – principalmente
a doença grave ou crónica – tem vindo a concebe-la com alguma recorrência enquanto
ruptura existencial ou assalto ontológico. Tal ameaça pode ser sumariamente descrita
como o soçobrar dos pressupostos básicos que o indivíduo mantinha sobre a identidade,
o mundo, a vida e o seu próprio lugar neles previamente à doença. O carácter
“existencial” desta experiência situa-se no seio das múltiplas dimensões de perda que a
doença acarreta para o indivíduo.
680) Mourão, Ana Luísa. 2012. "'The Cape Verdean race': Identity-building in a suburban
council estate". Cadernos de Estudos Africanos, 24: 45-72.
Resumo: Este artigo explora as articulações identitárias de descendentes de caboverdianos num bairro de realojamento na região de Lisboa. O argumento aborda noções
locais de “cabo-verdianidade” e “africanidade”, analisando a sua construção em
oposição ao coletivo dos “portugueses”. Começa por assinalar-se as conexões
transnacionais (materiais e simbólicas) fracas com Cabo Verde, salientando-se em seguida
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o racismo subjacente nas respostas políticas, mediáticas e sociais de Portugal aos
imigrantes africanos. Analisam-se por fim as construções identitárias locais de caboverdianos de segunda geração, frisando como as categorias, os sentidos e os atributos
coletivos por eles forjados se referem não à pertença subjetiva a Cabo Verde, mas antes
a um “efeito de looping” pelo qual os preconceitos raciais da sociedade portuguesa são
apropriados e reelaborados pelos próprios sujeitos.
Resumo: This article explores local articulations of identity among Cape Verdean
descendants in a council estate near Lisbon. The argument addresses their notions of ‘Cape
Verdeanness’ and ‘Africanness’, analysing how these are built and sustained in opposition
to the “Portuguese”. It begins by pinpointing weak transnational (material and symbolic)
ties with Cape Verde, moving to highlight widespread racism in Portugal’s political, media
and social responses to African immigrants. Finally, it examines Cape Verdeans’ identity
constructions, arguing that the categories, tacit meanings and group attributes they forge
speak less of feelings of belonging to Cape Verde than of a “looping effect” whereby
discursive elements of racism and segregation in Portuguese society are appropriated and
reworked by the subjects themselves.
681) Município da Trofa, ed. 2011. Diagnóstico da população imigrante no concelho

da Trofa: Desafios e potencialidades para o desenvolvimento local. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Este Estudo de Diagnóstico de Caracterização da População Imigrante e
Identificação dos seus Problemas e dos seus Contributos para as Dinâmicas no âmbito do
Protocolo de Cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal da Trofa e o Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, no âmbito do Fundo Europeu para
a Integração de Nacionais de Países Terceiros (FEINPT), e que é agora publicado, teve
na sua génese a vontade de conhecermos melhor a comunidade imigrante estabelecida
no nosso concelho.
682) Murteira, Jorge. 2010. "Os Novos Crioulos e uma grande década 2010".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 277.
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683) Nafafé, José Lingna. 2012. "African Orality in Iberian Space: Critique of Barros and
Myth of Racial Discourse". Portuguese Studies, 28 (2): 126-142.
Resumo: This article examines Marques de Barros's pioneering work, seeing the exchanges
between Africans and Portuguese in Portugal itself in terms of literature and oral storytelling.
Looking at the role of African oral literature in shaping Portuguese socio-cultural space, it
examines how Barros uses this role to question the myth of racial discourse of the empire.
It posits that the Iberian Peninsula has been Africanized through orality; rather than seeing
the relationship between Africans and Europeans as an asymmetrical one between two
unequal societies which occurred only in the contact zones, it suggests that this was also
an insular process which affected home, i.e. the metropolitan centres of Western Europe.
684) Nascimento, Augusto. 2012. "O associativismo feminino são-tomense em Lisboa:
Uma questão de género?". Cadernos de Estudos Africanos, 24: 117-139.
Resumo: Neste artigo propõe-se uma análise dos esforços de mulheres são-tomenses a
residir na zona de Lisboa para erigir a sua associação e, se possível, com isso melhorar
as suas vidas. Essa cooperação tem como móbil a origem comum e as histórias de
dificuldades vivenciadas pelas imigrantes são-tomenses na região de Lisboa. A luta com
as dificuldades é diária. Tais dificuldades referem-se ao comum dos obstáculos com que
se deparam os imigrantes, mas, amiúde, referem-se igualmente ao peso desigual de
responsabilidades entre são-tomenses ligados por laços familiares.Apesar das dificuldades
derivadas da condição de imigrantes, apesar da idealização da terra natal, muitas
mulheres não pretendem regressar, dada a equação (nem sempre verbalizada) das
desvantagens do retorno ao arquipélago em termos das relações de género e da solidez
dos projectos familiares. Em Lisboa, o quotidiano é difícil, mas menos incerto no tocante
à longevidade dos projectos de vida familiar. Com base em testemunhos, este artigo
pretende expor hipóteses de interpretação da situação das mulheres são-tomenses e dos
seus esforços de interajuda, mormente na modelação (cautelosa) das relações de género
entre os são-tomenses, mais fácil em contexto migratório do que na terra natal.
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Resumo: This paper proposes an analysis of the efforts of Santomean women residing in
the Lisbon area to build their association and thus, if possible, to improve their lives.
Common origin and shared histories of difficulties experienced by Santomean immigrant
women in the Lisbon area provide the grounds for this grassroots endeavour. The difficulties
Santomean women struggle with everyday are related in part to the usual obstacles faced
by immigrants, but often stem also from the unequal gender distribution of family and other
responsibilities among Santomeans. Despite the difficulties arising from the condition of
immigrants, and despite the idealization of the homeland when abroad, many women do
not consider turning back, for they take into account the disadvantages of returning to the
archipelago regarding the balance of gender relations and the consolidation of family
plans – even when they don’t articulate this motives quite explicitly. Daily life in Lisbon is
hard, but it is also less uncertain in what concerns the durability of family life projects.
Based on testimonies of Santomean women living in the Lisbon area, this article aims to
explore some hypotheses of interpretation of Santomean women’s situation and their
practices of mutual-help, considering especially the (cautious) modelling of gender
relations, easier in the context of migration than in the homeland.
685) Nascimento, Paula. 2010. "África Festival em Lisboa". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 7: 284-285.
Excerto: O África Festival-Lisboa nasceu da vontade política de integrar uma programação
sobre África nas Festas de Lisboa. Foi a primeira e única iniciativa de músicas africanas
organizada em Portugal com carácter regular e projecção internacional. Foram realizadas
três edições: 2005/06/07, todas no âmbito das Festas de Lisboa, organizadas pela
EGEAC (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara Municipal
de Lisboa).
686) Nata, Gil. 2011. Diferença cultural e democracia. Identidade, cidadania e

tolerância na relação entre maioria e minorias. Teses, 35. Lisboa: Alto Comissariado para
a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
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Resumo: Num mundo em progressiva globalização, os encontros e desencontros entre
diferentes culturas são cada vez mais frequentes, trazendo consigo novos e difíceis
desafios para as democracias e para o conjunto dos seus cidadãos. Partindo da
convicção que as relações entre diferentes grupos culturais são construídas de forma
diádica e dialéctica pelos respectivos actores, e que só através do acesso à pluralidade
das perspectivas em jogo, podemos alcançar uma compreensão profunda das
problemáticas existentes, realizámos três estudos que procuram dar conta de aspectos
importantes das relações entre a maioria e duas minorias culturais no contexto português,
designadamente os ciganos e os imigrantes de Leste. No primeiro estudo, entrevistámos
líderes de quatro associações de defesa dos direitos e interesses das referidas minorias,
questionando-os sobre os principais problemas que estas enfrentam, bem como sobre a
participação e o mundo associativo das e pelas minorias. No segundo estudo, organizouse um grupo focalizado com jovens ciganos, de forma a explorarmos as características
que constituem a identidade cigana, as diferenças estruturadas com base no sexo, as
mudanças geracionais em curso, a experiência de discriminação, e a (difícil) relação da
comunidade com a escola. O terceiro estudo foi realizado através de questionário, a uma
amostra de pouco mais de 500 sujeitos dos distritos de Porto e Braga, e teve como
objectivo analisar a contribuição de um conjunto alargado de variáveis no suporte a
direitos das minorias. Para este efeito, desenvolvemos a Escala de Suporte a Direitos das
Minorias, cujas três dimensões – direitos individuais, direitos culturais e discriminação
positiva – serviram de variáveis dependentes. Sucintamente, os resultados demonstram a
pertinência de considerar o papel activo e determinante que as minorias desempenham
na construção da sua diferença e dos seus diferentes, permitindo-nos reenquadrar algumas
das complexas questões suscitadas no relacionamento entre estas e a maioria (e/ou
instituições democráticas, como por exemplo a escola), a partir de outros discursos, ou
melhor, dos discursos dos nossos “outros” sobre si próprios (e por vezes sobre nós).
Discutimos, ainda, os factores mais relevantes no suporte aos direitos das minorias culturais
por parte da população maioritária.
687) Necker, Elisabeta Ecaterina. 2010. "Conquista de mundos". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 6: 259-266.
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Excerto: Cheguei a Portugal no mês de Abril de 2000, logo após ter terminado a
licenciatura na Universidade Politécnica de Timisoara, Faculdade de Engenharia ElectroEnergética, na Roménia, tendo-me sido conferido o grau de Licenciada como Engenheira
de Energia Eléctrica, depois de cinco anos de estudo universitário. Parti do meu país de
origem, a Roménia, com a perspectiva de uma vida melhor e com esperança de encontrar
um país onde o facto de ser mulher não significava, à partida, uma desvantagem, onde
estaria em pé de igualdade com os homens.
688) Neto, Félix. 2009. "Behavioral Problems of Adolescents from Returned Portuguese
Immigrant Families". North American Journal of Psychology, 11 (1): 133-142.
Resumo: The aims of this study were to find out the degree of behavioral problems among
adolescents from returned Portuguese immigrant families and the factors that may predict
behavioral problems. The study sample consisted of 360 adolescents from returned
Portuguese immigrant families with a mean age of 16.8 years (SD = 1.9). The mean
duration of sojourn in Portugal for the sample was 8.2 years (SD = 4.5). They answered
a self-report questionnaire. A control group involving 217 Portuguese youths was also
included in the study. Adolescents from emigrant families reported fewer behavioral
problems than Portuguese adolescents who had never migrated. The results showed that
within the two sets of factors socio-demographic and intercultural contact variables-- were
found significant predictors of behavioral problems.
689) Neto, Felix. 2009. "Predictors of Mental Health Among Adolescents From Immigrant
Families in Portugal". Journal of Family Psychology, 23 (3): 375-385.
Resumo: The aims of this study were to investigate the degree of mental health problems
among adolescents with immigrant background in Portugal and the factors that may predict
mental health problems. The study sample consisted of 755 immigrant adolescents from
seven ethnocultural groups (Cape Verdeans, Angolans, Indians, Mozambicans, East
Timorese, Sao Tomese, and Guineans) and 320 native Portuguese adolescents. Generally,
most respondents did not report major psychological adjustment problems. Adolescents
from immigrant families reported fewer mental health problems than their native Portuguese
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counterparts, and girls reported more mental health problems than did boys. Predictive
factors-sociodemographic, intercultural contact, and psychosocial adjustment variableswere significantly linked to youths' mental health. Major predictors of poor psychological
adjustment were perceived discrimination, social difficulties, and behavioral problems. As
expected, different factors explained the psychological adaptation of adolescents by
gender. Implications of the study for counselors are discussed.
61
690) Neto, Felix. 2010. "Mental Health among Adolescents from Returned Portuguese
Immigrant Families from North America". North American Journal of Psychology, 12 (2):
265-278.
Resumo: The aims of this study were to investigate the degree of mental health problems
among adolescents from returned immigrant families from North America and the factors
that may be related to mental health problems. The study sample consisted of 105 returned
adolescents returning with their families from North America. A reference group involving
217 Portuguese youths was also included in the study. Adolescents from immigrant families
reported lower mental health level than Portuguese adolescents who have never migrated.
No gender differences in mental health problems emerged. Adaptation variables did make
an independent contribution to mental health outcomes even after acculturation variables
were accounted for. Implications of the study for counselors are discussed.
691) Neto, Felix. 2010. "Predictors of Adaptation Among Adolescents from Immigrant
Families in Portugal". Journal of Comparative Family Studies, 41 (3): 437-454.
Resumo: The aims of this study were to investigate the degree of psychological and
sociocultural adaptation among adolescents with immigrant background in Portugal and
the factors that may predict adaptation The study sample consisted of 755 immigrant
adolescents from seven ethnocultural groups (Cape Verdeans, Angolans, Indians,
Mozambicans, East Timorese, Sao Tomese, and Guineans) and 320 native Portuguese
adolescents. Adolescents from immigrant families reported similar adaptation to that of their
native Portuguese counterparts Predictive factors-sociodemographic and intercultural
contact variables-were significantly linked to youths' adaptation.

62
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692) Neto, Félix. 2012. "Re-Acculturation and Adaptation Among Adolescents from
Returned Portuguese Immigrant Families". Journal of Applied Social Psychology, 42 (1):
133-150.
Resumo: The aims of this study were to investigate the degree of psychological and
sociocultural adaptation among adolescents from returned Portuguese immigrant families
and the factors that may predict adaptation. The study sample consisted of 360
adolescents from returned Portuguese immigrant families who answered a self-report
questionnaire. A control group involving 217 Portuguese youths was also included in the
study. Adolescents from returned immigrant families revealed similar levels of psychological
adaptation and better sociocultural adaptation in comparison with peers who have never
migrated. Predictive factorssociodemographic and intercultural contact variableswere
significantly linked to youths' adaptation. It is concluded that perceived discrimination plays
an essential role in re-acculturation outcomes.
693) Neto, Félix & Marta Pinto da Costa. 2015. “Predictors of loneliness among Ukrainian
immigrants living in Portugal”. In: Loneliness: Psychosocial risk factors, prevalence and

impacts on physical and emotional health, ed. D. L. Rhodes. New York: Nova Science
Publishers, 171-190.
694) Neto, Félix. 2016. “Predictor of Loneliness Among Portuguese Youths from Returned
Migrant Families”. Social Indicators Research, 126 (1): 425-441.
Resumo: This investigation approaches the levels and the predictors of loneliness among
migrant youths from returned migrant families from France to Portugal. Three research
questions guided the study: (1) Does loneliness of migrant youths differ from those who
have never migrated? (2) Are migrant youths’ re-acculturation factors related to their
loneliness? (3) Is the adaptation of migrant youths linked to their loneliness? The answer to
these questions is important to improve migrant youths’ re-acculturation experiences and
their adaptation. The sample included 222 youths from returned migrant families from
France. Participants completed the brief Portuguese version of the Revised UCLA Loneliness
Scale (ULS-6), in addition to measures of re-acculturation and adaptation. A control group
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comprised of 211 Portuguese adolescents who have never migrated was also involved in
the investigation. Youths from returned migrant families showed lower levels of loneliness
than their native Portuguese counterparts who have never migrated. Demographic, reacculturation, and adaptation factors were significantly related to adolescents’ loneliness.
Major predictors of loneliness were age at return, contacts with peers without migratory
experience, perceived discrimination, stressful adaptation experience, and satisfaction with
life.
695) Neto, Joana & Félix Neto. 2014. “Acculturation and behavior problems of
adolescents from African immigrant families in Portugal”. In: Acculturation: Psychology,

processes and global perspectives, ed. J. Merton. New York: Nova Science Publishers,
167-180.
Resumo: The goals of this investigation were to examine the levels and the predictors of
behavioral problems among youths with an African background. The sample included 359
youths

from

African

immigrant

families

(Angolans,

Cape-Verdeans,

Guineans,

Mozambicans, and Sao Tomese) living in Portugal. Their mean age was 14.3 years (SD
= 1.1). Most of these adolescents were born in Portugal or had immigrated before the age
of 7 years (81%). The mean length of sojourn in Portugal was 11.4 years (SD = 4.4).
Participants answered the Behavior Problems Scale, in addition to measures of
acculturation. A control group constituted by 294 native adolescents was also incorporated
in the investigation. We found that youths from African immigrant families displayed similar
levels of behavioral problems to those of their native Portuguese counterparts. Both sets of
factors (demographic and acculturation variables) evidenced significant predictors of
behavioral problems. Major predictors of behavioral problems were perceived
discrimination, gender, linguistic behaviors, generation, and integration.
696) Neto, Maria Virgínia. 2012. "A PROSAUDESC e os imigrantes idosos". Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 10: 171-174.
Resumo: O trabalho de muitos anos da Associação de Promotores de Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento Sócio-Cultural (PROSAUDESC) estendeu-se recentemente aos imigrantes
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idosos. Em 2011, a PROSAUDESC promoveu um ciclo de conferências onde um dos
temas foi “Envelhecer Saudável”. Dessa conferência saíram recomendações importantes
a favor do envelhecimento ativo dos imigrantes.
Resumo: The work of many years of the Association of Health, Environment and Sociocultural Development Promoters (PROSAUDESC) recently widened to elderly immigrants. In
2011, PROSAUDESC promoted a cycle of conferences where one of the topics was
“Healthy Ageing”. Important recommendations resulted from that conference in relation to
the active ageing of immigrants.
697) Neto, Raul Rodrigues Guimarães. 2013. Os imigrantes brasileiros na Área

Metropolitana de Lisboa numa conjuntura de crise. Regressar ou permanecer. Mestrado
em Gestão do Território. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa.
Resumo: A presente dissertação tem como objectivo determinar os factores que influenciam
os imigrantes brasileiros na tomada de decisão quanto à sua estada em Portugal – se
permanecer ou não, numa conjuntura económica de crise que pode estar provocando
mudanças nos fluxos migratórios. No primeiro capítulo, começa-se por discutir as
principais teorias das migrações, nomeadamente as teorias micro-analíticas com destaque
para as “leis das migrações” de Ravenstein e o modelo push-pull micro-analítico de Lee,
as teorias macro-analíticas ou estruturais, particularmente as de Massey e Piore que
abordam as migrações de trabalho, bem como as teorias de Portes no âmbito da
Sociologia Económica. Especial atenção é dada às abordagens das migrações de
retorno referentes às teorias da economia neoclássica, da nova economia das migrações
de trabalho, da teoria da rede social transnacional e aos factores profissionais, sociais e
pessoais de Alberts. As abordagens de Portes e de Alberts são consideradas as mais
adequadas ao objectivo desta dissertação. A metodologia seguida incluiu a recolha,
tratamento e análise de informação contida nos Censos da População do Instituto
Nacional de Estatística (INE) que foi complementada com dados dos relatórios anuais do
Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF). Posteriormente, nos arredores do Consulado
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Geral do Brasil em Lisboa, foi realizado um inquérito a imigrantes brasileiros de vários
perfis socioprofissionais, residentes na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Através do
método de amostragem, conhecido por “bola de neve”, foram entrevistados 75
brasileiros. No segundo capítulo é analisada a evolução dos fluxos migratórios do Brasil
para Portugal, assim como as mudanças dos perfis demográfico e socioeconómico dos
imigrantes. Observa-se o crescimento constante desses fluxos desde o início da década
de 1980 até 2010, em duas vagas imigratórias distintas. A primeira vaga, de meados
dos anos 1980 a meados dos anos 1990, caracteriza-se pela presença de indivíduos,
maioritariamente do sexo masculino, com um perfil profissional qualificado ou altamente
qualificado. A segunda vaga, com um número consideravelmente maior de imigrantes,
destaca-se pela predominância de mulheres, jovens e pela presença de indivíduos com
menor qualificação. O terceiro capítulo trata da análise e interpretação das principais
variáveis que influenciam o processo de decisão do imigrante brasileiro – se permanecer
em Portugal ou regressar ao Brasil. Constata-se que a grande maioria dos entrevistados
quer continuar a viver em Portugal, sendo que as razões familiares são as mais
importantes. Essa intenção é mais forte entre homens, mais velhos, casados, com cônjuge
português, com estada mais longa e com menores qualificações. Por outro lado, a vontade
de retornar, maioritariamente por razões relacionadas com o emprego, é mais forte entre
mulheres, mais jovens e com maiores qualificações. Os resultados desta investigação
apontam, também, para o início de uma nova vaga migratória, que se intensificou após
o ano de 2010, caracterizada pela presença de indivíduos jovens que imigraram com a
intenção de continuar os seus estudos, particularmente os de pós-graduação, mas que
não tencionam permanecer em Portugal depois da conclusão de seus estudos.
698) Neves, Alexandra Chícharo das. 2011. Os direitos do estrangeiro. Respeitar os

Direitos do Homem. Teses, 36. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo: A sociedade portuguesa depara-se, desde a descolonização, mas
essencialmente depois da queda do muro de Berlim, com uma emigração crescente. Esta
nova realidade social, aliada à adesão de Portugal à UE e à consequente liberdade de

452
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

circulação, desperta-nos para as questões relativas aos direitos destes cidadãos
estrangeiros quando se encontram sujeitos ao ordenamento jurídico interno. Este, é um
estudo que obedece ao propósito de determinar se há direitos e deveres reservados
exclusivamente aos cidadãos portugueses e se, quando tal ocorre, a diferenciação de
tratamento é legítima. Assim, partindo do direito internacional público comum, passando
pelo direito internacional convencional e terminando na Lei Fundamental e na legislação
ordinária interna, pretendemos identificar as limitações que ocorrem na capacidade de
gozo e de exercício de direitos pelos estrangeiros, em matérias tão diferentes quanto a
participação política, o exercício de funções públicas, o direito à constituição e
manutenção da família, a entrada, permanência e saída do território nacional, o acesso
ao direito, à saúde, à segurança, quanto à propriedade industrial e intelectual, a escolha
de profissão e a necessidade de intérprete e de tradução de peças processuais.
Centrando-nos no conceito restrito de estrangeiro, como sendo o homem que não possui
cidadania portuguesa, mas outra, excluindo, portanto, as pessoas colectivas,
procuraremos saber se o Estado de direito democrático assegura o respeito dos direitos
fundamentais de todos os homens e se reconhece o estrangeiro como um igual, apesar
das pressões económicas e sociais em sentido contrário, nomeadamente, do desemprego,
dos encargos financeiros com o pagamento de despesas de saúde, subsídios, pensões
de reforma, prestações sociais, etc.. Porém, excluiremos deste estudo os estrangeiros que
possuam o estatuto de refugiado, que tenham requerido asilo ou sejam apátridas,
porquanto os mesmos possuem estatuto jurídico próprio.
699) Neves, José Lino. 2010. "Ser associativo". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 6: 251-254.
Excerto: Chamo-me José Lino Neves, tenho 34 anos de idade, sou português, filho de
pais caboverdianos, da Ilha de Santiago. Cresci e vivi a maior parte da minha vida em
Carnaxide, no Concelho de Oeiras tendo iniciado os primeiros contactos com o mundo
associativo aos 12 anos de idade por intermédio do Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 908. A base religiosa (católica) e associativa (Djunta Mon) tradicional do
interior de Santiago esteve sempre presente a nível familiar ajudando-me, ao longo dos
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anos, a construir progressivamente um pensamento associativo. Na minha opinião, esta
cultura religiosa e associativa foi, igualmente, fundamental para a criação de associações
de cariz social, cultural e desportivo por parte das muitas comunidades de imigrantes
cabo-verdianos e seus descendentes a residirem em Portugal.
700) Neves, Miguel Santos. 2009. "As diásporas e a globalização: o caso da
comunidade de negócios chinesa em Portugal". In: Migrações, Permanências e

Diversidades, ed. Maria Beatriz Rocha-Trindade. Porto: Edições Afrontamento, 235-249.
Excerto: A intensificação das migrações internacionais e dos fluxos humanos é uma das
dimensões centrais do processo de globalização que se desenvolve em paralelo com a
intensificação dos fluxos comerciais, de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e
financeiros, apesar de às migrações ser atribuída menor atenção e uma conotação mais
negativa do que a atribuída a outros fluxos. É que na dinâmica da globalização a lógica
das fronteiras abertas e porosas aplica-se aos bense, serviços e capitais, mas não às
pessoas. As mudanças estruturais que as socidades e o sistema internacional
experimentam não são apenas determinadas pelo impacto do processo de globalização,
mas pela interacção entre três processos diferentes, apesar de interligados, e simultâneos:
globalização, a emergência da socidade/economia do conhecimento e a sociedade em
rede. Em resultado, não temos vivido apenas num contexto marcado pela globalização,
mas antes por um processo mais complexo que envolve simultaneamente globalização e
localização e que alguns têm designado por «glocalização».
701) Neves, Tiago. 2012. "Notas sobre um percurso: teoria, metodologia e política". In:

Agência e participação cívica e política: Jovens e imigrantes na construção da
democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla
Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 145-147.
Excerto: Os capítulos anteriores, que tiveram como primeiros autores Isabel Menezes,
Norberto Ribeiro, Carla Malafaia e Maria Fernandes-Jesus oferecem uma visão
abrangente e actualizada do estado-da-arte no campo da participação cívica e política.
Fazem-no mesmo não sendo esse o seu objectivo primordial, que é obviamente dar conta
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dos resultados obtidos pela equipa protuguesa do PIDOP. Nessa medida podem ser
utilizados como uma maual (textbook) para quem procua uma introdução ao tem da
participação cívica e política, particularmente de jovens e minorias. Relativamente aos
manuais mais comuns, este paresenta a vantagem de imeadiatamente integrar o
enquadramento conceptual com a reflexão metodológica e a prática da pesquisa
empírica. A possibilidade de um nível duplo de leitura – como relato de uma investigação
e como manual – constitui uma mais-vali evidente deste livro.
702) Ngom, Ana Fernandes. 2010. "O projecto Putos qui ata Cria". Migrações. Revista

do Observatório da Imigração, 7: 267-268.
Excerto: Putos qui ata Cria1 centrou-se na figura do Mestre-de-Cerimónias (MC), como
educador social capaz de sensibilizar os jovens para a coesão social e o respeito pela
diversidade cultural. Traduzido do crioulo de Cabo Verde significa “as crianças que estão
a crescer”. Foi o mote que orientou a criação de um álbum com músicas que abordam,
através do ritmo e da poesia rap, questões que afectam muitos jovens, sobretudo nos
bairros socialmente mais vulneráveis das periferias de Lisboa.
703) Ngom, Ana Fernandes & Lídia Fernandes. 2010. "O programa MigraSons".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 269-270.
Excerto: MigraSons é um programa da Rádio Zero de Lisboa1 sobre movimentos
migratórios, interculturalidade e diversidade cultural, feito por pessoas de diferentes
origens, promovido pela Solidariedade Imigrante (SOLIM) – Associação para a Defesa
dos Direitos dos Imigrantes.
704)

Nicholls, Kate. 2013. "Responses to Labor Market Challenges: Greece, Ireland,

and Portugal, 1990-2008". Political Science Quarterly, 128 (1): 97-125.
Resumo: This article analyzes policy responses to a specific set of labor market challenges
in three relatively small European countries, namely Greece, Ireland, and Portugal. The
analysis takes in to account developments since European Union accession – 1973,
1981, and 1986 in the Irish, Greek, and Portuguese cases, respectively – but focuses
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more particularly on the period since the mid-1990s, since this is the point at which
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries began to
seriously consider the requirements of “knowledge-based” and “innovation–led” growth.
As lenses on general patterns in the extent to which the three countries have either
succeeded or failed to emrace economic modernization, the focus is narrowed to a
comparison of three policy areas, selected because of their importance to the state’s ability
to shape labor market outcomes in each case. The first section of the article further explains
the importance of labor market policies to an economic development strategy for the twentyfirst century, and, in turn, the importance of policies for work-life balance, higher education,
and immigration for such a labor market support structure. While the policy summaries that
follow this discussion are necessarily extremely brief, they are informed by an extensive
review of both the primary and secondary literature in each national case, as well as a
series of interviews with policymakers in Greece, Ireland, and Portugal, conducted
between 2005 and 2010. The overall conclusion is that between 1987 and 2008,
Ireland substantially reoriented its development strategy around the requirements of the
“knowledge economy.” By contrast, Greece still has a very long way to go on this score,
while Portugal, as a late-modernizer, falls somewhere in between.
705) Nicolau, Lurdes Fernandes. 2010. Ciganos e Não Ciganos em Trás-osMontes:

Investigação de um Impasse Inter-Étnico. Tese de Doutoramento em Ciências Sociais.
Chaves: Escola de Ciências Sociais e Humanas – Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
Resumo: As representações sociais dos ciganos transmontanos evidenciam a
heterogeneidade da população portuguesa, no que diz respeito a estes cidadãos, já que
apresentam diferenciações relevantes, relativamente a outros ciganos da região e do país,
na opinião dos dois grupos. Os “outros”, que designam de gitanos, chamam-lhes
“chabotos”, auto-denominando-se, ambos, ciganos. Recorreu-se a uma metodologia
qualitativa, no sentido de melhor compreender o significado das acções dos sujeitos que
integravam o nosso universo de observação. Este situou-se no concelho de Bragança, em
contexto urbano, em três bairros da cidade e em seis localidades do meio rural. Para
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além do estudo da vida objectiva dos ciganos da região, em determinadas dimensões,
tanto no meio urbano como no meio rural, investigam-se as relações inter-étnicas entre os
mesmos e as populações locais abrangendo, também, o contexto escolar. Os ciganos
residentes na cidade são objectivamente marcados pela exclusão que se materializa na
falta de condições de habitação, emprego, educação e em diversas situações no seu
quotidiano. No meio rural, em geral, as condições de habitabilidade são precárias e, em
cada uma das localidades, desenvolveram-se interacções específicas com os não
ciganos. Enquanto nalgumas povoações o contacto entre ambos se cinge ao mínimo,
noutras existe uma interacção positiva. Esta evidencia-se através de um número
significativo de casamentos mistos e nas dinâmicas estabelecidas entre ambos,
nomeadamente, pelo facto de os ciganos assegurarem os trabalhos agrícolas da
população não cigana. No entanto, em todos os contextos estudados, com maior ou
menor intensidade, os ciganos continuam a ser vítimas de preconceitos e a ser
estigmatizados pelos não ciganos.
Resumo: The social manifestations of the gypsy population of Trás-os-Montes are an
evidence of how heterogeneous that group is in Portugal. The gypsies from Trás-os-Montes
present relevant differences to other gypsy populations, regardless if they reside in the
Bragança region or other parts of the country. Both groups agree with the existence of
those differences. Moreover, gypsy populations from other regions of Portugal label the
Trás-os-Montes gypsies as “Chabotos”. In contrast, gypsies from Trás-osMontes refer to
other Portuguese gypsies as “Gitanos”. All groups self-name themselves as “gypsies”.
Qualitative research was adopted in this thesis providing a better understanding of the
behaviour of observed individuals in their living environment. The fieldwork was situated in
the Bragança area, including rural and urban contexts. In the urban area it included three
neighbourhoods, in the rural area it included six villages. Furthermore to investigations
about the gypsies of Trás-os-Montes standard of life in rural and urban areas, studies were
extended onto interethnical relations as well as with the local populations, including school
environment. Urban gypsies of Trás-os-Montes live with segregation. This is apparent when
considering their housing condition, employment, education and other areas of their lives.
In rural areas, they also reside with poor housing conditions in general. On regard to
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relationships with the non-gypsies, that varies from each rural area. There are villages where
contact between gypsies and non-gypsies is minimal; whereas, some villages the
interaction is unquestionable. Considerable numbers of mixed matrimonies is a strong
evidence of their positive relationships. Moreover, gypsies are directly engaged in the
agricultural duties and guarantee the economic agricultural activity for the non-gypsies.
Nevertheless, prejudice against gypsies is revealed at different levels in all contexts of this
study. The gypsy population thus far are victims of stigmatisation from the non-gypsy
population.
706) Nicolau, Lurdes. 2012. "Ciganos em terras transmontanas: entre Gitanos e
Chabotos". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira
Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições
Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 169-209.
Excerto: A cultura cigana em Portugal, concretamente em Trás-osMontes, apresenta-se de
forma heterogénea, sendo que os próprios ciganos se diferenciam entre si em aspectos
variados, tais como socio-económicos, culturais, linguísticos, morais e também físicos. No
concelho de Bragança, onde decorreu o nosso estudo empírico, encontram-se os Gitanos
ou Quitanos e os Chabotos ou Recos, denominações que cada um dos grupos atribui ao
outro. Ambos se afirmam e assumem como “os melhotes” em relação aos restantes, usando
como estratégia diferentes argumentos, dando especial ênfase aos de ordem moral. Entre
eles não existe nenhum tipo de contacto, pelo contrário, o afastamento é evidente,
rejeitando qualquer tipo de semelhanças. A nossa pesquisa, apesar de tentar conhecer
os primeiros centrou-se, de forma intensiva, nos últimos debruçando-se tanto nos que
habitam no meio urbano, como rural. Estes, apesar de vivências e um passado em comum,
na actualidade vivem realidades diversificadas, dependendo da localidade onde
residem. Assim, além do seu percurso residencial e económico, abordaremos também as
relações e interacções que os Chabotos ou Recos estabeleceram com os não-ciganos
desta região.
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707) Nicolau, Lurdes. 2012. "Os ciganos em terras transmontanas: entre gitanos e
chabotos". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira
Bastos. Lisboa: Edições Colibri, 169-210.
Excerto: A cultura cigana em Portugal, concretamente em Trás-os-Montes, apresenta-se de
forma heterogénea, sendo que os próprios ciganos se diferenciam entre si em aspectos
bariados, tais como socio-económicos, culturais, linguísticos, morais e também físifoc.s
No concelho de Bragança, onde decorreu o nosso estudo empírico, encontram-se os

Gitanos ou Quitanos e os Chabotos ou Recos, denominações que acada um dos grupos
atribui ao outro. Ambos se afirmam e assumem como “os melhores” em relação aos
restantes, usando como estratégia diferentes argumentos, dando especial ênfase aos de
ordem moral. Entre eles não existe nenhum tipo de contacto, pelo contrário, o afastamento
é evidente, rejeitando qualquer tipo de semelhanças. A nossa pesquisa, apesar de tentar
conhecer os primeiros centrou-se, de forma intensiva, nos últimos debruçando-se tanto nos
que habitam no meio urbano, como rural. Estes, apesar de vivências e um passado em
comum, na actualidade vivem realidades diversificadas, dependendo da localidade onde
residem. Assim, além do seu percurso residencial e económico, abordaremos também as
relações e interacções que os Chabotos ou Recos estabeleceram com os não-ciganos
desta região.
708) Nicolau, Lurdes. 2012. "Os ciganos transmontanos: contributo para o conhecimento
dos ciganos de Portugal". Atas do VII Congresso Português de Sociologia: Sociedade,

Crise e Reconfigurações. Porto: APS.
Resumo: Em Trás-os-Montes, tanto no meio rural como urbano residem dois grupos de
ciganos: os gitanos ou quitanos e os “chabotos”ou “recos”. Estas são as denominações
que cada um dos grupos atribui ao outro, mas ambos se autodenominam Ciganos e,
segundo os mesmos, as diferenciações entre si são evidentes, em vários aspetos, como o
sociocultural, económico, linguístico, moral e também físico, não se verificando qualquer
tipo de interação entre eles. Ogrupo de ciganos “chabotos”, sobre os quais investigamos,
é o mais numeroso na região, habitando no meio rural e urbano e apesar de um percurso

459
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

vivencial idêntico até época recente, na atualidade diferenciam-se, de localidade para
localidade, relativamente às condições socioeconómicas em que se encontram e às
relações interétnicas. Na cidade moram em barracas, em condições de pobreza extrema,
essencialmente de ajudas sociaise discriminados socialmente. No meio rural, na maioria
das localidades onde residem, trabalham como jornaleiros e criaram dinâmicas variadas
com os não ciganos, no entanto, nalgumas aldeias não interagem com a população não
cigana e limitam-se ao próprio grupo.
Resumo: There are two types of gypsies who live in the province of Trás-os-Montes in rural
or urban areas: the gitanos orquitanos and the “chabotos” or “recos” (pigs). These are the
names that each of them gives the other group but both call themselves “ciganos” (gypsies)
and by their opinion the differences between them are evident in various aspects such as
socio-cultural, economic, linguistic, moral as well as physical, with no any interaction
between them. The “chabotos” are the most numerous in the region, living in rural and
urban areas and despite a similar experiential journey up until recent times, today they
differentiate themselves, from location to location, in respect of socioeconomic conditions
and interethnic relations. In the city they live in tents in extreme poverty, essentially with
social assistance and they are sociallydiscriminated. In rural areas, most of the localities
where they reside, they work as diary workers and created multiple dynamics with nongypsies, however, some villages do not interact with non-Roma population and stay limited
to the group itself.
709) Nicolau, Lurdes Fernandes. 2013. "A população cigana do Nordeste
Transmontano. Dinâmicas diversificadas em meio urbano e rural". In: Ciganos Portugueses.

Olhares Plurais e Novos Desafios Numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela
Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 207-221.
710) Nicolau, Lurdes Fernandes. 2013. "A população cigana do Nordeste
Transmontano. Dinâmicas diversificadas em meio urbano e rural". In: Ciganos Portugueses.

Olhares Plurais e Novos Desafios Numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela
Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 207-221.
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Excerto: Os estudos científicos publicados acerca dos ciganos transmontanos são muito
escassos, apesar das especificidades desta população relativamente a outros ciganos que
se encontram também na região e no país. Este facto constatámo-lo ao realizar a
dissertação de mestrado (Nicolau, 2003) e num trabalho posterior, no CEMME (Centro
de Estudos de Migraçõs e Minorias Étnicas) (Nicolau, 2006), para o qual foi necessário
recorrer a entrevistas. O desconhecimento no mundo académico das especificidades que
havíamos constatado e a localização da população cigana para além da cidade, ou
seja, também no meio rural, em diversas aldeias com interações diferenciadas com os
não ciganos, e a ausência de estudos sobre os mesmos foram as principais motivações
que nos levaram à realização de um trabalho de caráter científico. Para o conhecimento
desta população e pretendendo desomogeneizar os ciganos de Portugal, estabelecemos
os seguintes objetivos que se centram em torno de dois eixos principais: por um lado,
conhecer o grupo mais numeroso de ciganos que habita no Nordeste Transmontano e,
por outro lado, compreender as relações interétnicas que os mesmos estabeleceram com
a população das respetivas localidades e com a instituição escola. Recorreu-se a uma
metodologia qualitativa, com a qual as entrevistas, devidamente articuladas com a
observação direta e participante e o trabalho de pesquisa bibliográfica e documental,
permitiram a leitura da realidade visada. O trabalho empírico iniciou-se em outubro de
2005 e prolongou-se até ao início de 2007, no concelho de Bragança, em três bairros
da cidade, com um total de 85 indivíduos, e em seis localidades do meio rural,
abrangendo 171 indivíduos.
711) Nunan, Carolina & João Peixoto. 2012. "Crise econômica e retorno dos imigrantes
brasileiros em Portugal". REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 20 (38):
233-250.
Resumo: A crise econômica internacional desencadeada em 2008 produziu enormes
efeitos sobre as migrações mundiais. Alguns estudos têm sido dedicados a esta temática.
O objetivo deste artigo é refletir e discutir sobre a existência de um possível fluxo de
retorno dos imigrantes brasileiros em Portugal ao país de origem. Os resultados desta
investigação apontam para uma desaceleração do fluxo de entrada em Portugal, uma
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propensão significativa ao retorno, mas um volume efetivo de retorno inferior ao que seria
teoricamente de esperar.
Resumo: The international economic crisis triggered in 2008 produced major effects on
global migration. The aim of this paper is to discuss the existence of a possible return flow
of Brazilian immigrants in Portugal to the country of origin. The results of this investigation
point to a slowdown in the inflows to Portugal, a significant propensity to return, but an
actual volume of return smaller than would be theoretically expected.
712) Nunes, Cátia Solange Soares Dias. 2009. Percursos migratórios no feminino:

mulheres brasileiras em Portugal. Mestrado em Migrações, Minorias Étnicas e
Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa.
713) Nunes, María Fátima Ferreira. 2009. "Imagens das migrações. Chineses na área
metropolitana do Porto. Do ciclo da seda à era digital". DOC On-line: Revista Digital de

Cinema Documentário, 7: 124-129.
Resumo: "Imagens das migrações. Chineses na área metropolitana do Porto. Do ciclo da
seda à era digital" é o título da tese de doutoramento em Antropologia, especialidade de
Antropologia Visual inserida numa das linhas de pesquisa do Laboratório de Antropologia
Visual. Esta tese incidiu sobre uma tripla problemática: a Antropologia Visual visando uma
metodologia específica de inquérito (visual e sonoro) e a apresentação dos resultados sob
forma de discurso visual e/ou audiovisual, as representações mentais, visuais e
audiovisuais (filmes, media) das migrações e da escola no cinema, e a imigração chinesa
em Portugal, em duas temporalidades e contextos sociais, políticos, económicos muito
distintos. A tese aborda os pioneiros da imigração chinesa que no final dos anos vinte,
do século passado, se instalaram no Porto inicialmente como vendedores ambulantes de
gravatas de seda, e algum tempo mais tarde um deles abriu o primeiro armazém chinês
de confecções em Portugal, na cidade do Porto. Aborda também os imigrantes chineses
que chegaram ao nosso país a partir da década de oitenta do século XX, período que
marca o início da nova imigração chinesa após a adesão de Portugal à União Europeia
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e o início da política de abertura da China ao comércio mundial com as reformas de
Deng Xiao Ping. Estes novos imigrantes dedicam-se à restauração, à venda ambulante,
ao comércio e mais recentemente, alguns deles à importação. Situo estes novos imigrantes
na era do digital. Porque se apropriaram das novas tecnologias da comunicação, a
Internet, não só para comunicarem com os familiares na China ou espalhados pelo
mundo, mantendo assim os laços sociais, mas também como instrumento de trabalho,
sobretudo da parte dos imigrantes que são importadores directos de produtos da China,
estabelecendo deste modo laços económicos com o país de origem. Porque integraram
os vídeos e os canais de televisão chineses quer nas suas casas, quer nos restaurantes,
vivendo assim num espaço de liminaridade entre a sua cultura, a sua língua e o país de
acolhimento. A nível da imigração chinesa, os objectivos da tese foram os de
compreender o modo como os descendentes representam a história da migração dos
pioneiros, a sua própria história, a inserção na sociedade de acolhimento, a mobilidade
social, a relação com o país de origem e de acolhimento; observar a nova imigração
chinesa a partir de um triplo ponto de vista: o dos novos imigrantes [processo migratório,
estratégias de inserção económica na sociedade de acolhimento, relações que mantêm
com o país de origem]; o dos jovens na escola [modo de representação da escola chinesa
e portuguesa, modo de representação da sociedade de acolhimento e de origem a partir
da comparação baseada na experiência vivida em duas realidades escolares distintas,
modo como se situam na sociedade de acolhimento]; o dos descendentes [relação que
estabelecem com os novos imigrantes, papel que desempenham junto da comunidade
chinesa e na sociedade de acolhimento] e observar os processos sociais de continuidade
e de mudança na imigração chinesa na Área Metropolitana do Porto, tendo em conta as
duas temporalidades, os dois contextos sociais, económicos e políticos distintos:
actividades económicas, redes de entreajuda, mobilidade social, relação com o país de
origem. A nível da antropologia visual, os objectivos foram os de desenvolver estratégias
de pesquisa baseadas na utilização da imagem e do som, processos de elaboração do
discurso audiovisual e de escrita a partir das imagens. A nível do cinema, os objectivos
foram os de explorar e analisar as representações das migrações e da escola no cinema
(temática, modo de problematizar a imigração e a escola, tempo, espaço e linguagem
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cinematográfica, montagem). Desta longa viagem teórica, mental e do trabalho de campo
na China, em Qingtian e em Portugal, na Área Metropolitana do Porto resultaram a tese
escrita e dois documentários. Pioneiros, palavras e imagens da memória (2007), cujo
objectivo foi o de contar a história de imigração e, consequentemente, de vida de Tsou
Poe Tsing, um dos imigrantes chineses pioneiros no nosso país. A voz que se ouve ao
longo do filme é a de Fernando Tsou, que conta a história de um dos pioneiros da
imigração chinesa em Portugal, no Porto, Tsou Poe Tsing (seu pai), a partir da memória
das palavras e histórias que o seu pai lhe narrava, a partir de documentos (passaportes),
de fotografias, artigos de jornal e a partir da sua experiência vivida junto do pai. A história
de Tsou Poe Tsing abrange o período que se situa entre a viagem (anos 1920), a
instalação no Porto, a venda ambulante das gravatas de seda e posteriormente o seu
fabrico num armazém de confecções, o casamento com uma mulher portuguesa, a sua
inserção na sociedade portuguesa e a sua mobilidade social assim como a dos filhos. Só
Quer Sair, Só Quer Sair... Uma história da imigração chinesa (2007), um documentário
que visou representar a história da imigração de Xu, a sua vida quotidiana na sociedade
de acolhimento, a relação dos filhos com a escola. História narrada a duas vozes: a de
Xu e a de Liufang, sua filha. Situada em tempos e espaços diferentes. 2001, ano em que
fez uma viagem a Qingtian, China, para ir buscar os filhos ao abrigo do reagrupamento
familiar. Ano lectivo de 2001-2002, ano em que os filhos ingressaram na Escola
portuguesa, no Porto. Tempo de descoberta da alteridade, de confronto e comparação
com outra cultura e com a instituição Escola no país receptor. Ano lectivo de 2004-2005,
tempo em que Liufang contou uma parte da história da imigração de sua mãe, no âmbito
da sua participação, na escola, no Projecto Comenius sobre a temática Integrar e Partilhar
Patrimónios, que envolveu vários países: China, Bolívia, Filipinas, Rússia, Peru. Ano 2006,
tempo em que Xu abriu a sua terceira loja, numa rua comercial do Porto.
714) Nunes, Maria Fátima Ferreira. 2011. “ A «viagem» de sucesso de Tsou Poe Tsing”.

Imagens da Cultura/Cultura das Imagens ICCI, 1 (1): 45-62.
Resumo: Pretendo refletir sobre a viagem da China para Portugal empreendida por Tsou
Poe Tsing, um dos imigrantes pioneiros de origem chinesa que chegou ao Porto, nos anos
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1920. Contudo, como a viagem foi apenas o início da mudança de vida de Tsing, que
constituiu um exemplo para a pequeníssima comunidade chinesa em Portugal, proponhome narrar a sua história de vida, desde a viagem, à inserção na sociedade de
acolhimento, à mobilidade social. Basear-me-ei em palavras e imagens da memória de
um dos seus filhos, Fernando Tsou, fixadas no documentário Pioneiros, palavras e imagens
da memória, e ainda em outras vozes de pessoas que o conheceram, outros textos, outras
imagens que serão um contraponto à informação recolhida no trabalho de campo.
715) O’Neill, Brian Juan. 2012. "Des-guetizando ciganos, comparando minorias". In:

Etnografias com Ciganos. Diferenciação e Resistência Cultural, ed. Ana Isabel Afonso.
Lisboa: Edições Colibri, 187-222.
Resumo: This paper develops a series of critical and heterodox reflections on the Rom. Like
the other authors in this volume, we are also unsatisfied with the simple accumulation of
empirical data, and thus question a plethora of orthodox theoretical interpretations of
Gypsies as a subaltern minority group. The overwhelming weight of so many fabricated
images about Gypsies creates a near impossible task of separating «real» aspects from
«false» or illusory ones, thereby perpetuating an eternal spiral of contradictory mirror
reflections. As in Oscar Wilde’s ‘The Picture of Dorian Grey’, portrait and reality seem to
have switched roles altogether. A Southeast Asian case exhibits astounding parallels with
Iberian Gypsies. Applying the concepts of cultural resistance and strategies of self-defense
to the Portuguese Creoles of Malacca, we uncover a common search for group survival
through cultural and psychological semi-autonomy. Gypsies do not thus comprise
hermetically sealed ghetto communities, essentialized as an isolated case; they may be
viewed instead as «cultural enclaves», evincing close parallels with many other minorities.
The concept of cultural enclave also avoids diverse pitfalls inherent in the notion of «ethnic
group». Building on the work of Said, Scott, and Sandoval, «integration» never seems total.
The simple fact of enduring is seen as a form of positive cultural persistence. A shift in gypsy
studies is suggested, avoiding interpretations of gypsy behavior as secondary or «reactive».
Rather, it is urgent to stress the creative, constructive role of myriad positive strategies of
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resistance. By comparing gypsies with a wider range of non-gypsy minorities, we thus seek
to «de-ghettoize» them.
716) Øien, Cecilie. 2013. "Of Homecomings and Homesickness: The Question of White
Angolans in Post Colonial Portugal". In: Africa in Europe. Studies in Transnational Pratice

in the Long Twentieth Century, eds. Eve Rosenhaft & Robbie Aitken. Liverpool: Liverpool
University Press, 183-200.
717) Olgiati, Analia, Rocio Calvo & Lisa Berkman. 2013. "Are Migrants Going Up a
Blind Alley? Economic Migration and Life Satisfaction around the World: Cross-National
Evidence from Europe, North America and Australia". Social Indicators Research, 114 (2):
383-404.
Resumo: Are migrants satisfied with their decision to move to another country? Research
shows that the income-wellbeing relationship is weak in wealthy countries, usually countries
of destination. Are then economic migrants mistaken? Employing data from the Gallup
World Poll, a representative sample of the world population, we investigate whether a
general pattern of association exists between income and the cognitive component of
subjective wellbeing, and whether this pattern differs by immigration status in 16 highincome countries. In only a handful of countries do we find a distinctive immigrant
advantage in translating income into higher life evaluation or life satisfaction: Australia,
Belgium, the Netherlands, Portugal and Sweden. For immigrants in most of these countries,
income increases cognitive wellbeing even in the fifth income quintile. Depending on the
measure used, immigrants in Canada, Denmark, Finland, Italy and the US only have
positive income-wellbeing associations at or below the third quintile. We take this as
evidence that, among recent arrivals, income is positively associated with wellbeing up to
the point in which non-pecuniary factors associated with long-term residence become
dominant. We also find a number of “frustrated achievers” among the foreign born in the
US, France and Finland. These immigrants report a negative association, in absolute value,
between income and life satisfaction or life evaluation.
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718) Oliveira, Catarina Reis. 2009. "Health Support Office of the National Immigrant
Support Centre of Portugal". In: Health and Migration in the European Union: Better Health

for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 216-219.
Excerto: The High Commission for Immigration and Ethnic Minorities (ACIME), created in
1996 and bolstered in 2002 and in 2007, is a state service with the primary mission of
promoting the integration of immigrants and intercultural dialogue in Portugal. ACIME, as
a transversal intervention service, reports to the Prime Minister and, since the 1 June 2007,
has become a public institute. In other words, the Portuguese State has recognised the
importance of this service for immigrants, strengthened ACIME powers and intervention.
Since then a new institutional name was adopted: High Commission for Immigration and
Intercultural Dialogue – ACIDI.
719) Oliveira, Catarina Reis. 2009. "Más allá de las estrategias étnicas: tácticas
empresariales de inmigrantes como procesos creativos y dinámicos". Revista Internacional

de Organizaciones (RIO), 2: 63-87.
Resumo: En este artículo se propone y presenta un modelo heurístico de estrategias
empresariales que considera la diversidad de tácticas de los inmigrantes y los límites de
la generalización de las explicaciones de sus estrategias. El modelo se comprueba y se
explica a partir de datos recogidos en un trabajo comparativo de investigación empírica
con empresarios chinos, indios y caboverdianos establecidos en Portugal. Se pretende
mostrar de este modo la diversidad y complejidad de las estrategias empresariales de los
inmigrantes.
Resumo: This article proposes and presents a heuristic model of business strategies which
considers the diverse tactics adopted by immigrants and the limits of the generalizations
regarding immigrant strategies. The model is tested and explained using data collected for
empirical comparative research into Chinese, Indian and Cape Verdean entrepreneurs
living in Portugal. The article tries to show the diversity and complexity of the business
strategies adopted by immigrants.
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720) Oliveira, Catarina Reis, Maria Abranches & Claire Healy. 2009. Handbook on how

to implement a one-stop shop for immigrant integration. Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Segundo estimativas mais recentes, a população de cidadãos de países terceiros
que residem nos países da União Europeia ronda os 18,5 milhões, o que corresponde a
3,8% da população total.10 Neste contexto, a gestão da integração dos imigrantes na
União Europeia é uma das responsabilidades mais difíceis com que a maioria dos EstadosMembros se depara hoje em dia. Tanto os países com histórias de imigração mais antigas
como os que estão vivenciar fluxos de imigração pela primeira vez são confrontados com
a necessidade de definir políticas de integração sustentadas.A Comissão Europeia,
também interessada em alcançar este objectivo, tem ajudado os Estados-Membros a
formular as suas políticas de integração, desenvolvendo abordagens comuns para a
integração dos imigrantes e promovendo o intercâmbio de melhores práticas. Entre os
desenvolvimentos recentes mais relevantes nesta área incluem-se os Princípios Básicos
Comuns da Integração, o enquadramento geral para a integração de cidadãos de países
terceiros na União Europeia, adoptado através da comunicação da Comissão de Uma
Agenda Comum para a Integração, os Relatórios Anuais sobre a Migração e a
Integração, e as duas edições do Manual de Integração para Decisores Políticos e
Profissionais. Adicionalmente, em 2008, o Conselho da União Europeia adoptou o Pacto
Europeu de Imigração e Asilo e a Conferência Ministerial Europeia sobre a Integração
aprovou a Declaração de Vichy.
721) Oliveira, Catarina Reis. 2010. "La actividad empresarial China en Portugal:
Estrategias étnicas tradicionales?". Revista CIDOB d’Affers Internacionals (Número

Temático Comunidades Asiáticas en la Europa Mediterránea: Transnacionalismo y
Empresariado), 92: 223-242.
Resumo: En Portugal, igual que en otros países de acogida, durante las últimas décadas
los inmigrantes han alcanzado unos niveles de actividad empresarial superiores a los de
los pobladores autóctonos. Sin embargo, un análisis más profundo de los datos oficiales
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muestra que no todos los grupos inmigrantes tienen la misma propensión a convertirse en
empresarios. En este sentido, los chinos destacan por ser el grupo con mayor índice de
actividad empresarial en Portugal, aunque su migración es relativamente reciente. ¿Qué
factores explican los desproporcionados índices de iniciativa empresarial de la comunidad
china? ¿Acaso posee recursos particulares que la vuelven más emprendedora que la
población autóctona y que otros grupos de inmigrantes? ¿El contexto portugués dificulta
determinadas oportunidades o limita de algún modo su integración económica en el
mercado laboral? ¿Encontramos similares estrategias empresariales entre otros
empresarios chinos residentes en sociedades de acogida diferentes de la portuguesa?
¿Por qué la iniciativa empresarial china creció a un ritmo tan excepcional a finales de la
década de 1990 en Portugal? Buscando una respuesta a estas preguntas, el presente
artículo se propone examinar las estrategias empresariales chinas en Portugal, así como
sus excepcionales ritmos en comparación con otros inmigrantes emprendedores. Para ello,
se ha realizado un análisis de los datos recogidos en una encuesta realizada a 309
empresarios chinos residentes en Portugal (véase Oliveira, 2005).
722) Oliveira, Catarina Reis. 2010. "The determinants of immigrant entrepreneurship and
employment creation in Portugal". In: Open for Business. Migrant Entrepreneurship in OECD

Countries. Paris: OCDE, 125-148.
Resumo: In Portugal, as in other receiving countries, during recent decades immigrants
achieved higher entrepreneurial rates than natives. However, a deeper analysis of official
data makes it clear that not all immigrant groups have the same propensity to become an
entrepreneur in Portugal nor the entrepreneurship rates and/or the employment created by
immigrants in the country are constant in time. This chapter aims to understand these
tendencies throughout the identification of several determinants that frame the immigrant
entrepreneurship. Three explanatory dimensions are emphasised: the Portuguese
opportunity structure (considering, in particularly, the interference of the legal framework
and the labour market), the community entrepreneurial resources of each immigrant group,
and the personal characteristics of the entrepreneur himself. Portugal is neither an
outstanding country of immigration nor an exceptional immigrant entrepreneurship context.
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Its net migration only becomes positive in the 1980s with the expressive arrival of flows
coming from ex-colonies that acquired their independence in previous years. During the
two decades that followed, studies on the insertion of immigrants in the Portuguese labour
market highlighted, above all, the propensity for foreign population groups to be
marginalised in the labour market, and to be connected with precariousness, the informal
economy and the “secondary” and/or unskilled market. Immigrant entrepreneurial initiative
only becomes more visible later on, in the end of the 1990s.In research on entrepreneurship
and employment creation of immigrants, the Portuguese case is however interesting to
analyse due to the fact that allows to underline important determinants that affect immigrants
entrepreneurial behaviour in host societies and to highlight specific impacts of policies
changes and of immigration flows. Against some classics in literature on the topic, it further
allow to underline that immigrant entrepreneurial strategies go far beyond ethnic ones
and/or can be quite diverse depending on the resources and opportunities that immigrants
can have access to or the difficulties that they encounter in the host society. Understand the
entrepreneurial resources and opportunities that immigrant groups are able to capitalise in
Portuguese society and in their communities further allow to better discuss the needs of
policy and/or measures in this respect.
723) Oliveira, Catarina Reis & Cláudia Pires. 2010. Imigração e Sinistralidade Laboral.
Observatório da Imigração, 41. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Excerto: Para prevenir a ocorrência de acidentes e doenças profissionais, a União
Europeia definiu ao longo das últimas décadas standards mínimos de protecção de
segurança no contexto laboral para os Estados Membros requererem às empresas,
apostando também na disseminação de uma cultura de prevenção ao risco. A Estratégia
de Lisboa veio reforçar, em particular, o objectivo de garantir mais e melhores trabalhos.
Ora os Estados-Membros reconheceram que garantindo a qualidade e a segurança
conseguem mais produtividade no trabalho, crescimento económico e emprego. Para a
União Europeia os custos relacionados com acidentes de trabalho ou doenças
ocupacionais são estimadas entre 2,6 e 3,8% do PIB. Estes valores não incluem os custos

470
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

com perdas materiais, de produção e outras despesas. Adicionalmente estas despesas só
se referem a acidentes de trabalho registados. Assim os avultados custos económicos dos
problemas associados à saúde e segurança no trabalho inibem o crescimento económico
a afectam a competitividade da União Europeia. Nesta óptica não deve, pois, verificarse oposição de interesses económicos entre trabalhadores e empregadores em matéria
de melhoria da qualidade do trabalho, das condições do seu exercício e das
circunstâncias de segurança e higiene laboral. Portugal, comparativamente aos outros
Estados-Membros, apresenta as taxas de sinistralidade mais altas da União Europeia. Da
análise da sinistralidade laboral mortal e não mortal dos últimos anos, em função da
nacionalidade, resulta que são os trabalhadores imigrantes os mais vulneráveis a
acidentes. Não se verifica, contudo, uma relação causal entre o fenómeno da imigração
e o problema da sinistralidade laboral. Por outras palavras, o aumento ou diminuição da
imigração não influencia a respectiva evolução da sinistralidade laboral, uma vez que
não são os países com mais imigrantes que apresentam as mais altas taxas de
sinistralidade laboral. Em Portugal, em anos de aumento da imigração não se verifica por
correlação o aumento da sinistralidade laboral no país. Há, pois, outros factores
específicos inerentes ao próprio contexto de acolhimento de explicam a sinistralidade
laboral na sua globalidade e/ou a segurança dos trabalhadores.
724) Oliveira, Catarina Reis. 2012. "Monitoring immigrant integration in Portugal:
Managing the gap between available data and implemented policy". In: Measuring and

monitoring immigrant integration in Europe, eds. Rob Bijl & Arjen Verweij. The Hague: The
Netherlands Institute for Social Research, SCP, 291-312.
Excerpt: This chapter endeavours to highlight how a recent immigration country that has
(very suddenly) been reported as having the best integration policies has such a fragile
system for monitoring integration. It analyses how the concept of integration has been
incorporated in policies, underlying an imbalanced relationship between the number of
policies developed and the availability of official datasets to accurately measure the impact
of those policies on immigrants. The aim of this chapter is not to present a theoretical
discussion of the concept of integration, but rather to analyse how integration has been
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defined by policymakers in Portugal and reflected in normative developments. It also
analyses the characteristics of data sources and the feasibility of developing an effective
immigrant integration monitoring system in Portugal, as the implications for the
interdependence between policy and practice are of real importance.
725) Oliveira, Catarina Reis. 2012. "When Diversity Meets Heritage: Defining the Urban
Image of a Lisbon Precinct". In: Selling Ethnic Neighborhoods. The rise of Neighborhoods

as places of Leisure and Consumption, eds. Volkan Aytar & Jan Rath. New York: Routledge,
104-119.
Excerpt: While some cities recognise and even promote immigrant neighbourhoods in their
overall branding, in other cities such strategies enter into conﬂict with other urban identities.
This contribution seeks to understand why a particular Lisbon neighbourhood, Mouraria,
has not developed into an ethnic tourist attraction. The case of Mouraria is particularly
intriguing as recent immigrants have settled in an area with a rich material and symbolic
heritage drawn from diﬀerent cultures, languages, populations and religions.This chapter
examines the contradictions inherent in spatial narratives and between policies promoting
multiculturalism and place heritage. As we will see, it can be more diﬃ cult to promote
cultural diversity as the centrepiece of a district’s image when it is located in the historic
centre of the city, or when the district itself represents the city’s identity. The role Mouraria
plays in Lisbon’s identity has become a fundamental barrier to those who support the idea
of urban cultural diversity. The eight centu-ries of history experienced in Mouraria reveal
the contrast between the medieval imaginary—rooted in the genesis of the city and the
Christian origins of Portugal—and today’s multicultural reality.
726) Oliveira, Catarina Reis & Vera Fonseca. 2012. Portuguese national report completed

for the Project "Integration of High Skilled Third Country Nationals in Europe: A New
Proposal for Circular Talent Management". Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: From a negative net migration for decades, Portugal shifted to an immigration
country in the end of the 20th century. The first immigration flows were dominated by
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unqualified workers, mainly coming from African Portuguese Speaking countries (PALOP)
that were former colonies. There are reports of some highly skilled immigrants that arrived
in the 1990s, mainly from Brazilian and EU origin. The first time that Portugal truly started
to face the challenge of receiving immigrants with higher education that were overqualified
for the activities they were performing in the labour market was in the beginning of the 21st
century with the arrival of Eastern Europeans.The Portuguese experience with different
immigrant flows in the past three decades highlighted the existence of three different groups
of highly skilled immigrants: the first of highly qualified immigrants at entrance to Portugal;
the second composed by immigrants acknowledged as highly skilled after a process of
equivalences and/or recognition of qualifications or after achieving a higher education in
the Portuguese education system; and finally a third with potential highly skilled immigrants.
The characteristics and specific needs of each group lead to challenges in integration
policies and in the protection of rights, pressuring for the definition of new legislative pieces
and the opening of new support services and programmes. The report highlights the
developments of the past ten years in the policies (e.g. recognition of qualifications, action
plans for immigrant integration) and measures (e.g. support offices to highly qualified
immigrants; special programmes for the combat of overqualification of immigrants in
needing professions such as the health sector) defined, targeting highly qualified immigrants
in Portugal. Although Portugal did not yet transpose the EU Blue Card directive, since 2007
the Portuguese Immigration Act has foreseen two special legal titles for highly qualified
immigrants’ entrance. Furthermore, several bilateral agreements have been defined
between Portugal and other countries to either answer to specific needs of the Portuguese
labour market (e.g. to bring health professionals) or to consolidate friendship and
cooperation relations (e.g. arrival of students and professionals for additional training). As
highlighted in the report, the challenges and vulnerabilities that highly qualified immigrants
face in Portugal are mainly linked to whether immigrants’ qualifications are being used or
not in the labour market, and/or being officially recognised or not. Hence, the integration
needs and problems of the highly qualified immigrants in the country are characterised by
four possible ideal types of highly skilled immigrants: (A) immigrants that have their
equivalences recognised and are using them in the labour market; (B) immigrants that are
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working in higher education professions although their qualifications were not officially
recognised; (C) immigrants that although had their qualifications recognised in Portugal are
not using their education in the job they have; and (D) highly qualified immigrants that do
not have both the recognition of qualifications and the use of them in the labour market.
The differences of these four Ideal types raise different opportunities, challenges and
integration needs for the immigrants. As discussed in the report, although the legal
framework that defines the possibilities of the official recognition process of qualifications
and equivalences is very important; it is furthermore relevant to analyse how the country is
effectively using immigrants’ skills in the labour market (or, in contrast, is wasting human
capital gathered with no costs to the country) and/or if it attracts highly skilled immigrants.
The report concludes with a discussion on whether Portugal will be an attractive country to
highly qualified immigrants in the future, to answer to the demand of certain professional
sectors, when it is presently facing the emigration of Portuguese professionals that are
unemployed due to, among other reasons, the fragile economic situation of the country.
727) Oliveira, Catarina Reis & Vera Fonseca. 2013. "Highly skilled immigrants in Portugal:
analysing policy developments and its impacts with a typology". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 11: 79-117.
Resumo: A academia tem vindo a identificar algumas tipologias explicativas da migração
de altamente qualificados. Apesar das tipologias tenderem a simplificar a realidade são
uteis para discutir as implicações de políticas e as necessidades de integração que
diferentes grupos de imigrantes altamente qualificados podem ter. Este artigo analisa uma
tipologia com três grupos de altamente qualificados em Portugal: (1) imigrantes altamente
qualificados à entrada; (2) imigrantes percecionados como altamente qualificados depois
de um processo de reconhecimento de qualificações ou depois de terem adquirido uma
educação superior no sistema de ensino português; e (3) imigrantes potencialmente
altamente qualificados. A caracterização destes três grupos permite discutir como a
estrutura de oportunidades portuguesa – contextos social, económico, legal e institucional
– interfere não apenas na integração efetiva dos imigrantes altamente qualificados no
país, mas também analisar a capacidade de atração do país para acolher esses
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imigrantes. O artigo analisa tanto os impactos das leis de imigração (com um titulo
especial para imigrantes altamente qualificados desde 2007 e a transposição da diretiva
do cartão azul desde 2012), como os resultados de medidas e de programas promovidos
por instituições públicas e privadas para esses imigrantes.
Resumo: The literature has identified several explanatory typologies of highly skilled
migration. Although those typologies tend to oversimplify reality they are useful for
discussing policy implications and integration needs that different highly qualified migrant
groups might have. This article analyses a typology of three different groups of highly skilled
immigrants in Portugal: (1) highly skilled immigrants at entrance; (2) immigrants
acknowledged as highly skilled after a process of recognition of qualifications or after
achieving a higher education in the Portuguese education system; and (3) potential highly
skilled immigrants. The characterization of these three groups allow to debate how the
Portuguese opportunity structure – social, economic, legal and institutional frameworks –
interfere not only in the effective integration of highly skilled immigrants in the country, but
also on the attractiveness of the country for hosting those immigrants. The article analyses
both the impacts of the Portuguese immigration acts (with a special visa for highly skilled
immigrants since 2007 and transposition of the Blue Card Directive after 2012) and the
results of measures and programmes that have been developed by public and private
institutions targeting these immigrants.
728) Oliveira, Catarina Reis. 2014. "Empregadores estrangeiros em Portugal: o que os
Censos nos ajudam a compreender". Revista de Estudos Demográficos, 53: 7-33.
Resumo: A Comissão Europeia tem incentivado os Estados-membros a reconhecerem o
contributo essencial dos empresários imigrantes para o crescimento sustentável e o
aumento do emprego. Em Portugal, os dados dos Censos entre 1981 e 2011 ajudam a
realçar o aumento da importância absoluta e relativa dos empregadores estrangeiros no
total de empregadores do país. Verifica-se, porém, que nem todos os municípios atraem
da mesma forma os empregadores estrangeiros, nem todas as nacionalidades apresentam
as mesmas taxas de empreendedorismo, nem investem nas mesmas atividades
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económicas. Neste artigo procurase realçar a importância dos dados dos Censos para
caracterizar este fenómeno, recorrendo ao cálculo de índices (de empreendedorismo
estrangeiro e de dissimilaridade de empregadores estrangeiros) e de quocientes de
localização (de empregadores segundo a nacionalidade e as atividades económicas de
empregadores estrangeiros).
Resumo: The European Commission has been encouraging Member States to
acknowledge the essential contribution that immigrant entrepreneurs have to a sustainable
growth and the increase of employment. In Portugal the Census data, from 1981 to 2011,
allows to highlight the upsurge of foreign employers and the increase of their relative
importance in the total employers of the country. The data also highlights that not all the
municipalities attract equally foreign employers, nor all nationalities have the same
entrepreneurship rates or invest in the same economic activities. This article aims to
emphasise the importance of census data to characterise this phenomenon, using indexes
(of foreign entrepreneurship and foreign employers’ dissimilarity) and location quotients
(according to nationality and economic activities of the foreign employers).
729) Oliveira, Eva Silveirinha de. 2009. "Imigrantes e espaços públicos exteriores em
Portugal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 4: 109-133.
Resumo: A composição multi-étnica das sociedades e a correspondente mutação na
paisagem cultural das cidades leva à necessidade de reconhecimento de uma nova
amplitude de necessidades, preferências e padrões de utilização dos espaços públicos
exteriores por parte de diferentes comunidades com diferentes experiências culturais. Para
a arquitectura paisagista, como para outras disciplinas de planeamento e desenho
urbano, torna-se cada vez mais pertinente entender as necessidades destas novas
sociedades multiculturais, de modo a que esta compreensão possa contribuir
cientificamente para a constituição de políticas de inclusão social e cultural. Neste sentido,
o presente artigo explora a utilização dos espaços exteriores pelas comunidades
imigrantes brasileira, cabo-verdiana e ucraniana na área da Grande Lisboa. Através de
entrevistas focalizadas de grupo recolheu-se informações qualitativas sobre a presente

476
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

vivência dos espaços em Portugal: preferências, actividades, percepções; focando
também valores, memórias e vivências no país de origem. Foram encontradas diferenças,
mas também algumas similaridades quanto às preferências e padrões de uso e
actividades.
Resumo: The multi-ethnic composition of societies and the corresponding mutation of the
cultural landscapes of cities give rise to the need to recognise a new range of requirements,
preferences and patterns of use of public open spaces by different communities with
different cultural experiences. For landscape architecture, as for other disciplines of urban
planning and design, it is increasingly necessary to understand the needs of these new
multicultural societies, in order to contribute scientifically to the construction of social and
cultural inclusion policies. In this sense, the present article explores the use of open spaces
by Brazilian, Cape Verdean and Ukrainian immigrant communities in the Greater Lisbon
Area. On the basis of focus group interviews, qualitative information was gathered
regarding the actual use of spaces in Portugal: preferences, activities, perceptions; focusing
also on values, memories and experiences in the country of origin. Some differences were
found, but also some similarities regarding preferences and patterns of use and activities.
immigrant origin are or are not dependent on the extra-familial social structures that they
are part of, in this way justifying a categorical discrimination, by opposition, of the
entrepreneurial initiatives and strategies of the non-ethnic population. At the same time, this
question represents a point of departure for discussing the way in which, in these types of
studies, immigration and ethnicity seem to be arbitrarily linked in a cause-and-effect logic.
730) Oliveira, Isabel Tiago de & Joăo Peixoto. 2012. "Envelhecimento da população
imigrante: o caso português". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10: 4581.
Resumo: O objetivo deste texto é analisar os principais aspetos do envelhecimento dos
imigrantes em Portugal nas últimas décadas, com recurso a uma perspetiva demográfica.
Para tal, é avaliada a evolução da estrutura etária dos imigrantes, procurando detetar os
ritmos e níveis de envelhecimento ao longo do tempo e a sua variação de acordo com a
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proveniência geográfica. Do ponto de vista metodológico, são utilizados em paralelo os
critérios do “país de nascimento” e do “país de nacionalidade”. Os dados confirmam a
maior juventude dos imigrantes, bem como um maior ritmo de envelhecimento do que o
da população autóctone - embora se trate de envelhecimento na base da pirâmide etária
e da população em idade ativa, e não de envelhecimento no topo (aumento de idosos).
O caráter recente da imigração para Portugal explica porque, na maioria dos casos,
ainda há poucos imigrantes idosos. Para além disto, qualquer que seja o critério utilizado,
é muito clara a heterogeneidade interna dos imigrantes, associada à sua origem
geográfica. Mais do que falar em envelhecimento em geral, ou do que analisar
globalmente o seu perfil etário, interessa discriminar os diferentes grupos existentes nesta
população.
Resumo: The aim of this paper is to analyze the main aspects of ageing of immigrants in
Portugal in recent decades, using a demographic perspective. To this end, we examine
the evolution of the age structure of immigrants, trying to detect rhythms and levels of ageing
over time and its variation according to geographical origin. From the methodological
point of view, the criteria of “country of birth” and “country of citizenship” are used in
parallel. The data confirms the greater youth of immigrants and a higher rate of ageing
compared to the native population - though it is mostly ageing at the base of the pyramid
and at the working age population, not ageing at the top (an increase of the elderly). The
recent nature of immigration to Portugal explains why, in most cases, there are few elderly
immigrants. In addition, whatever the criterion used, the internal heterogeneity of
immigrants, according to their geographical origin, is clear. Rather than talking about
immigrants’ ageing in general or analyzing their overall age profile, the need is to
discriminate the different groups within this population.
731) Oliveira, Isabel Tiago de, Madalena Ramos, Ana Cristina Ferreira, Sofia Gaspar.
2015. “Estudantes estrangeiros em Portugal: evolução e dinâmicas recentes (2005/6 a
2012/2)”. Revista de Estudos Demográficos, 54: 39-56.
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Resumo: Nos últimos anos, o aumento dos estudantes estrangeiros de diversas
proveniências tem sido particularmente expressivo em Portugal. O objetivo deste artigo é
analisar, no nosso país, a evolução das inscrições destes alunos no ensino superior entre
2005/6 e 2012/13, com especial incidência nas primeiras inscrições. A análise será
baseada nos dados oficiais disponíveis e será efetuada tendo em conta as nacionalidades
dos estudantes, organizadas em quatro regiões: os países africanos de língua portuguesa
e Timor-Leste, o Brasil, a Europa e os restantes países. Os resultados obtidos permitem
esboçar algumas das tendências mais marcantes durante o período em análise: o
extraordinário crescimento dos estudantes brasileiros, a diminuição dos alunos dos PALOP,
e um aumento expressivo dos estudantes europeus e também de outras nacionalidades.
732) Oliveira, João Coimbra de. 2010. Migrações paralelas em Peniche: economia

política da produção e consumo de sardinha. Mestrado em Antropologia. Lisboa:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Este trabalho analisa as migrações nacionais e internacionais no sector das
pescas, adoptando como estudo de caso a região de Peniche, referindo-se concretamente
à pesca de cerco da sardinha. O texto debate um conjunto de referências históricas e
contemporâneas sobre determinados fluxos migratórios ocorridos entre populações
piscatórias em Portugal, algumas teorias actuais sobre diversos fenómenos migratórios, e
as implicações metodológicas que se colocam quando se pretende fazer tal estudo.
Através da abordagem histórico-social dos movimentos migratórios, a obra elabora uma
reflexão sobre a relação contemporânea entre fluxos migratórios e mercados de trabalho,
investigando o passado e o presente dos fluxos populacionais na região de Peniche. O
texto apresenta ainda um traçado geral dos principais modos de produção nas pescarias
nacionais, incidindo sobre um importante recurso, e principal bem alimentar, a sardinha,
que, à semelhança do que ocorre noutras regiões da Europa, em Peniche se constitui
como âmago da importação de mão-de-obra para exportação de mercadoria.
733) Oliveira, João Coimbra de. 2011. "O pescador e o seu duplo: migrações
transnacionais no mar europeu". Etnográfica, 15 (3): 441-464.
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Resumo: Este artigo analisa as migrações transnacionais no setor das pescas, adotando
como estudo de caso o fenómeno das migrações temporárias nos mares europeus e a
sua lógica económica e social específica. Neste projeto empírico apresento algumas
situações profissionais de pescadores portugueses e práticas políticas que tendem a
derivar dessas opções. A abordagem teórica cruza-se com os discursos de pescadores
com diferentes percursos de vida e um olhar particular de um sindicalista sobre as
alterações mais emergentes das relações de produção e dos novos desafios que se
colocam a um sindicato num quadro de rápidas transformações económicas e políticas.
Resumo: This paper analyzes the transnational migration in the fisheries sector, taking as
case study the phenomenon of temporary migration in the European seas and their specific
economic and social logic. In this project we present some empirical work situations of
Portuguese fishermen and political practices that tend to derive from these options. The
theoretical approach intersects with the discourses of fishermen with different life itineraries
and a particular look of a labour union representative over the recent changes arising from
the relations of production and new challenges to a union in a context of rapid economic
and political transformation.
734) Oliveira, Maria João. 2012. "Espaços de religiosidade no Porto: o seu papel na
integração dos imigrantes brasileiros". Sociologia. Número temático: Imigração,

Diversidade e Convivência Cultural, 211-234.
Resumo: Enquanto processo de inúmeras mudanças e ruturas, as migrações emergem,
frequentemente, como situações críticas da integração social dos migrantes nas
sociedades de chegada. Neste contexto, assume um papel relevante a pertença a redes
relacionais que se entende funcionarem como elementos potencialmente facilitadores da
participação dos imigrantes na nova ordem interativa. Em particular, propomo-nos refletir
sobre o modo como espaços de religiosidade distintos – concretamente, a Obra Católica
Portuguesa de Migrações (OCPM) e a Igreja Pentecostal das Missões (IPM), igreja
evangélica de origem brasileira – contribuem para potenciar a formação de redes e a
integração social dos imigrantes brasileiros no Porto.
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735) Oliveira, Maria Paula. 2010. "Os ucranianos no concelho de Leiria – Percursos
migratórios e intregração social". In: Imigração ucraniana em Portugal e no sul da Europa:

a emergência de uma ou várias comunidades. Comunidades, 3, eds. Maria Ioannis
Baganha, José Carlos Marques & Pedro Góis. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI), 121-143.
Excerto: O objectivo central foi identificar e analisar os mecanismos que explicam os
percursos migratórios, ou o “[…] o conjunto de passos, acções ou situações, […] “ que
estão na base e explicam a “[…] intenão de partir, as expectativas, os preparativos, a

viagem, a instalação, a inserção, a fixação ou o regresso” (Rocha-Trindade, 1995:39) e
os processos de integração social, em particular, as práticas de inserção no mercado de
trabalho dos ucranianos no concelho de Leiria. No enquadramento teórico, tendo em
conta as particularidades deste recente fluxe, privilegiou-se, sem descurar o acervo da
sociologia

das

migrações,

os

contributos

teóricos

da

globalização

e

do

transnacionalismo, enquanto fenómenos que se tornaram, eles próprios, causa e e feito
do acontecimento migratório, tornando muitas das tradicionais teorias sociológicas
ineficientes se aplicadas, “tout court”, a estes novos movimentos. Os modelos de
integração de imigrantes nas sociedades de destiono e os mais recentes debates em torno
das questões de cidadania foram também examinados. Percepcionando o fenómeno
migratório como um processo multidimensional e multilateral, onde actores sociais e
sociedades interagem, onde diferentes sistemas jurídico-políticos ditam diferentes formas
de integração, entendeu-se pertinente completar o estudo com um levantamento
transversal, quer da evolução numérica da imigração em Portugal, quer dos vários
modelos jurídico-políticos de regulação dos fluxos migratórios e das políticas de
integração (discursos, práticas, enquadramento legal e algumas respostas institucionais)
do pós-revolução a Junho de 2004. Pretendeu-se, desta forma, contextualizar a
investigação na realidade jurídico-política em que se inseria. Operacionalizou-se ainda
alguns conceitos fundamentais como os de cidadão europeu, cidadão estrangeiro e
imigrante que, depois da instituição da Cidadania Europeia, assumem em termos
sociológicos e jurídicos recortes e fronteiras distintas.

481
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

736) Oliveira, Nuno. 2010. Diferença e integração. CIES e-Working Paper, 87/2010.
Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Este artigo visa reflectir sobre a governabilidade da diferença nas sociedades
actuais, partindo da consideração de duas premissas: a) as nações são construções legais
e simbólicas, ou seja, o seu espaço de pertença é definido por uma dimensão normativa
(cívica) e uma dimensão cultural (identitária); b) a cidadania é, mais do que um estatuto,
uma prática que se articula estreitamente com a dinâmica das esferas institucionais
democráticas. Desta constatação extraímos a ideia de dualidade do Estado-nação e
postulámos que a cidadania, enquanto estatuto que estabelece um elo entre o indivíduo
e um dado Estado, encontra-se permanentemente em tensão, pela indefinição própria
entre uma primordialidade identitária e uma solidariedade universalista expressa naquilo
que Schnapper designou “sociedade dos cidadãos”. Advogamos que o potencial
inclusivo da cidadania deve ser perspectivado em termos da construção permanente desse
mesmo potencial e não como uma propriedade inerente às instituições democráticas.
Neste sentido, inclinamo-nos para uma concepção de democracia enquanto arena de
iterações democráticas em detrimento de uma concepção mais normativa e
procedimental. A governabilidade da diferença é o espaço dessa permanente
negociação entre as instituições de uma determinada arena política, as comunidades suas
interlocutoras, e os processos de deliberação e troca que se estabelecem entre os actores
e as suas reivindicações apresentadas na esfera pública. A este espaço dinâmico e
mutável damos o nome de multiculturalismo. Por conseguinte, defendemos que a
governabilidade da diferença deve ser entendida por relação com uma concepção
dinâmica da democracia, que não se restrinja a postular, por um lado, o universal como
horizonte e, por outro, a incompatibilidade entre esferas distintas e essencializadas num
contexto de heterogeneidade cultural.
Resumo: This article reflects on the governability of difference in present-day societies, on
the basis of two premises: a) nations are legal and symbolic constructions, i.e. the space
where they belong is defined by a normative (civic) dimension and a cultural (identifying)
dimension; b) rather than a status, citizenship is a practice that is closely articulated with
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the dynamics of democratic institutional spheres. From these statements we elicit the idea
of the duality of the nation-state and postulate that citizenship, as a status establishing a
link between the individual and a given state, is permanently under tension because of the
intrinsic blurriness between the primordiality of identity and the universalist solidarity
expressed in what Schnapper termed the “community of citizens”. We argue that the
inclusive potential of citizenship should be viewed in terms of the permanent construction
of that same potential and not as an inherent property of democratic institutions. For this
reason, we incline towards the notion of democracy as an arena of democratic iterations,
to the detriment of a more normative and procedural notion. The governability of difference
is the space of that permanent negotiation between the institutions of a particular political
arena, the communities that are its interlocutors, and the deliberation and exchange
processes that are established between actors and the claims they make in the public
sphere. We term this dynamic and changeable space multiculturalism. As a consequence,
we argue that the governability of difference should be understood in relation to a dynamic
conception of democracy that is not limited to postulating the universal as a horizon, on
the one hand, or the incompatibility between distinct and essentialised spheres in a context
of cultural heterogeneity, on the other.
737) Oliveira, Nuno. 2011. "Diversidade e integração". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 8: 35-56.
Resumo: Este artigo visa reflectir sobre a gestão da diferença nas sociedades actuais,
partindo da consideração de duas premissas: a) as nações são construções legais e
simbólicas, ou seja, o seu espaço de pertença é definido por uma dimensão normativa
(cívica) e uma dimensão cultural (identitária); b) a cidadania é, mais do que um estatuto,
uma prática que se articula estreitamente com a dinâmica das esferas institucionais
democráticas. Desta constatação extraímos a ideia de dualidade do Estado-nação,
inscrita na tensão entre primordialidade identitária e uma solidariedade universalista.
Partindo de uma concepção de democracia enquanto arena de iterações democráticas,
a governabilidade da diferença é o espaço dessa permanente negociação entre as
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instituições, as comunidades suas interlocutoras, e os processos de deliberação e troca
que se estabelecem entre os actores e as suas reivindicações.
Resumo:This article aims at reflecting on the governability of diversity in current western
societies having two claims has a backdrop: a) while nations are legal and symbolic
constructions, their space of belonging is defined by a normative dimension (civic) and a
symbolic one (identitarian); b) citizenship is, more than a status, a practice straightly
articulated with the dynamic of institutional democratic spheres. From these two claims
ensues the idea of the duality of the nation-state revealed in the ambiguity between a
primordial identification and a universalist solidarity. In the last part, a conception of
democracy as an arena of democratic iterations is suggested. The governability of
difference is the space of that permanent negotiation between the various institutions, the
communities which are its interlocutors and the exchange and deliberation processes that
bind these actors and their claims introduced in the public sphere.
738) Oliveira, Nuno. 2012. "'Portugal não é um país pequeno' reloaded – 'Terceira Via'
ou despolitização da diferença?". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do outro,
eds. Bruno Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa,
47-71.
Excerto: Desde a dicotomia clássica entre a nação étnica e a cívica proposta por Brubaker
– cuja fórmula original remonta a Fredrich Meineker e à distinção entre Staatsnation e

Kulturnation -, até à mais refinada distinção entre o modelo Multicultural de Relações
Raciais britânico e o Republicanismo Cívico Francês sugerido por Adrian Favell, as
dicotomias, quer enquanto quadro político quer ideológico, têm sido utilizadas como
grelha para interpretar os modelos de incorporação de imigrantes na Europa. Com efeito,
a distinção entre estes modelos polares, ou como Favell mostrou, entre “filosofias de
integração”, tem funcionado como um excelente padrão interpretativo das lógicas de
incorporação em ambos os países, a Inglaterra e a França respectivamente. Por um lado,
é incontestável que as políticas de integração dirigidas para as populaçõs pós-coloniais
na Inglaterra foram significativamente motivadas por preocupações com a igualdade de
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oportunidades e disparidades raciais, ao passo que as políticas francesas foram
sobretudo vocacionadas para a concessão de cidadanias. Sucede que a lógica de
igualdade de oportunidades que enquadrou as políticas públicas aplicadas aos
imigrantes pós-coloniais levou a uma consciencialização crescente, por parte dos atores,
dos direitos das minorias e do seu reconhecimento na esfera pública, enquanto no caso
francês, o designado modelo assimilacionista, tendeu a impedir a expressão das minorias
étnicas no espaço público.
739) Oliveira, Nuno & Beatriz Padilla. 2012. "A diversidade como elemento de
desenvolvimento/atração nas políticas locais urbanas: contrastes e semelhanças nos
eventos de celebração intercultural". Sociologia. Número temático: Imigração,

Diversidade e Convivência Cultural, 129-162.
Resumo: Em contextos de super-diversidade próprios das cidades globalizadas, resulta
importante reflectir sobre vários aspetos associados às políticas culturais, relacionadas,
direta ou indiretamente, com as migrações internacionais. Partindo de uma aplicação
sociológica da metodologia das etnografias multi-situadas, comparamos dois eventos
interculturais em dois territórios da Área Metropolitana de Lisboa, procurando identificar
diferenças e semelhanças nas políticas de produção da interculturalidade. Concluímos
que embora as políticas culturais locais tenham sabido assumir a necessidade de
salvaguardar o espaço devido à diversidade cultural e étnica, é a sua maior ou menor
aproximação a uma determinada ideologia do urbano e a estratégias urbanísticas das
cidades criativas que se mostraram mais relevantes. Contrariamente, quando a dita
ligação é mais ténue, verifica-se uma deficiente conjunção entre um território e as práticas
mundanas das zonas de contacto.
740) Oliveira, Nuno. 2013. "Lisboa redesobre-se. A governança da diversidade cultural
na cidade pós-colonial. A Scenescape da Mouraria". In: Cidade e Império. Dinâmicas

Coloniais e Reconfigurações Pós-Coloniais, eds. Nuno Domingos & Elsa Peralta. Lisboa:
Edições 70, 557-602.
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Excerto: Procuro neste texo explorar os processos de incorporação da diversidade cultural
no espaço local através de mecanismos de governança próprios da cidade pós-colonial.
Com isto quero dizer que a governança da diversidade deve ser vista a partir do local e
decorrente de processos complexos que envolvem uma multiplicidade de atores
implicados em esferas diferenciadas de atuação que se interpenetram, não existindo por
isso enquanto domínios excludentes que se analisassem enquanto dinâmicas meramente
económicas, ou culturais, ou sociais. Sirvo-me do território da Mouraria e da intervenção
autárquica neste, para identificar a construção de uma scenescape com o seu papel
simbólico e material nos desenvolvimentos urbanos da cidade de Lisboa. Esta, por usa
vez, reveste-se de uma especificidade própria com as suas imagens e realidades sociais
pós-coloniais a serem ajustadas a estratégias de valorização capitalista dos territórios e
consequente mercadorizzação dasa identidades étnicas naquilo que designo por

produções culturais etnicizadas. Na construção de um branding lisboeta a definição da
sua imagem surge imersa numa retórica da continuidade intercultural portuguesa estribada
em parte num luso-tropicalismo genérico, na aceção de Almeida, que condensa uma
matriz cultural ancestral em novas formas e objetos culturais.
741) Oliveira, Nuno. 2013. Lógicas de produção da interculturalidade: repertórios da

diversidade cultural em espaços urbanos comparados. CIES e-Working Paper,
165/2013. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário
de Lisboa.
Resumo: As questões ligadas à governança da diversidade cultural integram os
paradigmas urbanos que buscam acomodar formas de complexidade, cultural e social,
decorrentes de um mundo globalizado. A globalização substituiu os Estados-nação por
cidades enquanto principais nódulos nos sistemas de fluxos culturais e de capital. Estas
novas urbanscapes apresentam condições particulares de interação correspondentes ao
que Wise chamou de " transversalidade quotidiana". Neste artigo argumentamos que os
espaços onde as zonas de contacto assumem formas quotidianas não possuem uma
natureza tão espontânea como Wise defende. Ao debruçarmo-nos sobre a produção de
dois festivais ditos interculturais, sugerimos que esse espaço não é apenas construído na
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interação, mas é intercetado por forças sistémicas exteriores às suas práticas ritualizadas
e negociações que lhe são supostamente inerentes. Tais forças compreendem as políticas
culturais locais, o planeamento urbano, as estratégias dos atores políticos e o mercado
interligados naquilo que designamos por espaço da interculturalidade. O espaço de
interculturalidade deve ser entendido como um espaço de práticas, um nexo de práticas
interdependentes que compreende não somente as ações, mas também os discursos
(como práticas de linguagem), as relações institucionais (condicionam ou possibilitam
discursos e práticas) articulados em repertórios culturais mobilizados que os atores usam
para interpretar o mundo social. Sugerimos três princípios de organização diferenciados
que podem estruturar estes repertórios. Metodologicamente, a pesquisa compreendeu uma
mistura entre uma etnografia multi- situada e pesquisa sociológica qualitativa tradicional e
baseia-se na comparação entre um bairro lisboeta e outro granadino.Resumo: Issues of
cultural diversity governance have been on the agenda with regard to urban paradigms
that seek to accommodate diversity driven by a globalized world. Globalization replaced
nation states by cities as the main nodes in the systems of cultural and capital flows. This
new urbanscapes feature particular conditions of interaction corresponding to what Wise
(2006) termed "quotidian transversality". We contend that the space where the contact
zones unfold in everyday practices is not, however, as free floating and spontaneous as
Wise suggests. By looking into the production of two "diversity festivals" we argue that this
space is not just constructed in interaction but it is intersected by systemic forces outside its
supposedly inherent practical rituals and negotiations. Such forces range from urban
planning, cultural policies, strategies of political actors as well as the market which are all
intertwined in what we call the spaceof interculturality. The space of interculturality should
be understood as a space of practices, that is a nexus of interdependent practices that
comprises not only actions as well as discourses (as language practices), institutions
(constraining and facilitating both discourses and practices) articulated into cultural
repertoires mobilized by actors to interpret the social world. We suggest that three different
organizing principles structure such repertories. Methodologically, the research
comprehended a mix between a multi-situated ethnography and traditional qualitative
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sociological research. Comparison was carried out between a neighborhoods in
downtown Lisbon and Granada.
742) Oliveira, Paulo Fernando Violante de. 2009. O imigrante tipo em Portugal:

definições conceptuais e metodologias de abordagem. Mestrado em Ciência Política e
Relações Internacionais, Área de Especialização Globalização e Ambiente. Lisboa:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
743) Oliveira, Paulo Fernando Violante de & Daniela Sofia Gomes da Silva. 2011.

Integração da Imigração Paquistanesa em Portugal. Working Papers, Série População e
Prospectiva. Porto: CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade.
Resumo: A preocupação de fundo desta investigação é entender a atracção crescente
que Portugal tem vindo a exercer sobre diversas nacionalidades, posicionado
geograficamente no sul da Europa e beneficiando de abertura económica e política nas
últimas décadas. À semelhança do que tem caracterizado globalmente a imigração rumo
à Europa, com a especial incidência de uma nova presença muçulmana, Portugal também
tem vindo a integrar na sua sociedade, elementos provenientes de sociedades de matriz
islâmica e, visto isto, desde logo surgiu interesse em abordar um caso específico que
permitisse particularizar a experiência de inclusão de uma comunidade maioritariamente
islâmica no nosso país. Seleccionando a comunidade paquistanesa como objecto de
estudo, em virtude da sua relevância entre o conjunto de nacionalidades árabes que
imigram para Portugal, foram delineados como objectivos: traçar a evolução desse fluxo
migratório nos últimos anos; caracterizar estes imigrantes a nível de faixas etárias, sexo,
habilitações académicas; e extrair ilações quanto a possibilidades profissionais,
equacionando sectores favoráveis da economia portuguesa e as tendências laborais dos
imigrantes em causa. Não perdendo de vista as homogeneidades que se verificam
quando observada a comunidade muçulmana no seu todo, são aqui sintetizadas as
particularidades na distribuição espacial e as formas de integração e fixação familiar,
profissional e religiosa, pondo a descoberto o papel da religião muçulmana como factor
de coesão. O conhecimento concreto dos traços distintivos do nosso objecto de estudo
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foi complementado por outros aspectos focados como a importância dos paquistaneses
repercutida nos meios de comunicação, a inexistência de tensões relevantes ou
incompatibilidades culturais e a natureza de relações que estabelecem para viabilizar a
sua sustentabilidade no país receptor.
Resumo: The major preoccupation of this research is to understand the growing attraction
that Portugal has been exercising on different nationalities, being geographically located
in southern Europe and benefiting from economic openness and policy in recent decades.
Similar to what has characterized the overall immigration to Europe, with particular focus
of a new Muslim presence, Portugal also has integrated into their society, elements from
the array Islamic societies, and so interest immediatly emerged to address the specific case
that would allow to individualize the experience to include a majority Islamic community in
our country. By selecting the Pakistani community as an object of study and in virtue to its
relevance among all Arab nationalities immigrating to Portugal, objectives were outlined:
to trace the evolution of migration in recente years; characterize these immigrants in terms
of age, sex, academic, habilitation and to draw conclusions about the professional
possibilities, considering sectors of the Portuguese economy and favorable trends in
employment of immigrants in question. Not losing sight of the homogeneities that occur
when observing the Muslim community as a whole, they summarize the particular spatial
distribution and forms of integration and family, professional and religious establishment
uncover the role of the Muslim religion as a factor in cohesion. The actual knowledge of
the distinctive features of our object of study was complemented by other focused aspects
such as falls on the importance of the Pakistani media, the absence of tensions or
incompatibilities relevant cultural and nature of relationships established to enable its
sustainability in the recipient country.
744) Oliveira, Tiago Silveiro de. 2013. "Alimentação, identidade e memória: práticas
alimentares cabo-verdianas num contexto migratório". Habitus, 11 (1): 19-25.
Resumo: O artigo explora as ideias de alimentação, identidade, migração e memória
para debater as práticas e os territórios da alimentação das comunidades cabo-verdianas,
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na re- gião metropolitana de Lisboa, Portugal. Nesse sentido, atenta na simbologia das
práticas e produtos alimentares desta comunidade migrante e no modo como estes
operam na nostalgia dos sabores cabo-verdianos traduzida na expressão de kumida di
téra.
745) Ortiz, Alejandra. 2010. A identidade na encruzilhada: jovens descendentes de

imigrantes e os seus processos identitários. Mestrado em Sociologia, Sociologia Urbana,
do Território e do Ambiente. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: Este trabalho pretende descrever os processos identitários dos jovens
descendentes de imigrantes africanos residentes na Área Metropolitana de Lisboa. A
identidade destes jovens se constrói em vários frentes, desde a diferença e a semelhança,
influenciada basicamente pelas culturas africanas e a portuguesa, assim como também
por elementos sociais, culturais e geracionais. Estes jovens vivem nesta intersecção de
pertenças, num continuum de negociações e resistências. Como estes jovens se autodefinem e como consideram que são identificados pelos outros? Quais os factores mais
importantes que orientam seu processo identitário? São questões que analisaremos neste
trabalho e que contribuem para a compreensão da integração destes jovens nas
sociedades europeias. O trabalho baseia-se em pesquisas etnográficas e quantitativas
realizadas durante os anos 2007 e 2008 no âmbito do projecto de investigação europeu
intitulado, “Para uma construção social de uma Europa jovem: a experiência da inclusão
e exclusão na esfera pública entre os adolescentes imigrantes de segunda geração”,
TRESEGY, cujo principal objectivo foi estudar os factores de inclusão e exclusão dos jovens
de “segunda geração” em Europa.
Resumo: This work pretends to describe the processes of identity/ies formation among the
youth of African descent, living in the Lisbon Metropolitan Area. The identities of these
youth is built out of many elements, between difference and similarities, influenced by the
African and the Portuguese cultures, but also by generational, social and cultural elements.
They live situated across the intersections of multiple belongings, along a continuum of
simultaneous negotiations and confrontations. How do this youth identify themselves and
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how do others define them? Which are the main elements that influence their identity
building? These are the issues that guide our analysis which pretend to contribute to a
better understanding of the integration of these youth in the European societies. This study
draws on theoretical reflections on quantitative and qualitative data collected during 20072008 as part of the comparative European research project entitled “Toward a social
construction of an European youth: the experience of inclusion and exclusion in the public
sphere among second generation migrated teenagers”, TRESEGY. The project focussed on
the factors of in- and exclusion of second-generation migrants in Europe.
746) Ortiz, Alejandra. 2013. "Identidades, pertenças e afinidades dos jovens
descendentes de imigrantes africanos na Área Metropolitana de Lisboa". Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 11: 157-184.
Resumo: Este artigo pretende descrever os processos identitários dos jovens descendentes
de imigrantes africanos residentes na Área Metropolitana de Lisboa. Sabe-se que a
identidade destes jovens se constrói a vários níveis, a partir da diferença e da semelhança
entre a cultura africana e portuguesa, mas também por elementos sociais, culturais e
geracionais. Eles vivem assim numa intersec- ção de pertenças, num continuum de
negociações e resistências. Como é que estes jovens se auto-definem e como é que
pensam que são identificados pelos outros? Quais são os fatores mais importantes que
orientam o seu processo identitário? Estas são questões que iremos analisar e que
contribuem para a compreensão do seu processo de integração nas sociedades
europeias. O artigo baseia-se numa investigação etnográfica e quantitativa realizada no
âmbito do projeto europeu intitulado, “Para uma construção social de uma Europa jovem:
a experiência da inclusão e exclusão na esfera pública entre os adolescentes imigrantes
de segunda geração”, TRESEGY, cujo principal objetivo foi estudar os fatores de inclusão
e exclusão dos jovens de segunda geração na Europa.
Resumo: This article pretends to describe the processes of identity/ies formation among the
youth of African descent, living in the Lisbon Metropolitan Area. The identities of these
youth is built out of many elements, between difference and similarities, influenced by the
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African and the Portuguese cultures, but also by generational, social and cultural elements.
They live situated across the intersections of multiple belongings, along a continuum of
simultaneous negotiations and confrontations. How do this youth identify them and how do
others define them? Which are the main elements that influence their identity building?
These are the issues that guide our analysis which pretend to contribute to a better
understanding of the integration of these youth in the European societies. This study draws
on theoretical reflections on quantitative and qualitative data as part of the comparative
European research project entitled “Toward a social construction of an European youth:
the experience of inclusion and exclusion in the public sphere among second generation
migrated teenagers”, TRESEGY. The project focused on the factors of in- and exclusion of
second-generation migrants in Europe.
747) Oso, Laura & Christine Catarino. 2013. "From Sex to Gender: The Feminisation of
Migration and Labour-Market Insertion in Spain and Portugal". Journal of Ethnic & Migration

Studies, 39 (4): 625-647.
Resumo: The aim of this article is to study the feminisation and masculinisation of migration
and the insertion of the migrant population into the labour market in Spain and Portugal
from the perspective of gender. Rather than focusing on the appearance of the demand for
migrant labour in social reproduction work, we analyse the situation of both men and
women in highly feminised and masculinised activities by studying the impact each exerts
on the other, and the way in which this conditions the gender breakdown of the migrant
population. We provide a historical view of the work of migrants in the care and cleaning
sectors, comparing it with male migrant employment—mostly in construction—and
analysing the gendered breakdown of migrant communities. We argue that, in contrast to
the generally accepted discourse on the international scene, there has not been a steady
evolution in the feminisation of migrant labour in Spain and Portugal. Instead, the presence
of migrant women on the labour market fluctuates in accordance with a specific set of
variables: welfare state and care regimes, immigration policies, historical links influencing
the national origin of migrants, the housing situation, labour markets and the respective
economic situations in the construction industry and in domestic and care work.
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748) Ostapchuk, Iryna. 2010. What are the economic consequences of the migration and

remittances for the Ukraine?. Mestrado em Gestão. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de
Lisboa.
Resumo: Contexto: As actividades de integração económica do mundo globalizado
moderno implicam cada vez mais deslocações internacionais de trabalhadores. No caso
da Ucrânia, o país é um dos 10 maiores a enviarforça laboral para o exterior, onde tanto
os trabalhadores emigrantes temporários, como os permanentes representam cerca
de10% do total da população ucraniana. Tendo em consideração as remessas recebidas
na Ucrânia, oriundas dos seus trabalhadores emigrantes e estimadasem cerca de 4% do
Produto Interno Bruto, existe fundamento para preconizar que o elevado fluxo de trabalho
e remessas de trabalhadores têm influenciado o desenvolvimento da economia do país
nos últimos anos. Objectivo: O objetivodeste relatório é analisar o impacto da emigração
e o das respetivas remessas e examinar as suas consequências na economia da Ucrânia.
Metodologia: Foram utilizadas diferentes formas de materialempírico secundáriode
características tanto quantitativas como qualitativas. Além disso, para complementar a
análise, foi realizado um estudo entre emigrantes ucranianos a trabalhar actualmente em
Portugal.

Resultados:

Determinou-se

que

a

migração

laboral

e

as

remissas

desencadeiamum efeito duplo na economia ucraniana. Numa primeira instância, as
remissas potenciam fortemente o poder de compra doméstico a curto prazo, o que afectou
positivamente o crescimento de PIB nos últimos anos. No entanto, numa segunda fase
encontram -se os vastos fluxos financeiros internos que não contribuem para o sector de
negócios, mas que, em vez disso, provocam dependências das remissas como uma fonte
de rendimento suplementar para muitos milhares de lares ucranianos; mais ainda, as fortes
tendências migratórias não parecem proporcionar mais oportunidades para os que
permanecem na Ucrânia.
Resumo: Background: Economic integration activities in modern globalized world
increasingly involve international movements of labor. Inthe case of the Ukraine, the country
is one of the top ten donors of the labor force, where both, temporary and permanent
migrant workers account for about 10% of the Ukraine’s total population. Considering that
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remittances received in Ukraine from its migrants workers are estimated to be about 4% of
the Gross Domestic Product, there are grounds to claim that high flow of labor and workers
remittance flows have been influencing the country's economic development in resent years.
Purpose: The purposeof this paper is to analyze the impact of migration and remittances,
and examine their consequences on the Ukraine's economy. Practical Approach: Different
forms of secondary empirical material of both qualitative and quantitative character have
been used. Furthermore, to complement the analysis, a survey among Ukrainian migrants
working in Portugal has been conducted. Results: Ithas been determined that labor
migration and remittances haveadual effect on the Ukraine'seconomy.First, remittances do
have a strong short -term boost to domestic demand that positively affected GDP growth in
recent years. Second, however, is that large financial inflows do not contribute to the
business sector but instead generate dependence on remittances as they are a source of a
supplemental income for many thousands of Ukrainian households; moreover,strong
migration trends do not seem to generate more opportunities for those remaining in the
Ukraine.
749) Padilla, Beatriz. 2009. "As migrações latino-americanas para a Europa: uma análise
retrospectiva para entender a mobilidade actual". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 5: 19-35.
Resumo: O presente trabalho pretende explicar a equação migratória entre a América
Latina e a Europa, com uma visão histórica, integradora e de longo-prazo. Para realizar
tal tarefa, recorreremos a simplificações que denominamos teses e, a partir delas, tentamos
explicar a situação actual. As teses propostas são as seguintes: a) A tese dos laços
coloniais; b) A tese da migração de retorno (contra-corrente); c) A tese dos laços
provocados pelo exílio; e a d) Supra-tese da globalização, subdividida em Sub-tese do
mercado de trabalho e Sub-tese das redes sociais. Contributos do texto incluem: uma
visão desde os contextos de partida e chegada, a inclusão dos Estados Unidos como
actor no contexto migratório latino-americano, e a identificação do transnacionalismo
político (dos estados de origem e dos imigrantes) como uma nova realidade perante a
migração.Resumo: This articles hopes to explain the migratory equation between Latin
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American and Europe, using a historical, integral and long- -term approach. To achieve
this goal, we used some simplifications that we call theses, and from them we try to explain
the current situation. The proposed theses are: a) the colonial ties thesis; b) the countercurrent or returned migration thesis; c) the thesis of ties initiated through the exile; and d)
the supra-thesis of globalization, divided into labour market thesis and the social networks
thesis. Some contributions of the text include: the standpoint of the country of origin and
destination, the inclusion of the United States as an actor in the migratory context of Latin
America, and the identification of political transnationalism (state-led and immigrant-led) as
a new reality due to migration.
Resumen: El presente trabajo pretende explicar la ecuacion migratoria entre América Latina
y Europa, usando un enfoque histórico integrador de largo plazo. Para ello, recurrimos a
simplificaciones llamadas tesis y a partir de ellas, intentamos explicar la situación actual.
Las tesis propuestas son: a) Tesis de los lazos coloniales; b) Tesis de la migración de
retorno o contra-corriente; c) Tesis de los laços provocados por el exilio; e d) Supra-tesis
de la globalización, subdividida en Subtesis del mercado de trabajo e Subtesis de las
redes sociales. Las contribuciones del texto incluyen: una visión desde el contexto de salida
y llegada, la inclusión de los Estados Unidos como actor en el contexto migratorio
latinoamericano y la identificación del transnacionalismo político (de los estados de origen
y de los inmigrantes) como una nueva realidad de la inmigración
750) Padilla, Beatriz. 2009. "Saúde dos imigrantes: protegendo direitos e assumindo
responsabilidades". In: Migrações: Oportunidade ou Ameaça? A Habitação e a Saúde

na Integração dos Imigrantes: Recomendações do Fórum Gulbenkian Migrações 2008,
ed. António Vitorino. Lisboa – Cascais: Fundação Calouste Gulbenkian – Principia,135177.
Excerto: O presente texto é o resultado de vários processos de reflexão pessoal e de
equipa, sobre um aspecto muito específico, mas também muito abrangente no quotidiano
do imigrante: o tema da saúde. Se bem que nem sempre se pensar neste tema, quando
pensamos no chamado processo de integração do imigrante. Pela sua própria definição,
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a saúde engloba e manifesta-se em todos os aspectos da nossa vida: no lugar de trabalho,
na alimentação, no acesso às condições de habitação, no sentimento de pertença a uma
(ou várias) sociedade(s), no acesso a consultas médicas e na obtenção de tratamento, se
necessário, entre muitos outros aspectos. Vista assim, a saúde transcende amplamente o
tema da doença e inclui acções de promoção da saúde e de prevenção da doença, o
acesso aos serviços e cuidados de saúde, o tratamento e a reabilitação, assim como a
acessibilidade linguística, cultural e material; aspectos que nem sempre recebem a devida
consideração. Daí que o lema de «saúde me todas as políticas» ajude a uma melhor
percepção da abrangência da saúde e da sua importância na consideração de todas as
políticas.
751) Padilla, Beatriz & José Pereira Miguel. 2009. "Health and Migration in the European
Union: Building a Shared Vision for Action". In: Health and Migration in the European

Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José Pereira
Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 15-22.
Excerto: International migration is among the most challenging phenomena of our time and
Europe does not escape from its intertwined impact and influence. However, it should be
recognised that it is not a new phenomena; rather, it has gained more visibility due to
worldwide changes that have occurred over the last decades. Migrations have posed
challenges to European Union Member States on several fronts. On the one hand,
migrations have influenced the international scenario making states become more aware
of the growing interdependence and interconnections of their actions. On the other hand,
states have become more accountable and policy has had to suit the needs, demands and
viewpoints of their citizens. In this sense, the EU and all Member States face similar
challenges pertaining to health and migration, namely how to find a balance between
advocating human rights and welcoming migrants while also promoting and protecting the
health of all citizens.
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752) Padilla, Beatriz & Alejandra Ortiz. 2009. "Uma primeira aproximação ao perfil
sócio- demográfico dos latino-americanos em Portugal". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 5: 87-110.
Resumo: A intenção deste artigo é construir uma primeira aproximação ao perfil social
dos imigrantes latino-americanos residentes em Portugal. Consta de duas partes, a primeira
baseada em dados estatísticos permite identificar um perfil sócio-demográfico,
posicionando esta imigração dentro de Portugal e da Europa. A segunda baseada
principalmente em dados obtidos através de entrevistas institucionais e individuais, tenta
enriquecer com dados qualitativos o perfil derivado dos dados estatísticos ao mesmo
tempo que acrescenta informação sobre o processo de adaptação e integração na
sociedade portuguesa e as percepções e imagens destes imigrantes latino-americanos em
relação aos portugueses.
Resumo: This article aims at constructing a first approximation to a social profiles of LatinAmerican immigrants settled in Portugal. The text has two parts. The first, based on statistical
data, allows us to identify a socio-demographic profile that situates this flow within Portugal
and Europe. The second part, based on information collected through institutional and
personal interviews, tries to enrich with qualitative data the socio-demographic profile,
while at the same time adding information about the process of adaptation and integration
to Portuguese society and about the perception and image of Latin-Americans in relation to
the Portuguese.
753) Padilla, Beatriz, Rui Portugal, David Ingleby, Cláudia de Freitas & Jacques Lebas.
2009. "Health and Migration in the European Union: good practices". In:, eds. Ana
Fernandes & José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,
101-115.
Resumo: The aim of this report is to discuss issues of health and migration with reference to
some of the interventions that EU Member States have found to be effective in the field.
Thus, the ultimate goal is to improve migrant healthcare in Member States, primarily by
sharing and exchanging different experiences but also by identifying the pitfalls of health
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systems when dealing with migrant health. In general many overarching drawbacks have
been identified in health systems that seem to be common to most of the countries studied,
from communication obstacles triggered by language barriers to cultural and socioeconomic issues, increasing the vulnerability of the migrant population. Thus there are many
questions arising from those limitations. It must be said that the field of health and migration
is a rather new and complex one. Health and migration issues have either been
approached from different, uncoordinated policy perspectives or ignored. What is missing
is a comprehensive approach that leads to an integrated way to face the new situations,
and hence it is time for action. Even if good practices are neither the solution nor the
approach to take for future action, they are concrete forms of intervention that have been
adopted as a response to new situations, mainly, but not only, when the State has been
absent. This report is organised in two separate sections. The first part carries a
contextualised and critical analysis of what a good practice is or should be, their limitations
and policy implications, based on the case studies or good practices collected from
different EU Member States. The second part organises sections by types of case study:
Transnational cases, Country cases and Portuguese cases.
754) Padilla, Beatriz & Maria Xavier, eds. 2009. Migrações entre Portugal e América

Latina (número temático). Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 5.
755) Padilla, Beatriz & Maria Xavier. 2009. ["Introdução"]. Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 5: 11-16.
Excerto: Portugal acolhe, em 2009, a XIX Cimeira Ibero-Americana. Membro da
Secretaria- -Geral Ibero-americana (SEGIB) e da Organização de Estados Iberoamericanos (OEI), o país receberá, a 30 de Novembro e 1 de Dezembro próximos, os
Chefes de Estado e de Governo dos 22 países do espaço ibero-americano. Um dos eixos
estratégicos da agenda política da Conferência Ibero-americana são as migrações
internacionais e a sua relação com o desenvolvimento e os direitos humanos, que afectam
transversalmente todos os países do projecto ibero-americano. Neste contexto, este
número da Revista Migrações, dedicado ao movimento migratório entre Portugal e a

498
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

América Latina, representa para nós, organizadoras, a responsabilidade de contribuir
para o debate político e científico do tema. Corresponde, no plano institucional, à missão
comum da Casa da América Latina e do CIES-ISCTE-IUL, através do ELARP (Europe and
Latin America Research Programme), de promover o conhecimento sobre a América Latina
em Portugal, afirmando este espaço na agenda institucional e científica portuguesa.
Reconhecemos, ainda, o valor subjectivo deste projecto, na medida em que cada uma
de nós, organizadoras, construiu o seu percurso entre estes dois mundos, criando pontes
e oportunidades de contacto, a vários níveis, entre eles.
756) Padilla, Beatriz. 2010. "Algunas Reflexiones sobre las Migraciones Altamente
Cualificada: Políticas, Mercados Laborales e Restricciones". OBETS. Revista de Ciencias

Sociales, 5 (2): 269-291.
Resumo: El presente artículo tiene por objeto reflexionar sobre la migración altamente
cualificada, teniendo en cuenta los países de origen y de destino, empleando
contribuciones de la literatura internacional, principalmente de Latinoamérica, y
examinando ejemplos del Sur de Europa. Estas reflexiones han inspirado algunas
recomendaciones sobre políticas para mejorar el papel de las diásporas con talento. | The
aim of this article is to reflect on highly skilled migration accounting for countries of origin
and destination, using contributions from the international literature, mainly the one
produced in Latin America, and focusing on examples from Southern Europe. These
reflections inspire some policy recommendations to enhance the role of talented diasporas.
757) Padilla, Beatriz. 2010. "Género e migrações: o que sugere o estudo das imigrantes
brasileiras em Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira

na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta.
Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 23.
Excerto: A feminização dos fluxos não é um fenómeno casual mas sim uma resposta a
uma realidade concreta com claras implicações, tanto para as migrantes como para a
sociedade de acolhimento e as famílias. No entanto, até há pouco tempo, a imigração
era percebida (e ainda é para muitos) como um processo predominantemente masculino;
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sendo que da perspectiva das políticas migratórias, a migração é pensada actualmente
como um fenómeno masculino e temporário.
758) Padilla, Beatriz. 2010. "Migraciones Transatlánticas y Globalización: Brasileños en
tierras lusas y el poder de las redes sociales". América Latina Hoy, 55: 85-114.
Resumo: El objetivo de este texto es contextualizar la inmigración latinoamericana a
Portugal, que presenta características de diversos sistemas migratorios (ibérico,
latinoamericano, lusófono) usando como ejemplo el caso de los brasileños. Este caso
revela, por un lado, la complejarelación que Brasil y Portugal tienen como consecuencia
de las antiguas relaciones coloniales y de las múltiples migraciones en ambos sentidos; y,
por otro, la influencia y modus operandi de lasredes sociales a partir de una etnografía
multisituada en origen y destino. El análisis de los flujos y de su inserción en el mercado
de trabajo y de las redes sociales permite abordar el dobleentorno de las migraciones
ilustrando el papel que juegan dichas redes en la integración de los brasileños en la
sociedad de acogida. El abordaje a las redes sociales asume múltiples facetas
queincluyen la informalidad/formalidad de las mismas, las diferencias de género y las
formas de solidaridad y reciprocidad étnica.
Resumo: The aim of this paper is to contextualised Latin American migration to Portugal,
which presents features of different migratory systems (Iberian, Latin American and Lusophone) using the case of Brazilians as example. The study case reveals, on one hand, the
complex relations between Brazil and Portugal as a consequence of the old colonial past
and several waves of migration in both directions, and friendship and blood ties from past
migrations; and on the other hand, the influence and modus operandi of migrants’ social
networks, by using a multisited ethnography at origin and destination. The analysis of the
fluxes and their insertion in the labour markets and the analysis of the social networks allow
approaching the double context of migra-tions, illustrating its role in the integration of
Brazilians in the host society. The focus on the social networks includes several aspects
such as their informality/formality, gender differences, and ways of solidarity and
reciprocity.
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759) Padilla, Beatriz. 2011. "Engagement Policies and Practices: Expanding the
Citizenship of the Brazilian Diaspora". International Migration, 49 (3): 10-29.
Resumo: Immigration has certainly changed many aspects of politics and policies, and
citizenship is one of them. Due to migration, both countries of origin and destination have
been forced to look at citizenship with different eyes and both have gained interest in
looking at migrants (both emigrants and immigrants) for different reasons. While countries
of origin are designing engagement policies with the goal of strengthening ties to the
diaspora, countries of destinations are designing integration and citizenship policies to
relate to newcomers. However, immigrants find themselves in a complex situation, as they
engage in dual practices which aim at expanding and securing their citizenship in both
contexts. This paper examines the case of the Brazilian diaspora in Portugal, and explores
the concept of transnational citizenship (from the countries of origin and destination, topdown and bottom-up citizenship, and contesting citizenship) including its use in generating
political belonging, and its application in the specific context of bilateral relations between
Brazil and Portugal.
760) Padilla, Beatriz, Gleiciani Fernandes & Mariana Selister Gomes. 2010. "Ser
brasileira em Portugal: imigração, género e colonialidade". In: Atas do 1º Seminário de

Estudos sobre Imigração Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza,
Manuella Callou & Mar Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 113-120.
Resumo: Este artigo reflete sobre o que é ser brasileira em Portugal, explorando esta
especificidade, a partir de análises sobre os imaginários em torno dessas mulheres e suas
experiências nesse país. Foram utilizados dados históricos, estatísticos, de análise dos
media (incluindo turismo) e entrevistas. Evidenciou-se que a experiência de ser mulher
brasileira em Portugal diferenciase, dentre as experiências migratórias, por questões de
género e históricas entre Portugal e Brasil. Os brasileiros em geral, possuem uma
identificação própria em Portugal. No caso das mulheres brasileiras isto é agravado, já
que os imaginários coloniais estiveram articulados com a criação de uma imagem
específica para as mulheres das colônias em torno da erotização – o que se reflete
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atualmente em preconceitos e discriminações, sentidas no mercado de trabalho e na
inserção social das imigrantes. Lidar com os estereótipos, muitas vezes afastando-se deles,
outras vezes aproximando-se ou utilizando-se deles, faz parte da experiência migratória
dessas mulheres.
761) Padilla, Beatriz. 2011. "L’immigrazione latinoamericana in Portogallo. Dalla visibilità
brasiliana all’invisibilità degli ispanofoni". In: Migrazione, Lavoro, Impresa. Tra America

Latina ed Europa, Collana Euro-Latinoamericana, eds. Valter Zanin & Giulio Mattiazzi.
Padova: L’Hamattan, [pages?].
762) Padilla, Beatriz. 2011. "Recriando identidades juvenis entre jovens de descendęncia
Africana na Area Metropolitana de Lisboa". In: Jovens e Rumos, eds. José Machado Pais,
René Bendit & Vitor Sérgio Ferreira. Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências Sociais, 159-180.
Excerto: Os académicos, através do seu discuruso, procuraram, durante muito tempo,
impor o conceito de Segunda Geração aos filhos dos imigrantes, o que para os
«envolvidos? Pouco se aplica e pouco significado tem. No caso dos filhos de imigrantes
africanos das ex-colónias portuguesas em Lisboa, consideram-se tanto portugueses como
africanos por diferentes motivos. Ainda que estes jovens descendentes de imigrantes
gostassem de ser como os outros jovens (nacionais/brancos), não o são. Assim, eles lutam
diariamente para construir uma identidade que, para além de Portugal e de África, se
baseia em elementos geracionais e culturais como forma de se diferenciarem dos outros.
À sua maneira, estes jovens tentam ser simultaneamente africanos e portugueses,
construindo

identidades

complexas, fundadas

em

estigmatizações

sociais, na

discriminação e em desigualdades raciais e de género, como uma estratégia de lidar
com a sua experiência quotidiana. Este capítulo baseia-se na análise de dados
quantitativos e qualitativos recolhidos durante o período de 2006-2009 como parte de
um projecto financiado pela Comissão Europeia, intitulado «Rumo à construção social de
uma juventude europeia: a experiência de inclusão e exclusão na esfera pública da
segunda geração de jovens imigrantes», ou, na sua versão resumida, TRESEGY.
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763) Padilla, Beatriz & Filipa Palma. 2011. "O racismo na 'pele' dos jovens negros em
Portugal". In: Espaço Público, Direitos Humanos & Multimedia. Novos Desafios, eds.
Rosana Martins, Maria Goreti Pedroso & Francisco Rui Cádima. Rio de Janeiro: Editora
Multifoco, 165-176.
764) Padilla, Beatriz. 2012. "Novas configurações das migrações brasileiras na Europa:
uma reflexão e proposta de agenda". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana
S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE- IUL), 1-5.
Excerto: O 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa que teve lugar
em Lisboa, no Instituto Universitário de Lisboa, organizado conjuntamente pelo Centro de
Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL) e o Centro em Rede de Insvestigação de
Antropologia (CRIA – IUL), entre o 4 e o 6 de Junho de 2012 foi um sucesso que se
evidencia em duas vertentes. Por um lado, na colaboração e envolvimento entre os
investigadores de vários centros de investigação pertencentes às principais universidades
portuguesas da região de Lisboa (Instituto Universitário de Lisboa, Universidade de Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa), à Universidade de Coimbra, e ainda contámos com o
envolvimento de investigadores brasileiros a realizar estâncias de investigação. Por outro
lado, o grau de maturidade alcançado tanto nas temáticas debatidas como na
profundidade da análise permitiu ampliar a discussão sobre as novas e variadas
configurações dos movimentos protagonizados por brasileiros na Europa, incluindo os
temas do retorno e a re-imigração.
765) Padilla, Beatriz. 2012. "Terceira idade e fosso geracional". Migrações. Revista do

Observatório da Imigração, 10: 181-182.
Excerto: Alguns mitos rodeiam a vida dos imigrantes, mas destes sobressaem dois: o
trabalho e, consequentemente, a juventude que viabiliza o poder trabalhar; e o retorno
ao país de origem. Por isso, quando se pensa em imigrantes, o comum é faze-lo em
relação a quem chega a um país, cheio de energia para trabalhar, e com disposição
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para fazer qualquer tipo de trabalho. Assim, é o trabalho que legitima, de certa maneira,
o imigrante, tanto perante a sociedade de acolhimento como perante o próprio, porque
é o trabalho, no geral (e reconhecendo que há muitas outras causas), que leva o imigrante
a sair do país à procura de novos horizontes. No entanto, o imigrante, como todo o ser
humano, envelhece e é confrontado com situações que não previu ao longo da sua
experiência migratória e que se relacionam com os mitos mencionados. Por um lado, o
facto de ser associado ao trabalho leva a que, quando idoso, seja percebido como parte
de uma terceira idade “ilegítima”, porque não trabalha ou não pode trabalhar, e por essa
razão não terá direito a estar no país de destino. Por outro, coloca-se o facto de o
imigrante não retornar ao país de origem devido a uma série de motivos que incluem ter
os filhos e netos no país de destino, conhecer e estar adaptado ao país de residência, o
sistema de saúde do país de acolhimento poder ter melhores condições do que o do país
de origem, entre outras. Assim, estas situações acrescentam fragilidade e stress ao já
complexo processo de envelhecimento.
766) Padilla, Beatriz & Joana Azevedo. 2012. "Territórios de diversidade e convivência
cultural: considerações teóricas e empíricas". Sociologia. Número temático: Imigração,

Diversidade e Convivência Cultural, 43-67.
Resumo: A diversidade é uma característica das sociedades contemporâneas, sendo que
a imigração é um dos elementos que mais têm contribuído para a sua incorporação. Uma
forma comum de abordar este fenómeno tem sido olhar para a chamada integração dos
imigrantes. No entanto, esta abordagem apresenta limitações. Um olhar mais inovador
resulta de observar como decorre a convivência intercultural a nível local (cidade/bairro),
ou seja as relações quotidianas entre autóctones e imigrantes. Refletimos sobre alguns dos
aspetos teóricos à volta da convivialidade e a superdiversidade quotidiana e a sua
aplicabilidade empírica em etnografias multissituadas, em dois bairros da Área
Metropolitana de Lisboa, no âmbito de um projeto de investigação internacional.
767) Padilla, Beatriz & Thaís França. 2012. "Direitos dos Brasileiros e Brasileiras na União
Europeia: O Papel do Estado". In: Economia, Parlamentos, Desenvolvimento e Migrações:
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As Novas Dinâmicas Bilaterais entre Brasil e Europa, ed. Olaf Jacob. Rio de Janeiro:
Konrand Adenauer Foundation, 175-198.
Excerto: As relações entre Brasil e Europa são de longa data, desde os chamados
“descobrimentos” até os dias atuais, muito marcados pela mobilidade das pessoas. Essas
mobilidades adquiriram ao longo do tempo diversas direções, modalidades e durações
e ainda subsistem nos nossos dias. Simultaneamente às mobilidades, o Estado brasileiro
e os vários Estados europeus desenvolveram também relações de intercâmbio e
cooperação. Ao mesmo tempo, tanto no velho continente como na América do Sul, para
além dos Estados nacionais, surgiram outras formas de organização supranacional e
integração regional, nomeadamente, União Europeia (EU) e MERCOSUL. Essas novas
instâncias trouxeram mudanças nas relações entre dos atores, pois para além das relações
entre Estados, ganharam relevo as relações entre os blocos.
768)

Padilla, Beatriz, Sonia Hernández-Plaza & Alejandra Ortiz. 2012. "Avaliando as

boas práticas em saúde e migrações em Portugal: teoria, prática e política". Forum

Sociológico, 22: 33-41.
Resumo: Nos últimos anos o uso das boas práticas em todas as esferas políticas tem sido
uma constante, estendendo-se a vários âmbitos, nomeadamente ao da saúde e das
migrações. É curioso verificar, no entanto, que o desenvolvimento teórico nesta matéria se
encontra aquém do seu uso. Quais são as consequências do excessivo uso das boas
práticas na investigação e na aplicação das políticas relativas à saúde e migrações? É
possível transformar o recurso das boas práticas numa ferramenta útil? Em caso afirmativo,
que elementos são necessários? Como tem decorrido este processo em Portugal? Traduzse realmente numa melhoria da saúde dos imigrantes? Através da análise de alguns casos
específicos no âmbito da saúde materno-infantil e da chamada competência cultural,
tentaremos responder a estas questões teórico-práticas.
Resumo: Lately, the use of good practices in all policy fields seems to be a constant
practice, reaching out to the field of health and migration. However, it is curious to verify
that its theoretical development has not advanced as much. What are the consequences
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of the excessive use of good practices in research and in its aplication to policies regarding
health and migration? Is it possible to transform the use of good practices in a useful tool?
In case it is, what are the necessary elements? How has this process developed in Portugal?
Has it meant an improvement in the health of migrants? Through analysing specific cases
in the field of maternal and child health and cultural competence, we try to answer to these
theoretical and practical inquiries.
769) Padilla, Beatriz & Alejandra Ortiz. 2012. "Ciudadanía transnacional de los
latinoamericanos en Portugal: considerando el país de origen y de destino". Revista de

Estudos e Pesquisas sobre as Américas, 6 (1): 1-18.
Resumo: Em Portugal os imigrantes latino-americanos podem exercer os seus direitos
políticos activos e/ou passivos nas eleições locais, variando conforme o país de
procedência e dependendo da existência do principio de reciprocidade. No caso
particular dos brasileiros, existe um sistema excepcional e a reciprocidade é elevada a
Igualdade de Direitos cujo estatuto especial confere aos brasileiros que o possuem, uma
situação quase semelhante a dos portugueses. Por outro lado, considerando a cidadania
em relação aos pais de origem, enquanto alguns cidadãos podem exercer o direito de
voto no exterior nas eleições nacionais (brasileiros, argentinos, equatorianos, peruanos),
outros não tem esse direito (uruguaios). O presente artigo aborda o conceito inovador de
cidadania transnacional, considerando como pode ser exercida no que diz respeito o
país de origem e o de destino.
770) Padilla, Beatriz & Alejandra Ortiz. 2012. "Fluxos migratórios em Portugal: do boom
migratório à desaceleração no contexto de crise. Balanço e desafios". REMHU: Revista

69 Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 20 (39): 159-184.
Resumo: A migração tem sido um fenómeno cada vez mais presente na sociedade
portuguesa, tanto no que se refere à imigração como à emigração. O artigo apresenta
um panorama resumido desta história recente, descrevendo não só os fluxos e as suas
principais características mas também o contexto europeu e nacional com especial
ligação às alterações legislativas no qual se desenvolvem os fluxos migratórios. Destaca-
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se como Portugal tem sofrido um boom migratório sem precedente apesar do mesmo ser
influenciado pela actual crise, levando não só ao declínio da imigração, mas revivendo
o fenómeno da emigração.
771) Padilla, Beatriz, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S.
Gomes & Thais França, eds. 2012. Novas e Velhas Configurações da Imigração

Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na
Europa. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).
Resumo: As migrações internacionais são uma característica inerente às sociedades
contemporâneas, no entanto, os deslocamentos de pessoas entre Brasil e Europa são
antigos, remontando à relação colônia-metrópole entre Brasil e Portugal. Porém, esta
antiguidade não se reflete em estagnação ou uniformidade. Se no momento inicial o Brasil
era um grande recetor de imigrantes vindos da Europa (de Portugal, entre outros lugares
de origem), a partir de fins do século XX começam a surgir os primeiros sinais de mudança
de sentido nos fluxos migratórios. Desde a década de 80, o Brasil começa a experimentar
uma viragem migratória que se afiançou ao longo do últimos anos do século XX e primeiros
do XXI. A Europa tornou-se um destino alternativo (aos tradicionais Estados Unidos e Japão)
para os brasileiros e brasileiras em busca de novas oportunidades. E ao longo dos anos
subsequentes essa tendência consolidou-se. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil
estima que do total de 3.122.813 imigrantes brasileiros/as em todo o mundo,
aproximadamente 911.889 vivem na Europa, o que representa cerca de 29% desse
total. Atualmente estamos perante um novo movimento de inversão ou reversão dos fluxos,
marcado pela atual crise internacional – que afeta especialmente a União Europeia – ao
mesmo tempo que o Brasil ganha terreno no cenário internacional como uma potência
emergente. Contudo, muito embora a «Europa» corresponda a um conjunto diverso de
países, cada um com sua história, cultura, política, economia própria, tem vindo a
uniformizar as políticas relativas à população imigrante que acolhem nos seus territórios;
com tendência à imposição de maiores restrições aos fluxos de entrada e até
criminalização dos mesmos. Com base neste cenário complexo, diverso e heterogéneo
não faz sentido considerar a experiência da população brasileira como homogénea em
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todos esses países. Os diferentes contextos nacionais em que estes migrantes se inserem,
conduzem e proporcionam trajetórias migratórias diferenciadas. E como tal, também é
importante reconhecer, que sob a expressão «migrantes brasileiros/as» se encontra uma
diversidade de identidades e experiências marcadas por inúmeros vetores de
diferenciação tais como: classe, raça, gênero e local de origem. Dando continuidade ao
1o Seminário de estudos sobre imigração Brasileira na Europa, realizado em 2010 em
Barcelona, propusemos conhecer, analisar e debater os mais recentes estudos
desenvolvidos sobre esta realidade, com o intuito de contrastar e comparar as trajetórias
e experiências da imigração Brasileira no continente europeu.
772) Padilla, Beatriz, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S.
Gomes & Thais França. 2012. "Apresentação". In: Novas e Velhas Configurações da

Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração
Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani
Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa
(ISCTE-IUL), ix-x.
Excerto: As migrações internacionais são uma característica inerente às sociedades
contemporâneas, no entanto, os deslocamentos de pessoas entre Brasil e Europa são
antigos, remontando à relação colônia-metrópole entre Brasil e Portugal. Porém, esta
antiguidade não se reflete em estagnação ou uniformidade. Se no momento inicial o Brasil
era um grande recetor de imigrantes vindos da Europa (de Portugal, entre outros lugares
de origem), a partir de fins do século XX começam a surgir os primeiros sinais de mudança
de sentido nos fluxos migratórios.
773)

Padilla,

Beatriz.

2013.

"Saúde

dos

imigrantes:

multidimensionalidade,

desigualdades e acessibilidade em Portugal". REMHU: Revista Interdisciplinar da

Mobilidade Humana, 21 (40): 49-68.
Resumo: Este artigo descreve os aspectos multidimensionais da saúde das populações
imigrantes e os seus descendentes, tomando como exemplo o caso português. Por um
lado, coloca-se ênfase na importância da acessibilidade e das diferentes barreiras que a
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condicionam e por outro lado, salientam-se as intervenções do estado e da sociedade
civil em prol da saúde dos imigrantes, num contexto actual marcado pela crise
internacional.
774) Padilla, Beatriz, Sónia Hernández-Plaza, Cláudia de Freitas, Érika Masanet, Cristina
Santinho & Alejandra Ortiz. 2013. "Cidadania e diversidade em saúde: necessidades e
estratégias de promoção de equidade nos cuidados". Saúde & Tecnologia, Suplemento:
e57-e64.
Resumo: Este artigo introduz o conceito de cidadania associado à sua concretização no
âmbito da saúde em contextos de diversidade. Conjuga resultados de vários projetos de
investigação de cariz qualitativo como forma de ilustrar algumas das estratégias
concebidas pelo Estado e pela sociedade civil em resposta às mudanças trazidas pelas
migrações internacionais. Assim, identificam-se as necessidades da população, as
barreiras de acesso aos cuidados de saúde, as principais fontes de desigualdades e
iniquidade e algumas das estratégias desenvolvidas na promoção da equidade em
saúde, alertando para a importância de levar em consideração as questões culturais e as
de índole socioeconómica.
Resumo: This article introduces the concept of citizenship and its achievement in the field
of health in contexts of diversity. It conjugates findings from several qualitative research
projects illustrating some strategies conceived by the State and civil society in response to
changes brought by international migrations. Thus, we identify population’s needs, barriers
accessing health services, the main sources of inequalities and inequities and some
strategies developed to promote equity in health, highlighting the importance of both
cultural and socio-economic issues.
775) Padilla, Beatriz, Sonia Hernández-Plaza & Alejandra Ortiz. 2013. “Avaliando as
boas práticas em Saúde e Migrações em Portugal: Teoria, prática e política”. Forum

Sociológico, 22: 33-41.
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Resumo: Nos últimos anos o uso das boas práticas em todas as esferas políticas tem sido
uma constante, estendendo-se a vários âmbitos, nomeadamente ao da saúde e das
migrações. É curioso veriﬁcar, no entanto, que o desenvolvimento teórico nesta matéria
se encontra aquém do seu uso. Quais são as consequências do excessivo uso das boas
práticas na investigação e na aplicação das políticas relativas à saúde e migrações? É
possível transformar o recurso das boas práticas numa ferramenta útil? Em caso aﬁrmativo,
que elementos são necessários? Como tem decorrido este processo em Portugal? Traduzse realmente numa melhoria da saúde dos imigrantes? Através da análise de alguns casos
especíﬁcos no âmbito da saúde materno-infantil e da chamada competência cultural,
tentaremos responder a estas questões teórico-práticas.
776) Padilla,

Beatriz & Alejandra

Ortiz.

2014. “Ciudadanía

transnacional:

latinoamericanos en Portugal”. Revista CIDOB d’afers internacionals, 106/107: 39-59.
Resumen: Este artículo reflexiona sobre el ejercicio de la ciudadanía como consecuencia
de la migración internacional, aplicado al caso de los latinoamericanos residentes en
Portugal. Para ello adoptamos el concepto de ciudadanía transnacional por su
maleabilidad, ya que permite considerar la perspectiva conjunta de los países de origen
y de destino, así como también la influencia de las relaciones binacionales e
internacionales. Nos preguntamos cómo se ejerce la ciudadanía transnacional en los
espacios iberoamericano, europeo comunitario y, concretamente, portugués, y si la crisis
económica que afecta a Europa y, en particular, a Portugal ha tenido alguna influencia
en la forma de ejercer la ciudadanía transnacional. Para ello se analizan los casos
particulares

de

los

argentinos,

brasileños

y

uruguayos

en

este

país.

Resumo: This article is a reflection upon the exercising of transnational citizenship as a
consequence of international migration, applied to Latin Americans resident in Portugal. In
order to do this we have adopted the concept of transnational citizenship, as its malleability
allows us to consider the whole concept of countries of origin and destination and the
influence of bilateral and international relations. We ask how transnational citizenship is
exercised in the European Union, Ibero-American and, particularly, Portuguese spaces,
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and whether it is affected by the economic crisis in Europe and, in particular, Portugal, by
analysing the cases of Argentines, Brazilians and Uruguayans living in Portugal.
777) Padilla, Beatriz & Alejandra Ortiz. 2014. “Construção das identidades de jovens
de origem imigrante em Europa: resultados dum projeto europeu”. REMHU: Revista

Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 22 (42): 133-158.
Resumo: Este artigo descreve e analisa alguns dos elementos que influenciam a construção
das identidades dos jovens de origem imigrante na Europa. Os resultados derivam dum
projeto de investigação europeu intitulado "Rumo à construção social duma juventude
europeia: a experiência de inclusão e exclusão na esfera pública dos jovens migrantes
de segunda geração"1, desenvolvido entre 2006 e 2009 em nove cidades localizadas
em cinco países: Espanha (Madrid e Barcelona), Itália (Génova e Roma), Portugal (Lisboa
e Porto), França (Metz), Alemanha (Berlim) e Holanda (Utrecht). A primeira parte analisa
os dados quantitativos recolhidos nos contextos de estudo, comparando os jovens
descendentes de imigrantes com os jovens autóctones, focando a questão da identidade
como um assunto central no processo de inclusão dos jovens imigrantes. A segunda parte
aborda alguns dos marcadores identitários presentes nos jovens descendentes de
imigrantes em Portugal, à luz de dados etnográficos recolhidos especificamente para o
caso dos jovens na Área Metropolitana de Lisboa focando as questões de identidade,
género e discriminação.
778) Padrao, Maria Helena, Reinaldo Padrao, Maria Joao A. Oliveria, Sandra Marnoto
& Ines Guerra. 2011. "The face of immigration in the North of Portugal". Regional and

Sectoral Economic Studies, 11 (2): 73-82.
Resumo: This study seeks to understand the consequences of this phenomenon in the
relocation of human resources from other countries to Portugal and to evaluate the impact
of immigrants in northern Portugal, including help to clarify the mechanisms for determining
the measures of economic policy (sectors most wanted, integration, interactions in
organizations). With decolonization and later integration into the European Union, the
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social and cultural fabric has undergone profound changes. Portugal has become a host
country.
779) Palacino, Maria Helena. 2010. "Integração e associativismo imigrante no município
do Seixal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6: 193-201.
Resumo: O Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal – Espaço Cidadania
constitui um projecto pioneiro de governação local que visa a promoção da cidadania e
do diálogo intercultural, estando especialmente vocacionado para apoiar as populações
migrantes e as comunidades culturais residentes no concelho do Seixal. O movimento
associativo imigrante e a sua integração na estrutura organizacional do concelho tem
constituído uma das suas áreas prioritárias de actuação, o que se tem vindo a traduzir na
inclusão das associações de imigrantes no Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do
Concelho do Seixal, na assinatura da Carta de Compromisso do Fórum para a Cidadania
e na participação activa no Projecto Municipal Migrações e Cidadania. O impacto
destas iniciativas tem apontado claramente para um maior protagonismo das associações
de imigrantes no tecido social e cultural do concelho bem como para um crescente
envolvimento participativo das associações nos processos de decisão das políticas de
integração local.
Resumo: The Seixal Territorial Pact for Intercultural Dialogue – Citizenship Space is a
pioneering local government project for the promotion of citizenship and intercultural
dialogue, targeting migrant populations and cultural communities residing in the
Municipality of Seixal. One of its priority areas of intervention is the immigrant associational
movement and its integration into the local organisational structure of the Municipality. This
has led to the inclusion of immigrant associations in the Seixal Territorial Pact for Intercultural
Dialogue, to the signing of the Commitment Declaration of the Forum for Citizenship, as
well as to their active participation in the Migration and Citizenship Municipal Project. The
impact of these measures has clearly shown an enhanced leadership role for immigrant
associations in the municipality’s social and cultural fabric, as well as the associations’
increasing engagement and participation in local integration policy-making processes.
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780) Pardue, Derek. 2012. "Cape Verdean Kriolu as an epistemology of contact".

Cadernos de Estudos Africanos, 24: 73-94.
Resumo: O crioulo, como língua e sentimento, representa uma “perspetiva de contato”,
uma visão sobre a vida e um meio de identificação que se estrutura historicamente através
do encontro. Cabo Verde nasceu de uma formação crioula e o movimento é parte
essencial das práticas linguísticas e identitárias cabo-verdianas. Recentemente, o Estado
português e promotores imobiliários criaram um novo cenário na longa série de dramas
de (des)localização dos cabo-verdianos, quando os municípios da Área Metropolitana de
Lisboa aceleraram a demolição de casas “improvisadas” e o realojamento dos seus
moradores em bairros “sociais”. Defendo que bairros como o Casal da Boba não são
simplesmente “zonas de contato” onde as diferenças se manifestam e a agência
subalterna adquire potencial visibilidade. No caso do crioulo cabo-verdiano em Lisboa,
o conceito de “contato” é epistemológico. O presente ensaio liga as realidades concretas
dos bairros de Lisboa às experiências de contato historicamente estruturadas face ao
colonialismo, à migração e à língua.
Resumo: Kriolu as language and sentiment represents a “contact perspective”, an outlook
on life and medium of identification historically structured by the encounter. Cape Verde
was born out of an early creole formation and movement is an essential part of Cape
Verdean practices of language and identity. Most recently, the Portuguese state and thirdparty real estate developers have provided another scenario in the long series of
(dis)emplacement dramas for Cape Verdeans as Lisbon administrations have pushed to
demolish “improvised” housing and regroup people into “social” neighborhoods. I argue
that neighborhoods such as Casal da Boba are not simply “contact zones” where
differences are made manifest and subaltern agency is potentially given a stage. In the
case of Cape Verdean Kriolu in Lisbon, the concept of “contact” is an epistemological one.
This essay connects the empirical realities of Lisbon neighborhoods to the historically
structured experiences of contact vis-à-vis colonialism, migration and language.
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781)) Pardue, Derek. 2013. "The Role of Creole History and Space in Cape Verdean
Migration to Lisbon, Portugal". Urban Anthropology & Studies of Cultural Systems & World

Economic Development, 42 (1/2): 95-134.
Resumo: Despite its miniature size, the archipelago of Cape Verde, located 350 miles off
the

coast

of

Senegal

in

the

Atlantic

Ocean,

has

been

influential

in

shapingPortuguese society. More broadly, Cape Verde was arguably the first "creole"
society, an ambiguous model of colonial contact via the European-African encounter and
model for postcolonial hybridity via popular cul-ture.Cape Verdean migration experiences
are remarkably diverse and contribute to a heterogeneous diaspora in terms of class, racial
identification, gender and regional affiliation. This article addresses two dimensions
of Cape Verdemigration in the former metropole of Lisbon: the historical specificity
of CapeVerdean in relation to Portugal's four other African territories (Guinea-Bissau, Sâo
Tomé

and

Principe,

Angola

and

Mozambique)

and

the

different

ways

Cape Verdeans have occupied public and residential spaces in Lisbon, including formal
institutions and informal expressive culture. Based on ethnographic and archival research
since 2007 in Lisbon and the CapeVerdean capital city of Praia, I argue that given these
contextual factors of time and space, one can appreci-ate the unique position
of Cape Verdeans as "creole citizens" and jettison the problematic category of "LusoAfricans" as inaccurate and myopic.
782) Pardue, Derek. 2014. “Kriolu Scenes in Lisbon: Where Migration Experiences and
Housing Policy Meet”. City & Society, 26 (3): 308-330.
Resumo: Since the early 1990s, the Lisbon housing authorities have targeted “improvised”
neighborhoods (e.g., poorly serviced neighborhoods with limited infrastructure) for removal
or renewal into housing projects called “social” neighborhoods. Many of the
neighborhoods undergoing transition are inhabited by Kriolu-speaking Portuguese of Cape
Verdean descent. I analyze residents’ responses to these changes, particularly the
responses of young male rappers. My analysis reveals that rap music in these transforming
neighborhoods is a means for making “Kriolu scenes”—expressions highlighting Cape
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Verdeans’ experiences of Portuguese colonialism, postcolonialism, marginalization due to
language and race, and now urban displacement. They are also expressions of belonging
and cultural citizenship, and exercises of emplacement within the changing city. Kriolu
scenes highlight an important but underappreciated role that language plays in shaping
urban space. Methodologically, I draw from archival research, fieldwork in Lisbon
neighborhoods, and interviews with local rappers of Cape Verdean descent.
783) Pardue, Derek. 2015. Cape Verde, Let’s Go – Creole Rappers and Citizenship in

Portugal. University of Illinois Press.
Resumo: Musicians rapping in kriolu--a hybrid of Portuguese and West African languages
spoken in Cape Verde--have recently emerged from Lisbon's periphery. They popularize
the struggles with identity and belonging among young people in a Cape Verdean
immigrant community that shares not only the kriolu language but its culture and history.
Drawing on fieldwork and archival research in Portugal and Cape Verde, Derek Pardue
introduces Lisbon's kriolu rap scene and its role in challenging metropolitan Portuguese
identities. Pardue demonstrates that Cape Verde, while relatively small within the
Portuguese diaspora, offers valuable lessons about the politics of experience and social
agency within a postcolonial context that remains poorly understood. As he argues,
knowing more about both Cape Verdeans and the Portuguese invites clearer assessments
of the relationship between the experience and policies of migration. That in turn allows us
to better gauge citizenship as a balance of individual achievement and cultural ascription.
Deftly shifting from domestic to public spaces and from social media to ethnographic
theory, Pardue describes an overlooked phenomenon transforming Portugal, one sure to
have parallels in former colonial powers across twenty-first-century Europe.
784) Pardue, Derek. 2016. “Kriolu Interruptions: Local Lisbon rappers provoque a
rethinking of ‘Luso’ and ‘Creole’. Luso – Brazilian Review, 52 (2): 153-173.
Resumo: Portugal, juntamente com todos os países da Europa ocidental, está numa
encruzilhada histórica. Como a migração a várias localidades européias tem-se
intensificado e diferenças nas formas de linguagem, religião, raça e etnia tornaram-se
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mais visíveis, a questão que se apresenta é: como as comunidades têm reconfigurado
suas identidades? No caso de Lisboa, graças à longa prática da transculturação durante
o colonialismo português e, mais tarde, no período pós-colonial, há um pressuposto
generalizado de que Portugal estaria em posição de responder bem a uma crise. No
entanto, para alguns jovens, especificamente os rappers kriolu, essa versão de
multiculturalismo remete ao Lusotropicalismo, um poderoso mas problemático discurso de
congenialidade e excepcionalismo portugueses. Neste artigo, analiso kriolu, um idioma
híbrido de Cabo Verde, cuja base consiste do português europeu e línguas da África
ocidental, como uma complexa formação de identidade. Mais do que língua, o kriolu se
manifesta, particularmente, em arranjos de espaço dentro de uma série de
desenvolvimentos de bairros e imaginações coletivas. Com base na etnografia colhida
em pesquisas de campo e de arquivo, argumento que o kriolu interrompe a mitologia
nacional do Lusotropicalismo, assim como o paradigma do “creole” na literatura
acadêmica em torno de encontros coloniais e identidades emergentes. Esta “interrupção”
em nome da diferença é ainda mais peculiar dado o fato de que os caboverdeanos têm
historicamente se beneficiado dos discursos e regulamentos assimilacionistas, como o
Lusotropicalismo.
785) Pedreira, Isabel Cardeal Viana. 2013. Estudantes da CPLP no ensino superior em

Portugal: tendências de evolução e perfis sociais. Mestrado em Estudos Sociais da
Ciência. Lisboa: ISCTE.
Resumo: A mobilidade de estudantes constitui um dos aspectos mais visíveis do
desenvolvimento internacional de comunidades científicas e académicas que se processa
cada vez mais à escala global, mas ancora também em relações com raízes profundas,
como é o caso dos vínculos pós-coloniais. Neste contexto, o presente trabalho estuda o
universo de estudantes nacionais de países da CPLP, que frequentam o ensino superior
em Portugal, procurando detectar as principais tendências da evolução da sua
composição, bem como identificar os seus perfis sociais. Ao longo de dezassete anos,
sob uma tendência para um crescimento moderado, verificam-se fortes variações, com o
alargamento da quota-parte dos brasileiros, das mulheres e dos estudantes de pós-
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graduação (e a correlativa diminuição de homens africanos). Mulher, com menos de 30
anos, brasileira ou cabo-verdiana, seguindo, no primeiro caso, pós-graduações em Direito
e ciências sociais em universidades públicas e, no segundo, licenciaturas em gestão e
engenharia em universidades privadas e institutos politécnicos públicos, eis os perfis mais
representativos. Os perfis sociais evidenciam um recrutamento selectivo (forte peso das
classes superiores), mais ainda entre os «estudantes internacionais», que vieram
expressamente para Portugal para seguir estudos superiores, do que entre os «imigrantes»,
que já antes residiam no País. No ponto de encontro entre as suas estratégias e as
estratégias de internacionalização das instituições de ensino superior, no contexto da
globalização e das migrações internacionais, Portugal continua a oferecer, em virtude dos
vínculos linguísticos e pós-coloniais, um destino de eleição aos nacionais da CPLP que
procuram prosseguir estudos no estrangeiro.
Resumo: Student mobility is one of the most noticeable aspects of the development of
international scientific and academic communities that increasingly takes place on a global
scale, but it is also anchored in deep-rooted relations, such as post-colonial ties. In this
context, this study focus on nationals from CPLP countries who come to higher education in
Portugal, trying to detect the main trends in the evolution of their composition, as well as to
identify their social profiles. Over seventeen years, under a trend of moderate growth, there
are significant variations, with the enlargement of the share of Brazilian women and
graduate students (and the corresponding decrease of African men). Women under 30
years of age, Brazilian or Cape Verdean, attending, in the former case, postgraduate
courses in law and social sciences in public universities and, in the latter, graduate course
in engineering and management in private universities and public polytechnics are the most
representative profiles. Social profiles show a selective recruitment (heavy weight of the
upper classes), more so among "international students", who come purposely to Portugal to
attend higher education, than among "immigrants", who already lived in the country. At the
meeting point between their strategies and the strategies of internationalization of the higher
education institutions, in the context of globalization and international migration, because
of language and postcolonial ties, Portugal continues to offer a preferred destination for
nationals of CPLP countries seeking to pursue their studies abroad.668)

Pedro, P. Rui
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Manuel da Silva. 2009. "Da tomada de consciência de uma sociedade multicultural à
implementação da filosofia intercultural". In: Migrações, Permanências e Diversidades, ed.
Maria Beatriz Rocha-Trindade. Porto: Edições Afrontamento, 41-52.
786) Pedro, Rui da Silva. 2010. "A Obra Católica Portuguesa de Migrações e o
movimento associativo imigrante em Portugal". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 6: 163-186.
Resumo: A Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM) tem desempenhado, ao
longo das últimas décadas, um papel fundamental nos processos de integração das
populações migrantes a residir em Portugal. De igual importância tem sido a sua
intervenção a ní- vel das associações imigrantes, sendo a criação do Secretariado
Coordenador de Associações para a Legalização (SCAL) no início da década de
noventa, em colaboração com as associações de imigrantes e outros parceiros sociais,
um exemplo paradigmático do compromisso da OCPM na dinamização e na
capacitação do movimento associativo imigrante, na luta pelo reconhecimento e pelos
direitos das populações imigrantes. A actuação da OCPM no SCAL bem como o trabalho
mais recentemente desenvolvido em rede com as organizações de imigrantes e da
sociedade civil, ganhou um protagonismo de grande importância nos processos de
mobilização colectiva imigrante, norteados pela defesa dos direitos humanos, da
igualdade, da democracia e da justiça social.
Resumo: In recent decades, the Portuguese Catholic Organisation for Migration (OCPM)
has played a major role in the integration processes of migrant populations residing in
Portugal. Its work with immigrant associations has been equally important, in particular the
creation in the early 1990s of the Secretariat for the Coordination of Associations for
Legalisation (SCAL), in cooperation with immigrant associations and other social partners.
This became a paradigmatic example of OCPM’s commitment to the mobilisation and
empowerment of the immigrant associational movement in its struggle for recognition and
for the rights of immigrant populations. OCPM’s activity in the SCAL, as well as in the more
recently developed networks of immigrant associations and civil society organisations, has
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been of utmost importance for collective immigrant mobilisation, orientated towards the
protection of human rights, equality, democracy and social justice.
787) Pedroza, Luicy. 2013. "Policy framing and denizen enfranchisement in Portugal: why
some migrant voters are more equal than others". Citizenship Studies, 17 (6/7): 852-872.
Resumo: The enfranchisement of non-citizens across different democracies has been mostly
approached at with macro-explanations that propose national traditions of citizenship or
transnational influences as remote causes, leading researchers to explain variation through
some fuzzy balancing of the two. This article joins the more recent literature focusing on
the meso-level, particularly on political discourses on denizen enfranchisement, to examine
the deviating case of Portugal, based both on strict reciprocity and on differentiating clauses
that divide non-citizen migrants into different universes of voters and non-voters. Such a
case allows theoretical refinement of process-based and discursive approaches on denizen
enfranchisement and shows that it succeeded in Portugal when parliamentarians framed it
as a symbolically generous but practically restricted move that promised prestige gains visà-vis Europe and Portuguese emigrants.
788) Peixoto, João. 2009. "New Migrations in Portugal: Labour Markets, Smuggling and
Gender Segmentation". International Migration, 47 (3): 185-210.
Resumo: In the last three decades, Portugal has undergone deep changes regarding
international migration. Firstly, it has become an important receiver of foreign international
migrants from Africa, namely the ones coming from the ex-colonies, now independent
countries. Secondly, it witnessed a growing presence of Brazilians, which turned from a
narrow middle-high class group of immigrants, to a very large number of middle-low and
low class immigrants. Thirdly, it observed a progressive diversification of national origins,
mainly represented by the recent and vast Eastern European community, but also visible in
dozens of other growing foreign nationalities. In this paper, the focus will be on the role
played by labour markets in the growth of new migrations, particularly in what is linked to
the importance of smuggling and gender segmentation. Regarding smuggling, the strong
recent expansion of the Portuguese economy, accompanied by frequent informal
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relationships in the labour market, largely explain the surge in the number of immigrants.
These migrants often entered the country in an irregular way, using the services of smugglers
and traffickers, and performing the bottom jobs of the professional ladder. Given the
demand for a flexible labour force and the government’s restrictive immigration policy, the
objective needs of the labour market were often met by irregular channels of migration.
Gender was also a part of the process, since the segmentation of the labour market was
increasingly based on ethnic and gender lines. The growth of female related jobs, from
domestic and industrial cleaning to caring, and including the sex industry, explained why
gendered avenues were built for labour immigration. Although most of the recent labour
cycles were dominated by male workers, an increasing fraction was composed of women.
Except for the case of trafficking, where exploitation is persistent, women may have
acquired in this immigration process an increased but problematic autonomy.
789) Peixoto, João & Catarina Sabino. 2009. Immigration, Emigration and Policy

Developments in Portugal. ARIs - Análisis del Real Instituto Elcano, Real Instituto Elcano,
Newsletter Nº 58.
Resumo: In the context of Southern Europe, Portugal faces a singular situation. Similarly to
Spain, Italy and Greece, the country registered a strong immigration in the late 1990s.
However, in the early years of the new century immigration has decreased. At the same
time, emigration has continued and a new wave of emigrants has left the country, mostly
directed towards Spain. As regards government policy, admission and integration have
been addressed but emigration has not seriously been looked into.
790) Peixoto, João & Catarina Sabino. 2009. Portugal: Immigration, the labour market

and policy in Portugal: trends and prospects. IDEA Working Papers, 6.
Excerto: Foreign immigration in Portugal is a fairly recent phenomenon. Portugal, like other
Southern European countries, has long been predominantly a country of emigration.
Although it still is, Portugal has increasingly become a country of immigration since the mid1970s, following the April Revolution of 1974 and with the decolonization process. In the
next sections, the main aspects of immigration in Portugal will be described. Due to the
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wider availability of statistics based on citizenship, most elements refer to foreign citizens
in Portugal. For the sake of clarity, “immigration” will mean, in the paragraphs to follow,
the foreign population in Portugal, except when different definition of these concepts is
provided. The report is divided and organised according to the following sections: in
section 1, the demographic and historical framework explaining the increase of
immigration in Portugal will be considered, as well as information on the transition from
emigration to immigration. In section 2, immigration stocks and flows since the 1980s will
be presented, as well as some data on the demographic characteristics (sex and age) of
immigrants. In section 3, the main elements of the insertion of immigrants into the labour
market will be described, together with some observations about the informal economy,
about irregular migration and trafficking. In section 4, the immigration policy in Portugal
will be presented, taking into account the chronology of measures, the current admission
policy and some elements of integration policies. Finally, some concluding remarks will be
set forth.
791) Peixoto, João, Catarina Sabino & Alexandre Abreu. 2009. "Immigration Policies in
Portugal: Limits and Compromise in the Quest for Regulation". European Journal of

Migration & Law, 11 (2): 179-197.
Resumo: The main objective of this article is to describe the key elements of the making of
immigration control policies in Portugal until 2007. First, the main policy initiatives and
measures concerning the admission of foreigners are presented. Second, the mechanisms
and difficulties surrounding the issue of immigration control are discussed, and a tension is
identified between the structural demand for foreign labour and the measures taken for
control. Third, the positions of the main political parties and of the most relevant
stakeholders are highlighted. The evidence indicates that despite continued attempts to
control immigration, the stated policy objectives are at odds with the outcome,
characterised by endemic irregular migration. The factors hindering regulation are both
internal and external, encompassing the economic, social, institutional and legal domains.
Given the limits to control, policy-makers have sought to achieve a compromise by enacting
frequent regularization programmes while seeking to improve admission and control. In this
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process, the main political parties have exhibited a significant degree of consensus, which
may be partially accounted for by the convergence among the other stakeholders
(employers, trade unions, Catholic organisations and immigrants' associations) and by the
increasing, albeit contradictory, acceptance of immigration by public opinion.
792) Peixoto, João. 2010. "Demografia, migrações e desenvolvimento - Algumas reflexões
sobre teorias e políticas de população". In: Homenagem ao Professor Doutor Adelino

Torres, eds. António Romão, Joaquim Ramos Silva & Manuel Ennes Ferreira. Coimbra:
Almedina, 353-380.
793) Peixoto, João. 2010. "Der wandel der migrationsbewegungen am beispiel der
internationalen migrationen in Portugal". In: Portugiesische Migrationen. Geschichte,

Repräsentation und Erinnerungskulturen, ed. Teresa Pinheiro. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 71-90.
794)

Peixoto, João & Susana Atalaia. 2010. Policies, families and integration: a state

of the art of immigration research in Europe. SOCIUS Working Papers, 3/2010. Lisboa:
Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, Instituto Superior
de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.
Excerto The objective of the current report is presenting the main research lines, theoretical
discussions and controversial issues existing about immigration in the European framework
and, particularly, in the EU since the 1990s. As stated previously, it only deals with
international migration and, particularly, immigration, dealing with both inflows and
integration – two subjects sometimes separated in research. Besides this first introductory
section, the second section presents the framework, i.e., a brief history of immigration in
Europe and some relevant statistical data. The third section summarizes the research,
structured around three main themes: a thorough exam will be made of research on policy
issues (admission, control, integration and citizenship); family-related issues (demography,
family migration, gender and age related migration); and integration patterns (work, space,
identity and second generations). The first of these latter topics has a dual objective,
presenting simultaneously the main research available and the related public policies
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existing towards immigration. In the final section, a brief synthesis is made and some
research gaps will be tentatively identified. Compared to other states of the art in the field,
this one differs in some respects, among which focusing more attentively on family and
social inequality related issues, given the scope and objectives of the project from which it
derives.
795) Peixoto, João. 2011. "How the global recession has impacted immigrant
employment: the Portuguese case". In: Migration and the Great Recession: The Transatlantic

Experience, eds. Demetrios G. Papademetriou, Madeleine Sumption & Aaron Terrazas.
Washington: Migration Policy Institute, 106-125.
796) Peixoto, João & Duval Fernandes, eds. 2011. RILP – Revista Internacional de língua

Portuguesa. Migrações, 24.
Excerto: Este número da Revista Internacional em Língua Portuguesa incide sobre o tema das
migrações internacionais nos vários países de língua portuguesa. A reunião de um conjunto
de textos nesta área é, só por si, um empreendimento inovador. Apesar da atenção crescente
de que as migrações internacionais têm beneficiado e do aumento dos estudos sobre este
tema em cada uma das nações envolvidas, o enfoque comum nos páises que falam
português é muito raro. Até à data, a primeira e única iniciativa deste tipo parece ser a
publicação de um conjunto de textos na revista International Migration em 2009 (Martin,
2009) – curiosamente, uma publicação em língua inglesa. Esses textos resultaram da
conferência “Migration and the Lusophone World”, que teve lugar a 17-18 de Novembro
de 2006, em Washington, EUA, sob a coordenação de Susan Martin. Depois disso, não
parecem ter existido novos contributos, pelo que este número da Revista Internacional em

Língua Portuguesa é o primeiro em que o tema é discutido em português.
797) Peixoto, João & Duval Fernandes. 2011. "Nota dos editores". RILP – Revista

Internacional de língua Portuguesa. Migrações, 24: 13-19.
Excerto: Este número da Revista Internacional em Língua Portuguesa incide sobre o tema
das migrações internacionais nos vários países de língua portuguesa. A reunião de um
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conjunto de textos nesta área é, só por si, um empreendimento inovador. Apesar da
atenção crescente de que as migrações internacionais têm beneficiado e do aumento dos
estudos sobre este tema em cada uma das nações envolvidas, o enfoque comum nos
países que se falam português é muito raro. Até à data, a primeira e única iniciativa deste
tipo parece ser a publicação de um conjunto de textos na revista International Migration
em 2009 (Martin, 2009) – curiosamente, uma publicação em língua inglesa. Esses textos
resultaram da conferência “Migration and the Lusophone World”, que teve lugar a 17-18
de Novembro de 2006, em Washington, EUA, sob a coordenação de Susan MartinDepois disso, não parecem ter existido novos contributos, pelo que este número da Revista

Internacional em Língua Portuguesa é o primeiro em que o tema é discutido em português.
798) Peixoto, João & Juliana Iorio. 2011. Crise, Imigração e Mercado de Trabalho em

Portugal: retorno, regulação ou resistência?. Cascais – Lisboa: Principia – Fundação
Calouste Gulbenkian.
Resumo: A Fundação Calouste Gulbenkian, através do Fórum Gulbenkian Migrações, tem
vindo a aprofundar o conhecimento sobre os modelos tradicionais e as práticas de
intervenção a nível local para a integração de imigrantes, procurando dessa forma
contribuir para a adaptação das políticas às novas realidades dos movimentos
migratórios. [...] Em 2010, um dos temas debatidos e analisados foi "Crise, Imigração e
Mercado de Trabalho em Portugal: Retorno, Regulação ou Resistência", cujas principais
conclusões e recomendações se mostram compiladas nesta edição.
799) Peixoto, João (ed.), Carolina Marçalo & Nancy Tolentino. 2011. Imigrantes e

Segurança Social em Portugal. Observatório da Imigração, 49. Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: Os objetivos deste estudo passaram pela avaliação do grau de proteção social
dos imigrantes, em resultado dos mecanismos legais existentes e do seu registo efetivo no
sistema de segurança social; o conhecimento dos posicionamentos de grupos específicos
de imigrantes perante o sistema; o aprofundamento de algumas categorias contributivas
especiais, como o trabalho independente e o serviço doméstico; a avaliação da
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capacidade de proteção social durante períodos de prosperidade ou de crise económica,
com relevo para a conjuntura recessiva verificada em Portugal nos últimos anos; e o
conhecimento da contribuição financeira líquida dos imigrantes para o sistema de
segurança social.
800) Peixoto, João. 2012. "Back to the South: Social and Political Aspects of Latin
American Migration to Southern Europe". International Migration, 50 (6): 58-82.
Resumo: When migration from the Latin American and Caribbean countries to Europe is
studied, a preferential stream can be noted towards southern Europe. There would also
appear to have been a remarkable growth in the volume of flows in this direction in recent
years. The flows themselves vary: in the case of Spain, nationals from Ecuador, Colombia,
Peru and Argentina predominate; Portugal is the recipient of Brazilians; and Italy mainly
plays host to nationals from Peru and Ecuador. These flows reveal the importance of various
factors: economic push and pull mechanisms; the former presence in the region of Spain
and Portugal as erstwhile colonial powers; the earlier waves of emigrants in that direction
from Spain, Portugal and Italy; a relatively more favourable social reception; and political
initiatives that favour the new sending countries. In other words, economic gaps, former
historical links, cultural and linguistic affinities, family ties and diplomatic channels suggest
that a special route exists for migrants from Latin America.
The topics that will be expanded upon in this paper include the factors explaining recent
immigration to southern Europe; the economic incorporation of immigrants; the social
framework of flows, including reactions from local populations; and the tentative and
multiple policy responses to immigration. Conclusions indicate that the potential for
movements from Latin America, resulting from both previous and current links, has proved
to be a favourable response to the need for immigrant workers in the case of southern
European societies. Despite the familiar path (albeit in the reverse direction), the economic
incorporation of immigrants has mainly occurred in the low-ranking jobs, as was the case
with other inflows. This stemmed from market needs, state failures and the importance of
the family. However, given the numerous links between Latin America and southern Europe,
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the social and policy responses adopted towards these immigrants seem to have been
more beneficial than towards other groups.
801) Peixoto, João, Joaquín Arango, Corrado Bonifazi, Claudia Finotelli, Catarina
Sabino, Salvatore Strozza & Anna Triandafyllidou. 2012. "Immigrants, markets and
policies in Southern Europe. The making of an immigration model?". In: European

Immigrations. Trends, Structures and Policiy Implications, ed. Marek Okólski. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 107-147.
Excerto: Greece, Italy, Portugal and Spain have in common two long episodes of strong
emigration – during the first period of globalisation and after World War II – and they
now share comparable types of foreign immigration. During the first period of globalisation,
in the second half of the nineteenth century and before World War I, these countries made
an important contribution to intra-European migration and to settlement migration in North
America and South America. After World War II, they were among the main suppliers of
the growing economies of Western and Northern Europe. Currently, they are experiencing
a significant inflow of foreigners. In a relatively short time span, Southern Europe underwent
its migration transition, becoming one of the most important areas of attraction on the
continent (Bonifazi 2008). According to the available statistics, the number of foreign
immigrants in this area can be estimated as ranging from between 950,000 and 1.3
million in 1991 to between 8 million and 10 million in the period 2006-2007. This is a
seven- to eight-fold increase in just fifteen years.
802) Peixoto, João & Catarina Egreja. 2012. "A força dos laços fracos: Estratégias de
emprego entre os imigrantes brasileiros em Portugal". Tempo Social, 24 (1): 263-282.
Resumo: Este texto aprofunda o tema das estratégias de obtenção de emprego entre
imigrantes brasileiros em Portugal. Entre os principais objetivos está, em primeiro lugar,
compreender a importância das redes sociais na obtenção de emprego no exterior, como
mecanismo facilitador do processo de migração. Em segundo, explorar a hipótese de
que, entre os migrantes internacionais, os "laços fracos" importam mais para obtenção de
emprego do que os "laços fortes". Por fim, identificar as variáveis - sexo, idade,
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qualificação, inserção socioprofissional e tipo de empregador, entre outras - associadas
aos diferentes tipos de estratégias e de redes. A principal base empírica utilizada é uma
pesquisa com imigrantes brasileiros em Portugal realizada no ano de 2009.
Resumo: This article addresses the theme of job search strategies among Brazilian
immigrants in Portugal. Its main objectives are, first, to understand the importance of social
networks in finding employment abroad, as an enabling mechanism of the migration
process. Second, to explore the hypothesis that, among international migrants, the "weak
ties" matter more than "strong ties" to get a job. Finally, to identify the variables - gender,
age, qualification, socio-professional insertion and type of employer, among others associated with different types of strategies and networks. The main empirical base used
for this study is a survey of Brazilian immigrants in Portugal carried out in 2009.
803) Peixoto, João. 2013. "Imigração e cidadania". In: Portugal e a Europa: novas

cidadanias, Marina Costa Lobo (ed.), João Pedro George, João Peixoto, Luis Berbardo,
Luís Mah, Maarten Vink, Patrícia Jerónimo & Sofia Aboim. Lisboa: Fundação Francisco
Manuel dos Santos, 149-182.
Excerto: O principal objectivo deste texto é examinar a forma como a evolução dos
padrões de imigração – entendendo por este termo apenas a entrada de população
estrangeira – tem influenciado o exercício da cidadania em Portugal. Para isso, faz-se,
em primeiro lugar, uma breve descrição da evolução da imigração ao longo das últimas
décadas. Em segundo lugar, descrevem-se as políticas de imigração desenvolvidas ao
longo dos últimos anos, observando-se o contraste entre os direitos concedidos e a
inserção real dos estrangeiros. Em terceiro lugar, aprofunda-se o caso dos direitos políticos
– expressão máxima da cidadania – e a forma como são usufruídos, isto é, os
comportamentos políticos e modos de participação dos imigrantes. Em quarto lugar,
revêem-se as reacções da população portuguesa em relação aos imigrantes, pelo ângulo
dos comportamentos políticos e eleitorais, inquéritos à opinião pública e meios de
comunicação social.
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804) Peixoto, João. 2013. "Imigração, emprego e mercado de trabalho em Portugal: os
dilemas do crescimento e o impacto da recessão". In: Migrações na Europa e em Portugal.

Ensaios de homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda
805) Fonseca, Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina,
159-184.
806) Peixoto, João, Beatriz Padilla, José Carlos Marques & Pedro Góis (orgs.). 2015.

Vagas Atlânticas: migrações entre Brasil e Portugal no início do século XXI. Lisboa: Editora
Mundos Sociais, CIES, ICSTE-IUL.
Excerto: Este livro é o resultado de um projeto de investigação designado “Vagas
Atlânticas: a Imigração Brasileira em Portugal”, financiado pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, que decorreu entre 2007 e 2011.1 Os resultados globais desse projeto
deveriam ter sido apresentados logo após a sua conclusão. Algumas vicissitudes práticas
atrasaram, porém, esse objetivo. Ao mesmo tempo, a sociedade portuguesa mudava
rapidamente. O desencadear da crise económica mundial em 2008, que conduziu a
uma rápida deterioração da situação económica em Portugal, culminada com a
intervenção da Troika (Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco
Central Europeu) em 2011, levou a uma alteração profunda do panorama migratório
português. Os fluxos de imigração, antes tão intensos, desaceleraram e, em vários casos,
inverteram-se, ao mesmo tempo que se abria uma nova e inesperada vaga de emigração.
O projeto, que havia sido concebido e submetido para financiamento em 2006, num
contexto económico e social totalmente diferente, parecia perder a sua atualidade.
Pareceu claro aos organizadores deste livro — que, em conjunto com Maria Ioannis
Baganha, entretanto desaparecida, conceberam e conduziram aquele projeto de
investigação —, que a publicação dos resultados devia ser revista em função das novas
circunstâncias. Foi com esse objetivo que decidiram organizar uma conferência onde se
pudessem discutir todos os movimentos — quer os que haviam ocorrido no período de
imigração mais forte, quer os novos fluxos que se sucederam à deterioração da situação
económica. Essa conferência, intitulada “Portugueses no Brasil, Brasileiros em Portugal”,
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teve lugar em Lisboa, em junho de 2013, e reuniu especialistas portugueses e brasileiros,
tanto da academia como em representação das empresas e da sociedade civil.2 Ficaram
assim reunidos contributos que permitiam ter uma visão abrangente dos movimentos
migratórios entre o Brasil e Portugal durante o novo século.
807) Pena, Ingrid Machado. 2012. Boas práticas para a integração de populações

imigrantes: governamentalidade, gestão e bem-estar num Centro de Acolhimento
Temporário em Lisboa, entre 2011-2012. Mestrado em Desenvolvimento e Saúde Global.
Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: O presente estudo aborda a construção da narrativa das boas práticas para a
integração de imigrantes num centro de acolhimento temporário em Lisboa,
contextualizando o conceito de acolhimento e boas práticas com referência aos cenários
político e económico actuais. O Centro Pedro Arrupe (CPA) acolhe imigrantes e
deslocados do seu país de origem em situação de carência humanitária, ou seja, pessoas
que encontram-se incapazes de cumprir com as necessidades básicas de alojamento,
alimentação, vestuário, higiene, entre outros. A partir de um dos projectos em execução Projecto de Tutoria Social - o estudo tem por objectivo explorar e acomodar as
perspectivas/narrativas dos actores envolvidos e identificar as racionalidades e/ou
paradigmas associados que conferem forma à intervenção no terreno. Para a realização
do estudo foi privilegiado o método etnográfico com a realização de entrevistas semidirectivas com tutores, residentes e equipa técnica, observação participante, revisão da
literatura, consulta a manuais de boas práticas e relatórios internacionais e a análise
documental do projecto. Nas representações dos interlocutores, não obstante a
pluralidade de significados e atribuições, é possível identificarmos três narrativas ou
paradigmas dominantes para enquadrar o processo de integração e a conceptualização
das boas práticas: o paradigma disciplinar, o paradigma da solidariedade e justiça social
e o paradigma institucional. Importa referir que as diferentes representações ou
paradigmas não são mutuamente exclusivos. Desta maneira, na perspectiva dos
interlocutores, as boas práticas sustentam-se como um conjunto de medidas que promovam
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ações de respeito, mutualidade e responsividade, mas também de aquisição de
competências e normas comportamentais.
Resumo: The present study discusses the construction of the narrative of best practices for
the integration of immigrants in a temporary reception center in Lisbon, contextualizing the
concept of host and best practices with reference to the current political and economic
scenarios. The Pedro Arrupe Center welcomes immigrants and displaced people from their
home country in humanitarian distress, in other words, people who are unable to meet the
basic needs of housing, food, clothing, hygiene, among others. From one of the ongoing
projects - Project of Social Tutoring - the study aims to explore and accommodate the
perspectives/narratives of the actors involved and identify rationalities and/or paradigms
associated that give shape to the intervention on the ground. To accomplish the objectives
of the study was privileged the ethnographic method, semi-directive interviews with tutors,
staff and residents, participant observation, literature review, consultation of best practices
manuals and international reports and analysis of the project´s documents. Through the
representations of the key informants, despite the plurality of meanings and attributions
made, it is possible to identify three narratives or paradigms to frame the process of
integration and the conceptualization of best practices: the disciplinary paradigm, the
solidarity and social justice paradigm and the institutional paradigm. It should be noted
that the different representations and/or paradigms are not mutually exclusive. Thus, from
the perspective of the key informants, the best practices sustain themselves as a set of
measures to promote actions of respect, mutuality and responsiveness, but also the
acquisition of skills and behavioral norms.
808) Penninx, Rinus. 2013. "The Comparative Study of Integration Policies of European
Cities". In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios de homenagem a Maria Ioannis

Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José Carlos Marques & João Peixoto.
Coimbra: Almedina, 71-97.
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809) Pequito, José Pedro Ferreira Lourenço. 2009. Políticas de imigração, estado de bem-

estar e população imigrante em Portugal. Mestrado em Economia e Política Social. Lisboa:
Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa.
Resumo: A realidade das migrações é actualmente complexa e envolve situações de
carácter absolutamente distinto. Uma parte significativa das migrações conhecidas
continua a dar-se entre os países menos desenvolvidos. Entre os países da Europa
Ocidental, e particularmente no caso Português, a questão assume relevância política
quando há necessidade de regular os fluxos, estabelecer critérios para entrada no país
(ou numa região económica, social ou política) e, partindo da realidade empírica de que
a integração não é um processo simples e automático, estabelecer formas de a facilitar,
definindo um conjunto de direitos a conferir aos que a esse país (região) acedem, direitos
(e obrigações) contextualizados nas regras de convivência estabelecidas por e para os
nativos nessa sociedade (de destino). Este trabalho procura primordialmente avaliar a
relação entre o Estado e as políticas de imigração, analisando para tal, por um lado, o
conceito de Estado e os Regimes de Bem-estar actualmente existentes, e por outro, as
políticas de admissão e integração de imigrantes existentes nesses mesmos Estados.
Posteriormente é avaliada a situação relativa a Portugal, procurando identificar uma
relação entre o Regime de Bem-estar do país e a sua política de imigração.
Resumo: The reality of the migration phenomenon is nowadays complex and involves rather
distinct situations. A significant part of today’s known migrations happen within developing
countries. Within western countries, as well as in Portugal, the issue becomes particularly
relevant when States are required to regulate the flows, to establish the terms for allowing
access of foreigners (to the national territory) and, assuming that the integration doesn’t
happen without creating social disturbance, to establish ways to facilitate such integration
processes, defining the set of rights and obligations applicable to immigrants, in the context
of the rules that apply for the native citizens. This work aims primarily to evaluate the
relationship between State and immigration policies by analyzing the concept of State and
Welfare State in one hand, and in the other hand the policies of admission and integration
of immigrants that apply in these States. Finally it evaluates the situation in Portugal, trying
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to identify a relationship between the Welfare regime of the country and its immigration
policy.
810) Pereira, Álvaro, Delta Sousa e Silva, Margarida Rebelo, Isabel Baptista, Pedro Perista
& Ana Cardoso. 2011. Habitat e minorias. O que pode a promoção pública da

habitação. Lisboa: Laboratório nacional de engenharia civil.
811) Pereira, Álvaro & Margarida Rebelo. 2013. "Habitação e integração social. Que
desafios lançam os grupos étnicos minoritários?". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais

e Novos Desafios numa Sociedade em Transição, eds. Maria Manuela Mendes & Olga
Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 61-70.
Resumo: Habitats e Minorias teve como objectivo central conhecer o lugar e o peso da
dimensão habitat nos processos de integração de populações minoritárias (imigrantes
oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa e minoria cigana), com fracas
capacidades de escolha residencial e, por isso, dependentes dos roganismos públicos
para a melhoria das suas condições habitacionais. De entre os diversos aspetos estudados
analisaram-se os ganhos e as perdas entre bairros de habitação precária (barraca/os) e
os bairros de realojamento. Esta discussão teve ainda em consideração a análise das
características demográficas e económicas da população-alvo, das trajetórias de
emigração e sua importância na pespetivação do futuro, do papel da escola e da
estabilidade económica e profissional, das estratégias face às redes de suporte social
e,ainda, a análise das identidades sociais, entendidas como organizadores da vida
pessoal e social dos indivíduos e dos grupos sociais. O presente caítulo debruça-se,
apenas, sobre um dos grupos-albo, a população cigana, e privilegiará duas dimensões
de análise: a autoavaliação/expetativas que a dimensão habitacional suscitou e as
trajetórias identitárias do referido grupo étnico minoritário. Procura-se, a partir dos
resultados obtidos, questionar o entendimento que se tem da população cigana,
pespetivada frequentemente como um grupo homogéneo ou historicamente estático. A
desconstrução

desse

entendimento

ou

dum

conhecimento

que

ultrapasse

a

superficialidade do senso comum afigura-se ser da maior importância, para se poder
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discutir (e agir) sobre os desafios que a população cigana, enquanto grupo étnico
minoritário, levanta.
812) Pereira, Cícero, Jorge Vala & Costa-Lopes. 2010. "From prejudice to discrimination:
The legitimizing role of perceived threat in discrimination against immigrants". European

Journal of Social Psychology, 40 (7): 1231-1250.
Resumo: This research analyses the mediational role of threat perception in the relationship
between prejudice and discrimination (opposition to immigration and opposition to
naturalization of immigrants). In the ﬁrst study, using representative samples in 21 European
countries (N =36566) from European Social Survey (2002), we showed that the
relationship between prejudice and opposition to immigration was more strongly mediated
by realistic than by symbolic threat perceptions. In Study 2, using representative samples
in two countries with different traditions of immigration (Switzerland, N = 940;Portugal, N
=1514), we showed that realistic threat more strongly mediated the relationship between
prejudice and opposition to immigration, while only symbolic threat perception mediated
the link between prejudice and opposition to naturalization. The theoretical implications of
considering threat perceptions as factors that legitimize discrimination are discussed.
813) Pereira, Francisco. 2010. "Associativismo migrante e participação politica: que
respostas para os novos tempos?". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6:
237-240.
Excerto: A emergência do movimento associativo migrante está implicitamente ligada à
histó- ria e à dinâmica da imigração em Portugal. Porém, o enquadramento legal
específico das associações de imigrantes, só foi reconhecido oficialmente pelo Estado
português, através da Lei n.º 115/99, de 3 de Agosto.
814) Pereira, José Carlos Alves. 2011. "A migração internacional de jovens rurais do Vale
do Jequitinhonha e a (des)estruturação do seu lugar de origem". In: Mobilidades, redes

sociais e trabalho, eds. Marilda A. Menezes & Emilia Pietrafesa Godoi. São Paulo:
Annablume, 225-244.
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Excerto: As reflexões apresentadas neste texto decorrem de uma pesquisa em andamento
sobre migração internacional de jovens rurais do Vale do Jequitinhonha-MG para Portugal,
sesu desdobramentos sobre a reprodução social das famílias dos migrantes, os projetos
individuais destes e a (des)reestruturação dos seus lugares de origem. A metodologia de
apoio para a reflexão adota uma perspectiva histórica, com elementos de oralidade e
“organizações de classe, gênero, raça/etnia”, como sugere Maria Aparecida de Moraes
Silva (2007, p. 57-68). Ou seja, para além de categoria analítica, a migração é
entendida como uma categoria histórica.
815) Pereira, José Carlos Alves. 2012. O lugar desmanchado, o lugar recriado?: enredos

e desenredos de jovens rurais na migração internacional. Tese de doutoramento.
Campinas: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Universidade Estadual de
Campinas.
Resumo: Pesquisas recentes revelam que muitos jovens rurais têm se integrado a fluxos
migratórios articulando habitação, lazer e trabalho entre campo e cidade, como uma
forma de viabilizar projetos de melhores condições de vida para si ou suas famílias, ou
ainda, para tornar viável a constituição de novas unidades familiares. Nessas migrações,
sobressai a migração nacional de caráter sazonal. Mas, simultaneamente e reagindo às
precárias condições de trabalho, ou almejando realizar um sonho de bonança, os jovens
se enveredam em rotas de migração internacional e expressam novas formas de
organização de redes de migrantes e lutas por reconhecimento. Nessa pesquisa, procuro
analisar as articulações entre amigos, parentes, agenciadores e a migração sazonal
nacional como um canal de acesso à migração internacional de jovens rurais do Vale do
Jequitinhonha-MG para Portugal, Espanha em um contexto de contrabando humano,
migração de retorno, supressão ou restrição do direito de migrar, lutas por reconhecimento
e expectativas de alcançar melhor padrão de vida.
Resumo: Recent research shows that many young people from rural areas have integrated
flux of migration articulating housing; leisure and work between country and city, as a way
of accomplish projects better living condition for themselves or their families, or accomplish
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the creation of new family units. In these migrations, stand out the migrations national of
seasonal character. But, simultaneously, and reacting precarious conditions of work, or
aiming to realize a dream of prosperity, the young people accessing international migration
routes, and they express new forms of organization of social networks. In this research, I
analyze the connections between friends, kin, migration agents clandestine, and the
seasonal migration national as a channel of access to international migration of rural youth
of Jequitinhonha Valley for Portugal, Spain in a paradoxical context of return migration,
suppression or restriction the right to migrate, and expectations of to achieve better standard
of living.
816) Pereira, Juliana dos Santos. 2009. As meninas do Pequi fora do Sertão: goianas

imigrantes em Lisboa. Mestrado em Antropologia Social e Cultural. Lisboa: Instituto de
Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.
Resumo: Esta dissertação procura analisar diversas dimensões da experiência das
mulheres brasileiras goianas que emigraram para Portugal e contribuir para o debate em
torno do papel que as redes de apoio desempenham na formação e manutenção dessas
novas correntes emigratórias. Analisar-se-ão os processos identitários no contexto
migratório e o modo como as mulheres lidam com as fronteiras nacionais e regionais. Fazse uma referência especial à sua identidade regional, à sua goianidade, e ao modo
como ela é utilizada num contexto em que elas confrontam um estereótipo poderoso da
mulher brasileira.
Resumo: This dissertation tries to tackle several dimensions of the experience of Brazilian
women from Goiás who migrated to Portugal. The goianas are an example of a new
international migration and contribute to the debate on the role of support networks in the
formation and maintenance of these new migratory currents. The research will also be
focused on the analysis of identity processes in migration and the way women deal with
national and regional boundaries. Special reference is made to regional identity, to their
goianidade, and how it is used in a context where they confront a powerful stereotype of
the Brazilian woman.
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817) Pereira, Luís Silva. 2009. "". In: Os Saberes da Cura: Antropologia da Doença e

Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira & Chiara Pussetti. Lisboa: ISPA, 297-328.
Excerto: Visitei terreiros de candomblé e tendas de umbanda no Brasil (nas cidades do
Rio de Janeiro, em 1996, e de Macapá, capital do Estado do Amapá, em 2000) e em
Portugal (em Lisboa e num raio de cerca de uma centena de quilómetros, desde Novembro
de 2004) (v. Pereira 2006). Faço trabalho de campo desde Novembro de 2006 num
terreiro, ou “barracão”, como também é designado em Portugal. Desde o início do meu
trabalho em Portugal que a minha intenção era fazer observações pontuais em vários
barracões (e também, ainda que com menos frequência, em tendas de umbanda),
idneitficar as diferenças e as relações entre eles, avaliar a liberdade dos pais-de-sento e
das mães-de-santo na orientação do culto (ainda que todos eles afirmem a autenticidade
e o respeito pela tradição), conhecer as condições de implantação das religiões afrobrasileiras em Portugal, e, finalmente, escolher um deles e aí levar a cabo um trabalho de
campo o mais intensivo e profundo possível.
818) Pereira, Luís Silva & Chiara Pussetti, eds. 2009. Os Saberes da Cura: Antropologia

da Doença e Práticas Terapêuticas. Lisboa: ISPA.
Excerto: Seguindo estas propostas de análise, o projecto do qual este livro resulta,
“Políticas da Saúde e Práticas Terapêuticas: Sofrimentos e Estratégias de Cura dos
Migrantes na Área da Grande Lisboa”, tinha originalmente como objectivo principal
reflectir sobre o complexo processo de encontro entre diferentes saberes e práticas
médicas no contexto multicultural da área metropolitana de Lisboa e sobre os problemas
da gestão social do “pluralismo médico”. A partir deste desafio teórico, os investigadores
envolvidos tentaram compreender os processos de transformação ou de ressignificação
das experiências do mal-estar, decorrentes do engajamento em diferentes sistemas
terapêuticos (inclusive o biomédico), bem como analisar comparativamente as práticas e
os modelos de cura subjacentes a estes sistemas. A exigência de desenvolver uma reflexão
acerca dos percursos de cura dos imigrantes pareceu-nos particularmente significativa
numa área como a da Grande Lisboa, cujo espaço urbano é também o espaço da
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coexistência de mundos e lógicas autónomos, campo de mudanças dramáticas, de graves
contrastes sociais, de novas dinâmicas identitárias, de formas imprevisíveis de
subjectividade individual. Os diferentes trabalhos de campo dos investigadores deste
projecto realçam que, por um lado, os técnicos de saúde se encontram cada dia mais
envolvidos em situações nas quais está presente um gradiente de alteridade cultural que
corre o risco de tornar inaplicáveis e inadequados os processos rotineiros de intervenção
clínica, ou pelo menos de diminuir bastante a sua eficácia. Por outro lado, as nossas
pesquisas evidenciam a frequente desorientação dos imigrantes face a uma “moral”
biomédica – definidore de risco, doença, saúde e cura, e condicionante das
representações e percepções do corpo – que para eles pode não fazer sentido.
819) Pereira, Maria Adelaide Duarte Abreu. 2009. A comunidade chinesa imigrante em

Portugal e os cuidados de saúde: um estudo na Região de Lisboa. Mestrado em
Comunicação em Saúde. Lisboa: Universidade Aberta.
Resumo: A investigação teve como principal objectivo compreender as dificuldades que
os profissionais de saúde encontram no atendimento aos utentes pertencentes à
comunidade chinesa. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, com
recurso a diversos meios de colheita de dados: realização de consulta de arquivos de
processos clínicos relativos a cinco anos de atendimento a indivíduos da população
chinesa no Hospital D. Estefânia (2002-2006), Hospital Público que acolhe crianças e
mães; realização de entrevistas semi-estruturadas a profissionais de saúde; uma história
de vida de uma mãe chinesa; uma entrevista a uma ama de criança chinesa. Neste estudo
é abordado ainda o fenómeno da imigração, nomeadamente da população chinesa
imigrante em Portugal e a problemática da comunicação intercultural e os cuidados de
saúde. Através dos resultados da pesquisa dos processos clínicos, conclui-se que a
população chinesa recorre sobretudo ao Serviço de Urgência, tendo vindo a aumentar
esse número ao longo dos cinco anos estudados. Relativamente às crianças, recorrem
pelas patologias próprias da idade, em situações que não conseguem resolver em casa,
com a particularidade que durante este período, apenas há referência de uma situação
de doença grave. A análise destes resultados comprova que os profissionais de saúde
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têm dificuldades na comunicação com a população chinesa. Estas dificuldades impedem
que haja empatia, dificultando o estabelecimento de um clima de confiança na relação
terapêutica. Os profissionais de saúde revelam preocupação em se fazerem entender,
para o que foi criado um “Guia de Atendimento em Mandarim”, no Serviço de Urgência
e na Maternidade. Constatou-se que em alguns profissionais de saúde ainda há alguma
resistência em aceitar as diferenças culturais existentes na população que acorre ao
hospital, nomeadamente a chinesa. Da análise dos resultados dos processos clínicos e
das entrevistas destaca-se que na Maternidade as dificuldades na comunicação têm
efeitos negativos mais marcados, havendo registo de dificuldade em conseguir adesão
ao plano terapêutico, desencadeando situações de stress e angústia durante e após o
parto. Também numa situação de doença grave em que há necessidade de cuidar em
parceria com a família, esclarecimento constante da evolução da doença e de
consentimento informado para as intervenções terapêuticas frequentes, a dificuldade na
comunicação com esta população, desencadeia momentos de grande stress e angústia
12 por parte do utente/doente/família e nos próprios profissionais de saúde. A análise
da entrevista a uma mulher chinesa, reflecte algumas das problemáticas encontradas pelos
profissionais de saúde no atendimento a esta população, aponta ainda para os motivos
da emigração da população chinesa, o nível de integração na sociedade de acolhimento
e as mudanças desencadeadas nos costumes e rituais que mantêm da sua cultura de
origem.
Resumo: The comprehension of the difficulties health care professionals face while placed
in attendance of Chinese population is the main objective of this article. All studies used to
support the basis of this article are of a qualitative nature, based on consultation of medical
records and archives pertaining to attendance and treatment of individuals of the Chinese
nationality in Hospital D. Estefânia (2002-2006), a children and mother receiver Public
Hospital; analysis of the data resulting from half-structuralized interviews administered to
health care professionals, one Chinese family’s history, and an interview with a Chinese
child’s nanny. In this study migration, immigration, and principally the immigration of
Chinese population into Portugal and the problems associated with, and involving
communication with these immigrants and the effects on Health care services. Through the
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analysis of archived medical records, it has been verified that the Chinese population uses
the Portuguese Emergency medical attendance, having come to increase the number of
cases registered throughout the five year course which was under study. In matter of
children, they tend to resort to this sort of medical attendance mainly to deal with
pathologies which arise commonly with age and only after the situations could not be
treated effectively at home first. It is important to also mention that that during the period
under analysis, there is only one reference of serious illness. The examination of these results
proves that the health care professionals have difficulty in communicating with the Chinese
population. This difficulty hinders the creation of empathy, making it difficult to establish
trust in the therapeutically relationship between professionals and the individuals. Health
care professionals disclose concern over their inability to properly communicate, as a result
a “Guide of Attendance in Mandarin” placed in the Emergency medical attendance and
the Maternity was created. It is relevant to mention that some professionals still demonstrate
some resistance in accepting the existence of cultural differences in the population that
need medical help within the hospital. After observing the results of the medical records
and the interviews the center most affected is identified as being the Maternity since the
difficulties in communication have more of a negative effect on therapy, unchaining
situations of stress and distress during and after the childbirth since the plans established
for successful recovery and treatment are not well transmitted. 14 Also in a situation of
serious illness where it is necessary to administer care with the aid of the family, constant
clarification of the evolution of the illness and consent by the family for the frequent
therapeutically interventions, the difficulties in communicating with the population, unchains
moments of great stress and anguish in the patient, the family and even, and especially, in
the health care professionals. In an interview with a Chinese woman, some of problems
health care professionals face in attending to this population are restated, while some of
the reasons for the emigration of the Chinese population are put into light, the level of
culterization in the shelter society and the changes unchained in the customs and rituals
these people bring form their culture of origin while living in Portugal.
820) Pereira, Miriam Halpern & Fernando Luís Machado, eds. 2009. Ler história

(Emigração e Imigração), 56.
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821) Pereira, Miriam Halpern & Fernando Luís Machado. 2009. "Apresentação". Ler

história (Emigração e Imigração), 56: 9-11.
822) Pereira, Raquel Maria Mendes. 2012. Música e narrativas da multiculturalidade

numa Orquestra de "Todos". Mestrado em Antropologia, especialidade de Globalização,
Migrações e Multiculturalismo. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Esta dissertação pretende analisar crítica e reflexivamente a produção artística
musical enquanto narrativa multicultural e integradora da diferença cultural no processo
de invenção de uma "Orquestra [que se quer] de Todos". Visita-se um projecto musical,
surgido no âmbito de um discurso institucional mais alargado, que entende que o
reconhecimento e integração da "diversidade cultural" são fundamentais para o
desenvolvimento das cidades contemporâneas, tomando a arte como um instrumento
privilegiado para comunicar e intervir; e, nesse sentido, para ultrapassar os
desentendimentos e as descontinuidades culturais da realidade social. Pretende-se dar
conta do impacto que a criação deste projecto teve na construção de um espaço musical
"multicultural", no qual se constroem, negoceiam e redefinem processos de identificação
diversos, sendo este constantemente atravessado por fluxos de diversas ordens. Procurase abordar as contradições levantadas por ambas estas dimensões, questionando o
projecto multicultural que enforma as políticas culturais a partir de uma discussão em torno
da instrumentalização de um conceito de "cultura" marcadamente essencialista.
Resumo: This thesis aims to analyze critically and reflectively artistic musical production as
a multicultural and inclusive narrative of cultural difference in the process of inventing an
"Orquestra Todos" (that wants or aims to be of everyone). It is visited a musical project,
emerged within a broader institutional discourse, who understands that the recognition and
integration of "cultural diversity" is fundamental to the development of contemporary cities,
taking art as a privileged instrument to communicate and intervene and therefore overcome
the cultural misunderstandings and discontinuities of social reality. It is intended to account
for the impact that the creation of this project had in the construction of a "multicultural"
musical space, in which is build, negotiate and redefine various identification processes,
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a space which is constantly crossed by flows of various orders. It also seeks to address the
contradictions raised by both these dimensions, questioning the multicultural project that
shapes the cultural policies from a discussion on the operationalization of a concept of
"culture" markedly essentialist.
823) Pereira, Sofia Castro. 2012. Two generations sharing Adult Training (EFA) Courses

– the impact of EFA certification on Lusophone immigrantes and their descendants. CIES eWorking Paper, 141/2012. Lisboa: Centro de Investigação e Estudos de Sociologia,
Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: This paper is part of my on ongoing PhD research entitled “Lives recounted – the
impact of the EFA experience on the life trajectories of Lusophone labour migrants and their
descendants”. My proposal in this paper is to explain the path that led me to introduce the
issue of intergenerational relationships into my PhD research. Initially, the goal was to
understand the impact of EFA certification2 on Lusophone immigrants’ lives. According to
the official statistics, it is immigrants who rely most on EFA training courses. However, the
first biographical interviews that I carried out showed that the category ‘foreign’ includes
not only immigrants but also the descendants of immigrants who, for family or legal reasons,
do not have Portuguese nationality. Many immigrant descendants, in fact, have difficulty
in acquiring citizenship, which affects various dimensions of their lives, including access to
and continuation in the educational system and labour market. In the official statistics these
immigrants and their descendants appear in the category ‘foreigners’, i.e. despite being
born in Portugal, a significant number of the descendants of immigrants have never been
able to acquire Portuguese nationality. The situation found in the fieldwork has thus led to
the resizing of the sample, which now considers not only Lusophone immigrants but also
the descendants of Lusophone immigrants as a key object of analysis. I aim to understand
the different impacts of EFA certification on their lives, treating the generational differences
as a crucial point of analysis. Despite these two generations sharing the certification
processes, I start from the assumption that the discourses on the impact of the EFA
experience in their lives can be differentiated. In this paper I intend to show that the official
statistics in the ‘foreign’ category embrace different groups and different generations, which
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appear interchangeably in a single category. On the basis of interviews conducted to
date, I argue that being a Lusophone immigrants and the descendants of Lusophone
immigrants form two distinct categories – for we are referring here to different generations
that, despite the firmly established relationships between them, ultimately (self)evaluate the
EFA experience differently.
824) Pereira, Sónia. 2010. Trabalhadores de Origem Africana em Portugal. Impacto das

Novas Vagas de Imigração. Lisboa: Edições Colibri.
Resumo: No final do século XX, o panorama de imigração em Portugal alterou-se com a
entrada de um número significativo de imigrantes do Leste da Europa e do Brasil, que
praticamente duplicou o número de estrangeiros no país. Uma parte importante dos
recém-chegados entrou no mercado de trabalho nas mesmas actividades que até então
tinham empregado imigrantes originários dos PALOP: limpezas e trabalho doméstico,
para as mulheres, e construção, para os homens. Este estudo adopta uma perspectiva
sectorial dos processos de incorporação laboral e investiga os efeitos da entrada dos
‘novos’ imigrantes para os trabalhadores de origem africana de presença mais longa no
país. Abordam-se, em paralelo, experiências e visões dos empregadores no novo
contexto e trajectórias laborais, estratégias e opiniões dos trabalhadores, na Área
Metropolitana de Lisboa.
825) Pereira, Sónia. 2013. "Replacement Migration and Changing Preferences: Immigrant
Workers in Cleaning and Domestic Service in Portugal". Journal of Ethnic & Migration

Studies, 39 (7): 1141-1158.
Resumo: This paper analyses processes of replacement faced by immigrant workers in the
labour market by looking at the two most relevant economic activities for the integration of
immigrant women: cleaning and domestic service. For most of its immigration history,
Portugal relied on immigrants from Lusophone African (PALOP) countries—mostly from Cape
Verde—to supply the workforce necessary to complement native workers in these activities.
However, as the immigration scenario changed at the end of the 1990s with the arrival
of Eastern European and Brazilian women, so did the hiring options available to employers.
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At the same time, immigration from PALOP countries underwent a consolidation process,
with implications for the immigrants’ own working preferences and integration processes.
The objective of this paper is to address the changes that occurred in the integration of
immigrant workers in these two low-skilled activities between 1998 and 2006 and in the
light of both employers’ and workers’ preferences and their respective labour market
strategies. The underlying hypothesis is that the prevailing working conditions in each of
these activities condition both employers’ and workers’ preferences and their
implementation, thereby producing different outcomes in terms of processes of replacement
migration and the substitution of workers.
826) Pinho, Filipa. 2010. "Dos 'Brasis' para os 'Portugais': transformações da emigração
brasileira para Portugal nos últimos 20 anos". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre

Imigração Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella
Callou & Mar Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 197-204.
Excerto: Esta comunicação insere-se numa reflexão mais ampla da minha investigação de
doutoramento e tem como objectivo a apresentação e análise das principais
transformações da emigração brasileira para Portugal nos últimos 20 anos, através da
utilização de indicadores disponíveis nas estatísticas oficiais do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF), do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Ministério do Trabalho,
bem como de informação qualitativa recolhida em entrevistas ou na imprensa.
827) Pinho, Ana Filipa Antunes. 2012. Transformações na emigração brasileira para

Portugal: de profissionais a trabalhadores. Tese de doutoramento em Sociologia. Lisboa:
ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: pós um período de estagnação da emigração brasileira para Portugal, em
meados dos anos 1990, tornou-se visível, na viragem do século, um aumento do número
de brasileiros a residir no país. Para além de crescer, a imigração do Brasil passou a ter
uma forte componente de irregularidade e uma nova composição social. Pretendeu-se,
com este projecto, perceber o que esteve na origem daquela nova migração, começando
pela caracterização do movimento e do contexto em que surgiu. Através da análise das
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estatísticas dos recenseamentos da população, do Instituto Nacional de Estatística, e dos
estrangeiros legalmente residentes, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi possível
confirmar que estávamos perante uma nova migração, maioritariamente de tipo laboral.
Foram, também, entrevistados migrantes brasileiros chegados entre 1998 e 2005, com
inserções profissões mais comuns, nomeadamente nos sectores da construção, do
comércio e da restauração. Argumenta-se, com base nos dados recolhidos, que o
surgimento desta nova migração do Brasil pode ser explicado como o resultado
combinado de processos de recrutamento de mão-de-obra no destino, da operação de
redes intramigrantes na origem e no destino e, no contexto do desenvolvimento de uma
indústria de migração, dos laços entre migrantes mais antigos e mais recentes. A
coexistência de um mercado de trabalho em expansão no país de chegada e de
desemprego no país de partida, aquando do surgimento desta nova migração, bem como
a existência de um espaço internacional regulado por acordos bilaterais que atenuavam
a rigidez da política migratória europeia, completavam o quadro global no qual as redes
operavam. Por fim, assinala-se o facto de esta nova migração se ter desenvolvido no
espaço aberto pelo maior fechamento da fronteira sul norte-americana na sequência dos
acontecimentos do 11 de Setembro de 2001.
Resumo: Following a period of stagnation in the Brazilian emigration to Portugal, in the
mid 90‟s, it became evident an increase in the number of Brazilians residing in the country
at the turn of the century. Apart from growing, the Brazilian immigration begun having a
component of irregularity and a new social composition. The aim of this project was to
understand the origin of that emigration, starting with the analysis of the movement features
and of the context which triggered it. Through the analysis of the statistics from population
censuses, of the National Statistical Institute (INE), as well as from legal foreign residents,
of the Immigration and Borders Service (SEF, it was possible to confirm that we were in the
midst of a new migration, mostly labour migration. Interviews were also done with Brazilian
immigrants who had arrived between 1998 and 2005 with the more common occupations
among the Brazilian immigrants, namely in the sectors of construction, commerce and food
services. It can be argued, based on the data collected, that the new migration from Brazil
can be explained as the result of a combined process of recruitment of labour at destination,
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the operation of intra-migrant networks both in the sending ad the reception countries and,
in the context of the development of a migration industry, the ties linking earlier and more
recent migrants. The coexistence of an expanding labour market in the country of
destination, and unemployment in the country of departure during the emergence of this
new migration, including the existence of an international space regulated by bilateral
agreements which mitigated the rigidity of the European migration policy, completed the
global picture in which these networks operated. It shall be noted, finally, that this new
migration developed in the opportunity created by increasing controls of the south-north
American border after the 9/11 events.
828) Pinto, Henrique, ed. 2011. Migrantes e voluntariado (número temático). Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 9.
829) Pinto, Henrique. 2011. ["Introdução"]. Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 9: 15-33.
Excerto: O voluntariado é um fenómeno mundial. A sua prática, mais organizada, varia
claramente de país para país, dependendo esta, em larga medida, de um forte apoio do
Estado, do quão robustas e organizadas são as instituições no terreno e dos rendimentos
dos cidadãos – o que faz com que nações menos desenvolvidas, com maiores
dificuldades e elevados índices de pobreza tenham uma menor percentagem de pessoas
envolvidas em acções de voluntariado. Mas o seu valor e importância são hoje um facto
mundialmente reconhecido, salvaguardado e promovido. Especialmente dedicada ao
Voluntariado e a um estudo que entende explorar a sua relação teórico-prática com o
fenómeno migratório, esta edição da Revista Migrações prova, pela proveniência
precisamente dos autores que a integram e pelos temas que abordam, que o voluntariado
é actualmente uma incomensurável riqueza em qualquer canto do planeta, sobre a qual
se têm recentemente publicado variadíssimos estudos, havendo, no entanto, sempre tanto,
ou um continuo excesso que fica indefinidamente à espera de se dizer, em cada reflexão
séria que se faça sobre a sua experiência. Se, por um lado, a participação generosa
neste projecto de autores a viver ou com ligações a cada um dos seis continentes nos
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permite pensar globalmente o tema, por outro, e sem qualquer pretensiosismo, o humilde
e rigoroso contributo de cada um, entende também deixar claro que, sobre a prática do
voluntariado e as migrações, muito mais haverá a descrever e explorar, em continuidade.
Sem que fosse, pois, seu propósito a construção de uma razoável síntese sobre o que até
à data se discutiu sobre o tema (o que teria sido à partida, uma missão impossível, logo
insensata), o projecto entendeu, mesmo assim, abordar questões que fizessem hoje a sua
actualidade, para que a sua utilidade, hic et nunc, como um verdadeiro instrumento de
trabalho, prático e imediato, conseguisse ir bem mais além da informação ou do
conhecimento que este também possa eventualmente oferecer.
830) Pinto, Isabel Maria Rijo Correia. 2011. A Comunidade Macaense em Portugal.

Alguns aspectos do seu comportamento cultural. Instituto Cultural do Governo da R.A.E.
de Macau.
Resumo: Talvez muitos portugueses desconheçam que os mais de 400 anos de
permanência portuguesa em Macau fizeram surgir aí uma etnia luso-asiática: a etnia
macaense, detentora de uma cultura própria onde o oriente e o ocidente se misturaram.
Com a passagem de administração de Macau para a China, quebrou- -se o elo que
ligava Macau a Portugal e que tinha dado origem à etnia macaense e à sua cultura. Foi
essa circunstância que tornou importante investigar o que dela conservam os macaenses
que residem em Portugal, divulgando os seus hábitos e tradições, contribuindo para a
preservação de uma cultura tão diferente e ao mesmo tempo tão próxima.
831) Pinto, José Madureira & João Queirós, eds. 2010. Ir e voltar. Sociologia de uma

colectividade local do Noroeste português (1977-2007). Volume I. Estratégia
observacional e análise da economia, migrações e relação com a escola. Porto: Edições
Afrontamento.
832) Pinto, Luciana Pontes. 2012. "Brazilian immigrant women in Lisbon, Portugal". In:

Urban Developments in Brazil and Portugal, eds. Márcio Moraes Valença, Fernanda
Cravidão & José Alberto Rio Fernandes. Hauppauge: Nova Science Publishers, 387-404.
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833) Pinto, Maria da Conceição. 2009. Intimidade em Adolescentes de Diferentes

Grupos Étnicos. Teses, 25. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo: Esta investigação analisa a Intimidade na Amizade e no Amor em adolescentes
de diferentes grupos étnicos a residir em Portugal, tendo sido realizados dois estudos. O
estudo preliminar apresenta a adaptação à população portuguesa da Escala da
Intimidade nas Relações de Amizade (Intimate Friendship Scale – IFS, Sharabany, 1994).
O estudo foi aplicado a 341 adolescentes sendo avaliadas as características
psicométricas da escala que comprovam a sua unidimensionalidade. Verificou-se que o
género influencia a intimidade nas relações de amizade, tendo as raparigas scores mais
elevados. No que se refere à religião, pode dizer-se que os adolescentes que tinham
religião apresentavam scores mais elevados. Para além da escala da intimidade,
utilizaram-se outros instrumentos – a escala da solidão (UCLA, 1980) e a escala da
satisfação com a vida (SWLS, Diener et al., 1985). Conforme os resultados obtidos a
intimidade nas relações de amizade correlacionase positivamente com a satisfação com
a vida e negativamente com a solidão. O estudo final reflecte a influência da diversidade
étnica na amizade e nas atitudes face ao amor. Analisa também a influência das variáveis
demográficas e psicológicas – solidão, satisfação com a vida e felicidade na intimidade
com o(a) amigo(a) e com o(a) namorado(a). A amostra é constituída por 1359
adolescentes pertencentes a 7 grupos étnicos. Existiram diferenças significativas nos vários
estilos de amor em relação ao género, à prática religiosa e à pertença étnica. Os
adolescentes que têm scores mais elevados de amizade são mais Eróticos e Maníacos,
correlacionando-se negativamente com os estilos Ludus e Pragma. Na solidão
encontraram-se relações positivas e significativas com os estilos Ludus, Pragma e Ágape e
negativas com Eros e Storge. A satisfação com a vida e a felicidade correlacionam-se
positivamente com os estilos de Amor Eros e Pragma e negativamente com o Mania.
834) Pinto, Maria Teresa Fabião da Silva. 2009. “ A dança da diáspora africana no
contexto sócio-pedagógico de Portugal”. O Mosaico/FAP, 1: 1-14.
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Resumo: Esta pesquisa pretende analisar razões da prática da dança de diáspora
africana no contexto sociopedagógico português. Inicialmente, apresentou-se o conceito
de dança da diáspora africana, e a problemática de nomear e tratar as danças africanas
fora do seu contexto autóctone. Como exemplo, utilizou-se um modelo de aula deste tipo
de dança, descrevendo fases e caraterísticas da aula/dança. Seguidamente,
compararam-se valores culturais sistematizados nas aulas em Portugal e em África, para
entender que este tema abarca questões mais profundas, relacionadas com
multiculturalismo, hibridismo e pós-colonialismo.
835) Pinto, Maria Teresa Fabião da Silva. 2011. “ Danças africanas e interculturalidade:
práticas artísticas e pedagógicas em Portugal”. Revista Angolana de Sociologia, 8: 99109.
Resumo: Este artigo aborda de que forma as danças africanas problematizam as relações
culturais entre Portugal e a(s) África(s). Discute representações da(s) África(s) e de danças
africanas nas práticas artísticas e pedagógicas de danças africanas em Portugal,
relacionando-as com questões sobre colonialismo/ pós-colonialismo e questionando até
que ponto elas criam dinâmicas interculturais. A pesquisa de campo realizada revelou
que o conceito de interculturalidade existe predominantemente nos discursos oficiais, e
que os professores e grupos artísticos analisados tendem maioritariamente a uma
abordagem estereotipada, sugerindo uma dinâmica intercultural do ponto de vista da
“fusão”, da justaposição e da relação harmoniosa.
Resumo: This study addresses the way in which African dances problematise the cultural
relations between Portugal and certain African countries. Discusses the representations and
meanings that these practices assemble about Africa and African dances, associating them
with colonialism and post-colonialism issues and questioning the extent up to which they
create spaces of intercultural dialogue. The field research revealed that the concept of
interculturality still prevails mostly at the level of the official discourse, whereas the teachers
and artistic groups suggest a stereotyped approach that bespeaks the “fusion”,
juxtaposition and harmonious relationship standpoint.
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836) Pinto, Maria Teresa Fabião da Silva. 2013. "Danças africanas em Portugal: práticas
artísticas e pedagógicas". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 11: 119132.
Resumo: Este estudo questiona a forma como as danças africanas problematizam as
relações culturais entre Portugal e a(s) África(s). A partir do entendimento da
interculturalidade como uma relação dialógica e de questionamentos que envolvem corpo
e cultura, discutem-se as representações sustentadas sobre “África” e “danças africanas”
e as significações construídas nessas práticas, relacionando-as com questões sobre
colonialismo e pós-colonialismo e questionando, assim, até que ponto é que elas criam
espaços de diálogos interculturais. A pesquisa de campo realizada revelou que o conceito
de interculturalidade existe predominantemente nos discursos oficiais, e que os professores
e grupos artísticos analisados tendem maioritariamente a uma abordagem estereotipada,
sugerindo uma dinâmica intercultural do ponto de vista da “fusão”, da justaposição e da
relação harmoniosa.
Resumo: This study addresses the way in which African dances problematise the cultural
relations between Portugal and certain African countries. From the understanding of
interculturality as a dialogical relationship, as well as from querying on the concepts of
body and culture, the study discusses the representations and meanings that these practices
assemble about Africa and African dances, associating them with colonialism and postcolonialism issues and questioning the extent up to which they create spaces of intercultural
dialogue. The data obtained from class observation, performances and rehearsals revealed
that the concept of interculturality still prevails mostly at the level of the official discourse,
whereas the teachers and artistic groups suggest a stereotyped approach that bespeaks
the “fusion”, juxtaposition and harmonious relationship standpoint.
837) Pires, Aníbal. 2010. "Imigrantes nos Açores: Distribuição espacial, situação face ao
trabalho e aos títulos que habilitam a residir e trabalhar em Portugal". In: Actas da
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Desenvolvimento em Espaços Insulares, ed. Maria Lucinda Fonseca. Lisboa: Fundação
Luso-Americana para o Desenvolvimento, 371-386.
Excerto: A Região Autónoma dos Açores (RAA) é, desde os primórdios do seu
povoamento, um território de migrações e migrantes e, se num passado não muito recente
foi fortemente marcada pela emigração, no final do século XX, à semelhança do que se
registou no território continental português, verificou-se nos Açores um assinalável aumento
da população estrangeira. O fluxo imigratório resultou, no essencial, da necessidade de
mão-deobra para a reconstrução do parque habitacional das ilhas do Pico e do Faial,
fortemente danificado pelo sismo de Julho de 1998, para as obras públicas e para
satisfazer as necessidades da expansão da construção civil. Crescimento directamente
relacionado com a emergência do sector do turismo e a edificação de um significativo
conjunto de infraestruturas hoteleiras, mas também com um novo paradigma habitacional
nas principais cidades açorianas, em particular na cidade de Ponta Delgada.
838) Pires, Rui Pena & Filipa Pinho. 2009. "Immigration policies in Portugal". In: Portugal

in the european context, vol. I. Institutions and Politics, eds. José Manuel Leite Viegas,
Helena Carreiras & Andrés Malamud. Lisbon: CIES, ISCTE-IUL – Celta Editora, 127-149.
839) Pires, Rui Pena (ed.), Fernando Luís Machado, João Peixoto, Maria João Vaz, Rui
Pena Pires, Filipa Pinho, Joana Azevedo, Catarina Sabino & Susana Chalante. 2010.

Portugal: Atlas das Migrações Internacionais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian –
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República – Edições Tintada-china.
Resumo: Este é um livro diferente, é um Atlas, ilustrado e com gráficos dos movimentos
migratórios em Portugal, vistos de dentro para fora e vice-versa. O livro resulta de um
projecto realizado no Centro de Investigação e Estudos em Sociologia do ISCTE-IUL,
promovido e financiado pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário
da República e pela Fundação Calouste Gulbenkian. O Atlas das Migrações está dividido
em 3 capítulos nos quais se relatam e mostram os 100 anos de emigração portuguesa
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no Mundo, a imigração e os imigrantes em Portugal e se caracteriza a emigração
portuguesa actual.
840) Pires, Rui Pena (ed.), Fernando Luís Machado, João Peixoto & Maria João Vaz.
2011. Portugal: an Atlas of International Migration. Lisboa: Edições Tinta-da-china.
841) Pires, Sónia. 2009. A Segunda Geração de Imigrantes em Portugal e a

diferenciação do Percurso Escolar – Jovens de Origem Cabo-verdiana versus Jovens de
Origem hindu indiana. Teses, 23. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Excerto: A segunda geração de imigrantes tem sido conotada pela opinião pública e
pelos meios de comunicação social em Portugal como um universo repleto de
marginalidades e incivilidades. Contudo, está-se em presença de um novo conjunto
populacional que preenche hoje a realidade social portuguesa e, pelas características
inerentes à sua composição interna, tem um papel cada vez mais importante na
constituição das redes sociais urbanas das grandes cidades do país. A sua importância
pode ser averiguada, por exemplo, ao nível da politização da questão da imigração em
Portugal, nomeadamente no que diz respeito às determinantes dos processos de
legalização de grupos imigrantes que têm entrado em Portugal. Mais do que uns meros
apêndices desses imigrantes, eles são um grupo com uma pluralidade de dinâmicas que
os torna uma entidade à parte no panorama social, político e cultural. Sendo o resultado
de uma realidade relativamente recente no país, eles não são ainda um conjunto
populacional com características totalmente definidas ao nível da incorporação em vários
e diversos segmentos da população portuguesa; contudo, uma primeira análise dos seus
percursos escolares de acordo com os diferentes cohortes demográficos que os
decompõem poderá já indicar padrões e tipologias de incorporação, ao nível
demográfico, profissional, cultural e social. Analisar os seus processos de evolução no
sistema de ensino no País reflecte, por outro lado, as origens e modos de incorporação
dos seus pais e, por outro, dá um aperçu de futuras tendências e realidades étnicas em
Portugal.
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842) Pires, Sónia. 2011. "Capítulo IV – Imigração e Governos Constitucionais em
Portugal. Que estrutura de oportunidades políticas?". In: Os Imigrantes e a Imigração aos

Olhos dos Portugueses. Manifestações de preconceito e perpectivas sobre a inserção de
imigrantes, eds. João H. C. António & Verónica Policarpo. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 95-132.
Excerto: O capítulo que se desenvolve a seguir procura efectuar uma análise do tipo de
estrutura de oportunidades políticas promovido por cada governo constitucional no que
se refere ao tema da imigração. Procuramos entender se os diferentes govrnos
constitucionais condicionarem de forma clara as leis de imigração e de nacionalidade
em Portugal, bem como programs de integração. Parte-se da hipótese de que os governos
de Esquerda são mais abertos às questões da imigração e a processos de integração
inclusivos e universalistas, enquanto os governos de Direita são mais fechados e
promotores da preservação da identidade e interesses nacionais. É por conseguinte
efectuada uma análise qualitativa das leis de imigração e de nacionalidade, bem como
dos respectivos programas de integração, de acordo com os diferentes governos
constitucionais. Esta análise irá permitir o estabelecimento de padrões de abordagem à
imigração por parte dos governos de Direita e dos governos de Esquerda. São ainda
referidos os processos de inclusão/exclusão dos actores da sociedade civil junto das
entidades governativas e dos processos de tomada de decisão, afim de melhor averiguar
o grau de abertura dos diferentes governos constitucionais. Por fim, analisamos alguns dos
indicadores da Sondagem à População Portuguesa sobre a imigração que serve de base
a este volume. Procuramos averiguar o grau de abertura e de aceitação dos imigrantes
regulares por parte da população portuguesa. Com estas fontes de análise acreditamos
poder destrinçar o grau de abertura da estrutura de oportunidades políticas dos diferentes
governos constitucionais até 2009.
843) Policarpo, Verónica & Leonor Pereira da Costa. 2011. "Capítulo V – Imigração
Feminina: contacto e percepções de realidades diversas". In: Os Imigrantes e a Imigração

aos Olhos dos Portugueses. Manifestações de preconceito e perpectivas sobre a inserção
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de imigrantes, eds. João H. C. António & Verónica Policarpo. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 135-166.
Excerto: O principal fio condutor que nos orienta é a chamada “hipótese do contacto”
(Allport, 1954), segundo a qual a quantidade, mas também a qualidade, do contacto
entre grupos que se consideram diferentes tende a diminuir o preconceito mútuo. Num
primeiro momento, procuraremos conhecer o grau e qualidade do contacto entre
portugueses e as mulheres imigrantes. Num segundo momento, tentaremos conhcer as
principais dimensões das representações dos portugueses a respeito das mulheres
imigrantes: suas condições de vida, seus contributos para a sociedade de acolhimento,
seus modos de chgada e seu grau de satisfação com a estada em Portugal. Num terceiro
momento, avançamos uma explicação para a construção de determinados estereótipos,
v.g. positivos, considerando diversos factores explicativos, nomeadamente os relativos ao
contacto intergrupal. Finalmente, debruçamo-nos sobre a relação entre os media e a
construção das representações sobre as mulheres imigrantes, focando a nossa atenção
não nos meios, mas na avaliação que os portugueses fazem do modo como eles retratam
a imigração feminina.
844) Ponzo, Irene, Claudia Finotelli, Jorge Malheiros, Maria Lucinda Fonseca & Ester
Salis. 2015. “Is the Economic Crisis in Southern Europe Turning Into a Migrant Integration
Crisis?”. Politiche Sociali/ Social Policies¸ 1: 59-88.
Resumo: Southern Europe has been severely hit by the current economic crisis with negative
consequences in many areas. In this article the authors try to understand whether migrant
integration has also been negatively affected and, if so, to what extent by analysing
empirical data. Integration is, in fact, a complex matter, including several aspects which
are connected but not automatically related, and thus are potentially different in their
reactions to the economic crisis. First breaking down the concept of integration, the authors
then compare Italy, Spain, and Portugal, paying special attention to the labour market,
migrants' legal status, and public perceptions about immigration and immigrants. Finally
the integration aspects which are more resilient and more sensitive to the crisis are noted,
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and possible implications for integration patterns of migrants to southern European are
pointed out.
845) Prata, Leonor. 2009. "Emigração e multiculturalidade na prática clínica". Revista

Portuguesa de Clínica Geral, 25 (1): 37-38.
Resumo: Portugal é, actualmente, um país de imigrantes. Esta situação nova traz, também,
reflexos ao nível da prestação dos cuidados de saúde.Torna-se assim, importante, que os
profissionais de saúde reflictam sobre algumas questões, relacionadas com o trabalho
neste contexto, para as quais se chama a atenção neste artigo.
846) Pratas, Maria Helena. 2010. "Interculturality and intercultural education in Portugal:
recent developments". Intercultural Education, 21 (4): 317-327.
Resumo: The Portuguese approach to cultural diversity anchors on the principle of
Interculturality; within the framework of mutual respect, it embraces the value and richness
of diversity and dialogue. This intercultural approach is embedded in the paradigm of an
equal value of all cultures and cultural miscegenation, moving thus far beyond a multicultural
coexistence framework. This intercultural approach supposes more than simply accepting
the ‘other’; it implies ‘hosting’ the ‘other’ within us and accepts being transformed within
that encounter. This paper analyses various policies and measures regarding intercultural
education in Portugal, where progress has been made but where there is still a journey to
be made.
847) Priebe, Stefan et al. (Sónia Dias among others). 2011. "Good practice in emergency
care: views from practitioners". In: Migration and health in the European Union, eds. Bernd
Rechel, Philipa Mladovsky, Walter Devillé, Barbara Rijks, Roumyana Petrova- Benedict &
Martin McKee. Berkshire – New York: Open University Press, 213-226.
Excerpt:

Health services across Europe are faced with the increasing challenge of

delivering accessible, appropriate and effective care for migrants. Some service providers
already have a long tradition of delivering health care to migrants, particularly in large
cities such as London and Parias. Elsewhere, as in central and eastern Europe, immigration
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on a substantial scale is a much more recent phenomenon and health services have only
recently begun to see significant numbers of migrants as patients. Available evidence on
how services across Europe treat migrants, what problems health workers regard as most
important and what solutions have been found has mainly been anecdotal, with no
systematic research basis.
848) Priebe, Stefan, Sima Sandhu, Sónia Dias, Andrea Gaddini, Tim Greacen, Elisabeth
Ioannidis, Marija Bogic, et al. 2011. "Good practice in health care for migrants: views
and experiences of care professionals in 16 European countries". BMC Public Health, 11
(1): 187-198.
Resumo: Background: Health services across Europe provide health care for migrant
patients every day. However, little systematic research has explored the views and
experiences of health care professionals in different European countries. The aim of this
study was to assess the difficulties professionals experience in their service when providing
such care and what they consider constitutes good practice to overcome these problems
or limit their negative impact on the quality of care. Methods: Structured interviews with
open questions and case vignettes were conducted with health care professionals working
in areas with high proportion of migrant populations in 16 countries. In each country,
professionals in nine primary care practices, three accident and emergency hospital
departments, and three community mental health services (total sample = 240) were
interviewed about their views and experiences in providing care for migrant patients, i.e.
from first generation immigrant populations. Answers were analysed using thematic content
analysis. Results: Eight types of problems and seven components of good practice were
identified representing all statements in the interviews. The eight problems were: language
barriers, difficulties in arranging care for migrants without health care coverage, social
deprivation and traumatic experiences, lack of familiarity with the health care system,
cultural differences, different understandings of illness and treatment, negative attitudes
among staff and patients, and lack of access to medical history. The components of good
practice to overcome these problems or limit their impact were: organisational flexibility
with sufficient time and resources, good interpreting services, working with families and
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social services, cultural awareness of staff, educational programmes and information
material for migrants, positive and stable relationships with staff, and clear guidelines on
the care entitlements of different migrant groups. Problems and good care components
were similar across the three types of services. Conclusions: Health care professionals in
different services experience similar difficulties when providing care to migrants. They also
have relatively consistent views on what constitutes good practice. The degree to which
these components already are part of routine practice varies. Implementing good practice
requires sufficient resources and organisational flexibility, positive attitudes, training for staff
and the provision of information.
849) Pussetti, Chiara. 2009. "Biopolíticas da depressão nos imigrantes africanos". Saúde

e Sociedade, 18 (4): 590-608
Resumo: Este artigo foca o tema controverso das biopolíticas da depressão em imigrantes,
em particular nos originá- rios da África sub-sahariana. Os sintomas depressivos, ligados
à ansiedade, são identificados também pela nova e mais importante patologia mental
dos imigrantes: a Síndroma de Ulisses, de stress múltiplo e crónico, já definido como “o
mal do século vinte e um”, e que atinge principalmente os africanos. Não só entre estes
imigrantes mas também em África, segundo um estudo conduzido pela OMS, a depressão
tornou-se uma das principais patologias mentais. O tratamento farmacológico do
sofrimento, entendido como fenómeno orgânico, é considerado o único caminho possível,
silenciando os processos históricos, políticos e socioeconómicos que lhe estão na base.
A atenção é portanto focada na saúde mental do indivíduo, desviando-a de problemas
sociais de difícil resolução, que necessitariam de respostas económicas e políticas.
Resumo: The following article focuses on the controversial issue of the biopolitics of
depression in immigrants, especially those originating from Sub-Saharan Africa. Depressive
symptoms connected with anxiety are predicted by the new and major mental pathology
of the immigrants: the Ulysses Syndrome, a condition of multiple and chronic stress, already
defined as the “twenty-first century’s affliction”, which affects mainly Africans. Depression
has become one of the predominant mental disorders not only among African immigrants
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but in Africa itself, according to research conducted by the WHO. Pharmaceutical
treatment of suffering, understood as an organic phenomenon, is considered the only
possible route, suppressing the historical, political and socio-economic processes which
remain at its foundation. So, the attention placed on the subject’s mental health is being
diverted from complicated social problems which would require economic and political
responses.
850) Pussetti, Chiara (ed.), Júlio F. Ferreira, Elsa Lechner & Cristina Santinho. 2009.

Migrantes e Saúde Mental. A Construção da Competência Cultural. Observatório da
Imigração, 33. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: Este estudo, por mim organizado e ao qual contribuíram vários investigadores,
teve como propósito conhecer – através de entrevistas aprofundadas com técnicos de
saúde mental e pacientes imigrantes – a forma como os serviços institucionalizados de
saúde mental em Portugal dão resposta ao sofrimento e às necessidades da população a
que se destinam. Através de encontros com técnicos de saúde e pacientes e da
observação de diversas consultas, tentou averiguar-se o funcionamento dos serviços de
saúde mental “culturalmente competentes”, bem como a percepção e a interpretação do
fenómeno por parte dos diferentes actores sociais envolvidos.
851) Pussetti, Chiara & Luís Silva Pereira. 2009. "Introdução". In: Os Saberes da Cura:

Antropologia da Doença e Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira & Chiara Pussetti.
Lisboa: ISPA, 15-29.
852) Pussetti, Chiara. 2010. "Ethnographies of new clinical encounters: immigrant’s
emotional struggles and transcultural psychiatry in Portugal". Etnográfica, 14 (1): 115-133.
Resumo: Fundamentando-se em dois anos de trabalho de campo num serviço de saúde
mental para imigrantes em Lisboa, o artigo sublinha como a interpretação psiquiátrica da
experiência emocional do desenraizamento, da carência de casa e da (não) pertença
por parte dos migrantes pode ser influenciada por legados coloniais. Esses legados –
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incorporados, apesar da melhor das intenções, como elementos constitutivos do
diagnóstico e tratamento nas práticas terapêuticas do acompanhamento psiquiátrico –
fazem com que as experiências e comportamentos de pessoas marginalizadas vindas do
mundo não ocidental sejam tratados como patologias, reproduzindo atitudes
discriminatórias e racismo institucional.
Resumo: Based upon two years of fieldwork in a mental health service for migrants in
Lisbon, this article underlines how the psychiatric interpretation of the emotional experience
of displacement, homelessness and (non) belonging in migrants can be influenced by
colonial legacies. These legacies – incorporated, despite the best of intentions, as a
constitutive element of diagnosis and treatment into the therapeutic practices of psychiatric
counselling – pathologize experiences and behaviours of marginalized people of nonWestern origins, reproducing discriminative attitudes and institutional racism.
853) Pussetti, Chiara. 2010. "Identidades em crise: imigrantes, emoções e saúde mental
em Portugal". Saúde e Sociedade, 19 (1): 94-113.
Resumo: Este artigo, baseado em 4 anos de pesquisa de terreno num serviço de saúde
mental específico para imigrantes em Portugal, discute criticamente o carácter da
experiência migratória enquanto factor de risco e patologia psíquica. As condições
particularmente duras da migração contemporânea são consideradas como propícias a
um aumento exponencial de psicopatologias. A ideia de que a emigração esteja
indissoluvelmente ligada a formas específicas de sofrimento psicológico acabou para
promover uma progressiva medicalização da experiência migratória. Esta leitura
patologizante da experiência migratória funda as suas conclusões sobre o modelo de
“selecção negativa”, isto é: seriam os sujeitos fracos, pouco integrados na sociedade de
origem, com escassas ligações afectivas e estrutura familiar instável a optar pela
emigração, levando a que os seus distúrbios latentes se manifestassem particularmente no
país de acolhimento. A representação da vulnerabilidade psicológica como característica
intrínseca dos migrantes não toma todavia em conta a relação mais ampla entre sofrimento
individual e experiência de exclusão, marginalização social, discriminação e
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precariedade das condições habitacionais e laborais, entre outros factores. O estereótipo
do imigrante como pessoa frágil do ponto de vista mental, com um elevado risco de
desenvolvimento de patologias psiquiátricas, permite transformar os problemas sociais,
económicos e políticos de grupos desfavorecidos em elementos potencialmente
patológicos que podem ser controlados e monitorizados farmacologicamente.
Resumo: Based upon four years of fieldwork in a Portuguese mental health service for
migrants, this paper critically discusses the nature of migratory experience as a risk factor
and mental pathology. Several authors recently suggested that the very harsh conditions of
contemporary migration are connected with an exponential increase in psychopathology.
The idea of migration as inextricably linked to specific forms of mental suffering engenders
a progressive medicalization of the migratory experience. This interpretation is based on
the model of “negative selection”. According to this model, it would be the weaker subjects,
poorly integrated into their own societies, with few emotional bonds and unstable family
structures, who would most likely choose to migrate. As a consequence, their latent mental
disorders emerge distinctly in the host country. This representation of psychological
vulnerability as a migrants’ intrinsic characteristic, however, does not take into account the
wider relationship between individual suffering and experiences of social exclusion,
discrimination and shakiness of housing and working conditions, among other factors. The
stereotype of the migrant as a mentally unstable person, with high risk of developing
psychiatric disorders, transforms the social, economic and political matters of
disadvantaged groups into mental problems that can be pharmacologically controlled and
monitored.
854) Pussetti, Chiara & Vitor Barros. 2012. "Outros corpos: imigração, saúde e
etnopolíticas de cidadania". Forum Sociológico, 22: 38-70.
Resumo: No contexto recente da União Europeia os assuntos relacionados com a
imigração tomaram uma importância fundamental na atividade governamental, criando a
necessidade de estudar, categorizar e monitorizar as populações migrantes, assim como
promover a sua integração. Este artigo explora a ideia de que, entrelaçados com retóricas
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como a da “pobreza” e a “vulnerabilidade”, os programas sociais de cariz assistencialista
que tomam por objeto as populações migrantes desfavorecidas equacionam o objetivo
da redução da pobreza com o objetivo de orientar a sua conduta no sentido de hábitos
e projetos de vida mais responsáveis e saudáveis. Este artigo irá também explorar,
centrando-se no contexto português, como estas intervenções são inerentemente
racializadas, constituindo um tipo de etnopolítica dirigida a populações imigrantes,
concebidas como necessitadas e desfavorecidas – não apenas de recursos económicos
mas também de recursos de cidadania. Partindo de um conjunto de debates sobre o
governo do corpo e da saúde no liberalismo avançado, o artigo sugere tópicos para uma
nova agenda de investigação sobre pobreza, risco, imigração e o sector da saúde
pública.
Resumo: In the recent context of the European Union governmental activity, immigrationrelated issues became of pivotal importance, raising the need to study, categorize and
monitorize immigrant populations, as well as to promote their integration. This paper
explores the idea that, interwoven with rethorics such as “poverty” and “vulnerability”,
social care programs targeting deprived migrant populations equate reducing poverty with
guiding their conduct towards more responsible, healthier habits and life projects. This
paper will also argue, focusing on the Portuguese context, how these interventions are
inherently racialized, constituting a kind of ethnopolitics targeting migrant populations
conceived as needy and deprived – not only of economical resources but also of
citizenship resources. Building upon a set of debates on governing the body and health
under advanced liberalism, this paper suggests ideas towards a new research agenda on
poverty, risk, immigration, and the public healthcare sector.
855) Pussetti, Chiara & Vitor Barros. 2012. "The care of the immigrant self: technologies
of citizenship and the healthcare sector". International Journal of Migration, Health and

Social Care, 8 (1): 42-50.
Resumo: Purpose – In the public arena, immigrants are easily recognized as “vulnerable”
but also “as a risk” for the social environment. They are associated with stigmatized
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infectious‐contagious health conditions, with deviant or disturbed behaviours, with poor
education and hygiene, and with dubious morality and parental competence. This paper
aims to analyse the complex array of targeted programmes designed in the last decades
in Europe in order to intervene on immigrants' health practices and lifestyles.
Design/methodology/approach – The paper was designed to engage with a critical
approach to the healthcare sector, rendering visible the rationale behind such programmes
of intervention by focusing on the relations between the representation of immigrants' health,
the symbolic and physical borders of the body and the nation, the welfare state, and the
contemporary politics of care. Findings – The paper highlights: the racialization of public
health and social care policy, which have been constituting migrant populations as
unsanitary citizens; the intervention of social care programmes as technologies of
citizenship in order to guide these populations towards specific models of body, health,
behaviour and life projects; and the paradigmatic shifts in the way healthcare is perceived
and deployed, and its ethical and political implications. Originality/value – Building on
the contributions from medical anthropology, historical sociology, and governmentality
studies, the paper sheds a new light on the subject by positioning the practices of
healthcare on a racialized post‐colonial setting of intervening on populations constituting
vulnerabilities and managing risks through medical expertise.
856) Queiroz, Cármen & Timóteo Macedo. 2011. "Imigrante e voluntário: Uma questão
de atitude". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 9: 187-191.
Resumo: Ao abordar o Voluntariado, tal como ele é praticado na Associa- ção
Solidariedade Imigrante, o texto distingue também entre os que precisam dele e os que
dele se servem. A usurpação do voluntariado, muito visível na comunicação social, não
é, nos tempos que correm, um voluntariado comprometido com as causas e os ideais dos
excluídos, dos sem nada. O voluntariado torna-se também institucional, serve os interesses
do poder instituído e os seus objectivos; amortece as desigualdades e revoltas, e é usado
como alimento e falsa caridade, em vez de ser uma arma da solidariedade e da justiça
social no combate pela emancipação dos mais vulneráveis e pobres.
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Resumo: Addressing Volunteering, as it is practiced in the Associação Solidariedade
Imigrante, the text also distinguishes between those who need it and those who serve it.
The usurpation of volunteering, very visible in the media these days, is not a volunteering
committed to the causes and ideals of the excluded. Volunteering also becomes
institutional, serving the interests of state agents and their objectives; cushioning inequalities
and riots, and being used as false charity, rather than a weapon of solidarity and social
justice in the struggle for the most vulnerable and poor emancipation.
857) Quintino, Maria Celeste Rogado. 2010. "Práticas associativas de guineenses,
conexões transnacionais e cidadania incompleta". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 6: 81-102.
Resumo: Este artigo analisa as associações de guineenses e foca a Área Metropolitana
de Lisboa (AML), onde é mais elevada a concentração de guineenses e das suas
associações em Portugal. A abordagem adoptada segue perspectivas teóricas do
transnacionalismo para capturar as práticas associativas e seus significados, negociados
nas complexas articulações entre estado e sociedade civil e nas imbricadas conexões
entre as escalas local, nacional e transnacional. Os resultados da pesquisa revelam
conexões intensas que ligam as actividades associativas cá e lá e as inscrevem num
espaço social transnacional, mas apenas alguns dirigentes das associações guineenses
da AML estão envolvidos em formas imaginadas de cidadania transfronteiriça na arena
pública.
Resumo: This article analyses the associations of people from Guinea-Bissau in Portugal
and focuses on the Metropolitan Area of Lisbon (MAL), the region with the highest
concentration of immigrants from Guinea-Bissau. The approach adopted follows various
theoretical perspectives of transnationalism in order to identify the associational practices
and their meanings, negotiated in the complex interaction between the State and civil
society, and in the intricate local, national and transnational interconnections. The results
of the research reveal intense connections that link associational activities “here” and
“there”, marking them out in a transnational social space. Nevertheless, only some of the
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leaders of Guinea-Bissau associations in the MAL are involved in imagined forms of crossborder citizenship in the public arena.
858) Ramalho, Luisiane. 2010. "Diálogo intercultural na Escola Básica Integrada do
Carregado". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 295-296.
Excerto: Nas aulas de Educação Musical na Escola Básica Integrada do Carregado
(EBIC) observei a opinião dos alunos sobre a sua aprendizagem musical. A busca de
estratégias para a questão multicultural na educação fez-me ver a música como elo de
ligação entre o ambiente escolar e os outros vividos pelos alunos, revelando o seu elevado
potencial como agente de diálogo intercultural. Estudei conceitos de representação infantil
da aprendizagem musical (RIAM) e nicho culturais que se revelaram particularmente úteis
na análise que desenvolvi. As várias culturas no Carregado, a 35 km de Lisboa num
cruzamento histórico de vias de comunicação que ligam os pontos cardeais do país,
incluem brasileiros, ucranianos, moldavos, e afro-descendentes de várias proveniências.
A investigação ao nível do 5º ano do 2º Ciclo do Ensino Básico, levou-me a identificar
nas RIAM uma série de elementos significativos que apontam para diversos nichos culturais
frequentados pelas crianças. Estes elementos significativos, de carácter físico, social,
racional e emocional, entre outros, denotam o modo como as crianças constroem o seu
conhecimento e o vivenciam no seu quotidiano.
859) Ramalho, Sónia. 2010. "Usos da religião na participação cívica: recursos
identitários de mulheres de origem são-tomense no contexto pós-colonial português". In: De

muitas e variadas partes ao Portugal do Século XXI. Dinâmicas de género, intergeracionais
e familiares em contexto migratório, ed. Susana Trovão. Lisboa: Edições Colibri – CEMME
– Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 47-73.
860) Ramalho, Sónia & Susana Trovão. 2010. Repertórios femininos em construção num

contexto migratório pós-colonial: Participação Cívica e Política de Mulheres de Origem
Africana. Observatório da Imigração, 42 (Vol. 2). Lisboa: Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
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Resumo: O estudo “Repertórios femininos em construção num contexto migratório póscolonial” (volume I e II) é o resultado da articulação de duas pesquisas exploratórias sobre
dinâmicas familiares, vulnerabilidade e participação cívica de mulheres de origem caboverdiana e sãotomense no contexto pós-colonial português, realizadas no âmbito do
protocolo estabelecido entre o CEMME/FCSH e o ACIDI, IP. Ao mesmo tempo que
investigávamos continuidades e transformações nas relações familiares (e, em particular,
nas construções e práticas de género) junto de mulheres imigrantes de origem africana e
suas descendentes, tentávamos conhecer as suas formas de organização no espaço
público, as diferentes modalidades de participação cívica em que se envolviam, as suas
motivações e modelos, bem como os benefícios que retiravam das suas vidas
participativas. Socializadas no seio de tradições discursivas e práticas de desigualdade
de género de longa duração, o modo como lidavam com o sofrimento que nos
transmitiram e, tantas vezes, com situações de vulnerabilidade material e de exclusão
social, encontrava-se estreitamente articulado com a sua participação em redes e
associações, formais e informais, locais, nacionais e transnacionais. Simetricamente, os
seus projectos e práticas de participação cívica indiciavam que a relação mãe-filhos, e a
própria construção de pessoa-mãe (em detrimento da relação mulher-homem), cruzando
éticas do cuidado com identificações religiosas, constituía a principal força motriz das
suas motivações, responsabilidades e efectividades sociais. De acordo com a
investigação realizada, medidas mais eficazes de combate à vulnerabilidade exigem um
diálogo integrado - entre as mulheres específicas a que se destinam, os mediadores que
as acompanhem no quotidiano, analistas e políticos - acerca dos seus significados,
benefícios e custos, sem descurar os seus respectivos contextos de identificação e
pertença, bem como os modos como também estes contextos se vêm complexificando e
entrosando tradições discursivas e práticas de longa duração com ideais e projectos da
modernidade.
861) Ramos, Alice. 2011. Human values and opposition towards immigration in Europe.
Doutorado em Ciências Sociais (Sociologia Geral). Lisboa: Instituto de Ciências Sociais,
Universidade de Lisboa.
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Excerto: O fenómeno das migrações continua a constituir um debate central a vários níveis
nas sociedades nele implicadas. A nível económico, pelas trocas de bens, de serviços e
de pessoas que implica. A nível demográfico, pelo impacto que os diferentes fluxos têm
na recomposição das populações dos países acolhedores, bem como nos países de
origem. A nível social, pelas consequências na vida quotidiana dos que entram, dos que
habitam e das relações que se estabelecem entre ambos. A nível político, pela
consequente necessidade de regular relações sociais emergentes através do
desenvolvimento de políticas públicas dirigidas aos imigrantes e aos cidadãos dos países
receptores; e, por fim, a nível jurídico, pela necessidade de redacção de leis, da sua
aplicação e da criação de mecanismos de controlo dessa mesma aplicação. A Europa
conhece uma longa história de movimentos migratórios e tem vivido diferentes momentos
de intensas trocas de população. Nas últimas décadas surgiram novos padrões
migratórios, relacionados com a globalização de bens, serviços e capitais; com a
crescente mobilidade dos indivíduos. Mas, também, com episódios particulares que
provocaram importantes alterações na configuração da Europa, como, por exemplo, a
queda do muro de Berlim; episódios esses, que, segundo Castels e Miller (2003), tiveram
repercussões ao nível de toda a Europa: países de tradição emigrante começaram a
tornar-se atractivos e a constituírem novas alternativas de destino. Foi o caso de países do
Sul da Europa como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, o que levou mesmo alguns autores
a considerar um modelo específico de imigração do Sul da Europa (Baganha 1997;
Marques and Rosa 2003). Portugal constitui, portanto, um caso particular no que toca
aos movimentos migratórios europeus.
Excerto: Three main objectives underlie this thesis: 1) understand opposition towards
immigration in Europe; 2) test the hypothesis that human values contribute to the
understanding of opposition towards immigration over and above other social factors; 3)
undertake this analysis from a multilevel perspective. From these three objectives we derived
two main hypotheses: a) at the individual level, values have an impact on opposition
towards immigration over and above other important factors; b) the effect of values is
maintained over and above other important factors, also when socio-structural factors are
included in the statistical models. In other words, we contrast values with other theoretical
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models (economic self-interest and social capital) and include values at the individual level
in multilevel models; two strategies that we have not seen developed in the literature
produced to date. Data from the three first Rounds of the European Social Survey (20022004-2006) was used to test both hypotheses; multilevel analysis was performed in order
to analyse the effect of individual and socio-structural variables on opposition towards
immigration. Results showed that these attitudes are mainly associated to individual
variables: the values of universalism stem negative attitudes towards immigrants while
conservation values boost them; moreover human values have an effect on opposition
towards immigration over and above other important individual and socio-structural factors.
We extended the analysis of the impact of human values to the study of racial prejudice
and threat perceptions, in the context of immigration, and concluded that human values
have a double role (direct and indirect), i.e. racial prejudice is embedded of conservation
values; threat perceptions are a result of racial prejudice and endorsement of conservation
values. As stated by Amartya Sen (2000) “ethical universalism is basically an elementary
demand for impartiality”.
862) Ramos, Amílcar. 2011. Realidade económico-social dos imigrantes em Portugal em

2010. Lisboa: CGTP-IN.
Excerto: A CGTP-IN constata que Portugal, nos últimos anos, tem sido utilizado como uma
placa giratória no que respeita aos movimentos migratórios. Esta realidade tem servido
para manter e impor o modelo de baixos salários em Portugal e o patronato tem aplaudido
esta estratégia de mobilidade de mão-de-obra e de livre circulação, pressionando os
portugueses a emigrar para os substituir por mão-de-obra imigrante com baixíssimos
salários e condições de trabalho e de segurança discriminatórias e deprimentes.
863) Ramos, Elisabete Gomes. 2009. Integração social dos descendentes de imigrantes:

o papel do associativismo imigrante na Área Metropolitana de Lisboa. Mestrado em
Desenvolvimento, Diversidades Locais e Desafios Mundiais - Análise e Gestão. Lisboa:
ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
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Resumo: Numa altura em que as sociedades se caracterizam, cada vez mais, pela sua
multiculturalidade, a integração dos Descendentes de Imigrantes é um aspecto de extrema
importância para a coesão social. Urge encontrar respostas que permitam que as
oportunidades sejam as mesmas para todos e que não sejam colocados obstáculos a uma
geração que, não sendo imigrante, tem na sua bagagem cultural diferenças em relação
aos demais autóctones. As respostas sociais dirigidas aos descendentes de imigrantes são
em grande parte dinamizadas pelo Terceiro Sector. O Associativismo Imigrante surge
como uma resposta da comunidade imigrante para os seus descendentes que têm
enfrentado diversas dificuldades de integração. Neste trabalho pretende-se investigar o
papel do associativismo imigrante na integração social dos descendentes de imigrantes e
perceber como os descendentes perspectivam a importância destas estruturas como apoio
e suporte para a sua integração. O estudo foca a Área Metropolitana de Lisboa, dado
que é o distrito onde existe maior concentração de imigrantes e seus descendentes e maior
número de Associações de Imigrantes.
Resumo: When societies tend to be increasingly multicultural, the integration of Children of
Immigrants is something of extreme importance to social cohesion. It is urgent to find
answers to allow the same opportunities for everyone, so that obstacles will not be placed
to a generation which, although not immigrant, has differences in its cultural background
in relation to other people with Portuguese origin. The social answers addressed to
immigrant descendants are largely provided by the Third sector. The Immigrant Associations
emerge as an answer of immigrant communities to their descendants, who have faced
many difficulties in their integration. This study intends to do research on the role of
immigrant associations in the social integration of immigrant descendants and understand
how the descendants view the importance of these structures as a support for their
integration. The study focuses on the Metropolitan Region of Lisbon, as this is the area with
the largest concentration of immigrants and their descendants and where there are many
Immigrant Associations.
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864) Ramos, Madalena & Ana Cristina Ferreira. 2012. "Marriage with Immigrants in
Portugal". In: Cross-Border Marriage. Global Trends and Diversity, ed. Doo-Sub Kim. Seoul:
Korea Institute for Health and Social Affairs, 321-356.
Excerto: Many of the studies that address the questions linked to thr integration of
immigrants and the associated transformations – namely mixed marriages – originated in
countries that have traditionally been destinations for immigration, such as the United States
and Canada (Representative studies include Blau et al. 1982; Anderson and Saenz 1994;
Hwang et al. 1997; Pagnini and Morgan 1990; Qian and Lichter 2001; Jacobs and
Labov 2002; Lichter et al. 2007). In Europe, and especially in countries like Portugal and
Spain, which have traditionally been emigration countries and where the phenomenon of
immigration is characterized by its relative newness, this topic has not been as widely
addressed. A variety of authors have already shown that the patterns of immigration and
immigrant integration in the USA and Europe are different (see Rotte and Stein 2002;
Zimmermann 2005); this means that drawing conclusions about the impact of the
integration of immigrants in Europe from American results is at least be questionable, and
the need for studies centered on the European reality is clear. Given that integration is a
process that takes place throughout a country’s history, its analysis cannot be limited to a
single moment in time. The analysis of change over time is crucial. In this chapter we will
thus offer a quantitative analysis of intermarriage based on the data for 2001 and 2009
available from Statistics Portugal (INE). The objectives of this research are to determine the
characteristics of immigrants who married in Portugal in that period, as well as the
characteristics of their marriages.
865) Ramos, Madalena, Sofia Gaspar, Ana Cristina Ferreira. 2015. “Padrões de
exogamia em quatro comunidades imigrantes em Portugal (2001-2011). Sociologia,

Problemas e Práticas, 77: 53-76.
Resumo: Este artigo analisa os padrões de exogamia em quatro grupos de imigrantes em
Portugal – provenientes dos PALOP, da UE-12, do Brasil e da Europa de Leste – em 2001
e 2011. À luz de estudos anteriores, por um lado, avalia-se a existência de diferenças
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de género e de homogamia educacional e etária nestes casamentos. Por outro lado,
também se analisam os fatores explicativos da propensão para o casamento exogâmico.
Os resultados obtidos evidenciam padrões de casamento diferentes segundo o género,
bem como entre as vagas de imigração mais antigas (PALOP e UE-12) e as mais recentes
(Brasil e Europa de Leste). Estes dados serão interpretados na parte final do artigo.
Resumo: This article analyses the exogamy patterns in four groups of immigrants to Portugal
— from the Portuguese-speaking African Countries (PALOPs), EU-12, Brazil, and Eastern
Europe — in 2001 and 2011. In the light of earlier studies, on the one hand the authors
assess the existence of both gender differences and differences in terms of educational and
age homogamy in these marriages. On the other, they also analyse the factors that explain
the propensity to exogamic marriage. The results point to marriage patterns that differ
according to gender, as well as to differences between the older waves of immigration
(PALOPs and EU-12) and the more recent ones (Brazil and Eastern Europe). These data are
interpreted in the final part of the article.
866) Ramos, Maria da Conceição Pereira. 2012. "Migrações, desenvolvimento e
dinâmicas locais e regionais". In: Grandes problemáticas do espaço europeu: políticas de

ordenamento e recomposições territoriais nas periferias europeias. Porto: Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, 63-102.
Excerto: A questão dos nexos causais entre migrações e desenvolvimento dos territórios
de origem, nomeadamente no âmbito de espaços sociais transnacionais criados e
sustentados por migrantes, tem sido objeto de atenção acrescida nos últimos anos, fonte
de debates científicos e políticos entre os mais controversos, opondo pessimistas e
otimistas (Haas, 2010), lembrando o que já há anos se chamava de uma questão não
resolvida (Appleyard, 1992).
867) Ramos, Maria da Conceição Pereira & Olivia Patricio. 2015. “ Riscos laborais de
homens e mulheres migrantes e segurança no trabalho”. In: Atas do 1º Congresso da

Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa , eds.
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Isabel Corrêa da Silva, Marina Pignatelli & Susana de Matos Viegas. Lisboa: Associação
Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa, 2948 – 2955.
Resumo: A qualidade de vida associada às condições de trabalho de mulheres e homens
migrantes revela riscos laborais significativos com repercussões na saúde e segurança no
trabalho (SST). Existem aspetos especialmente problemáticos: elevadas taxas de emprego
dos imigrantes em sectores de alto risco; trabalho temporário e precário, com horas
extraordinárias e com problemas de saúde, proporcionando acidentes e doenças
profissionais; o seu elevado desemprego, e de longa duração, no contexto da crise
económica; barreiras linguísticas e culturais à comunicação e formação em SST. Os riscos
para a segurança e saúde no trabalho das mulheres têm sido subestimados relativamente
aos riscos incorridos pelos homens, na investigação e prevenção. As imigrantes estão
fortemente representadas nos empregos atípicos e precários, com horários e condições
de trabalho nocivas para a saúde e conciliação com a vida familiar. É necessária uma
abordagem holística à SST e mais estudos sobre os riscos profissionais incorridos pelos(as)
trabalhadores(as) migrantes.
868) Ramos, Max Ruben. 2009. "'Batuku na Lisboa': um exercício de cidadania
transnacional". In: Sociedades desiguais. Gênero, Cidadania e Identidades, eds. Muleka
Mwewa, Gleciani Fernandes & Patrícia Gomes. São Leopoldo: Editora Nova Harmonia,
133-150.
Excerto: Volvidos quatro anos, eis que retomo a minha pesquisa etnográfica inicial. Falovos do meu trabalho sobre os processos, as dinâmicas e as temáticas que norteiam a
prática do batuku, ou batuque, no contexto migratório lisboenta, mais especificamente no
Bairro Alto da Cova da Moura, junto do grupo de batuku “Finka- Pé”. Esta minha iniciação
antropológica foi assaz profunda e teve um impacto importante não só pelos inesquecíveis
momentos de fieldwork e melíflua convivência que pude usufruir com as minhas
interlocutoras, mas também por me abrir as portas a uma riquíssima literatura
antropológica em torno de algumas temáticas que exploro presentemente no ramo da
antropologia da religião, a saber: corpo, emoções e memória. Nessa altura, embora
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estivesse a cartografar essa arte performativa cabo-verdiana no âmbito migratório, só
toquei ao de leve e com alguma brevidade na literatura sobre as migrações
contemporâneas. Ou seja, não a tratei com a acuidade que seria necessária nesse tão
atual e candente tema. Nesse período, as minhas preocupações teóricas e analíticas
eram outras. Parecia-me pertinente, sim, esquadrinhar um conjunto de aspectos e temáticas
que me vinham mais à mente, como os estudos sobre corpo, memória social corporal
(CONNERTON, 1993) e emoções. Assim, no texto que ora apresento, e procurando
“redimir-me” de não ter abordado com a devida vénia os estudos sobre as migrações,
farei uma incursão às várias questões que encerram a temática das migrações globais e
que se espraiam pelas abordagens sobre o transnacionalismo, cosmopolitismo,
integração, exclusão social e econômica, cidadania, Estado-nação, e experiências
transnacionais várias, a partir da prática do batuque entre as batukaderas dos “Finka –
Pé”.
869) Ramos, Natália. 2012. "Família e maternidade em contexto migratório e
intercultural". In: Família, Educação e Desenvolvimento no séc. XXI. Olhares

Interdisciplinares, eds. Natália Ramos, Elisabete Mendes, Ana Isabel Silva & José Porfírio.
Portalegre: Instituto Superior de Portalegre – Escola Superior de Educação, 21-28.
Resumo: Na atualidade os fluxos migratórios são mais numerosos, mais rápidos, mais
diversificados e complexos que no passado, atingindo todos os continentes, géneros,
classes sociais, gerações e implicando os vários domínios da vida pública e da vida
privada, nomeadamente da família. A mobilidade familiar e a feminização das migrações
promovem oportunidades para a família e para a mulher ao nível identitário, social,
educacional

e

económico

implicando,

igualmente

riscos

e

vulnerabilidades,

nomeadamente de saúde e familiares, particularmente para as mães e as crianças.
Através de uma abordagem multidimensional e intercultural e de investigações teóricas e
empíricas analisa-se e discute-se: algumas das principais problemáticas sociais,
educativas e de saúde que se colocam às famílias e mães migrantes de diferentes
gerações, em contexto migratório; alguns dos desafios colocados pela migração ao nível
das identidades, do estatuto, papéis e relações intra e interfamiliares, das práticas de
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maternidade e sanitárias; algumas das estratégias e políticas públicas tendo em vista o
bem-estar, os direitos, a saúde e o desenvolvimento dos indivíduos e famílias migrantes.
870) Raposo, Paulo (ed.) & Paula Christofoletti Togni. 2009. Fluxos Matrimoniais

Transnacionais entre Brasileiras e Portugueses: Género e Imigração. Observatório da
Imigração, 38. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural
(ACIDI).
Excerto: Esse livro situa-se no quadro de algumas transformações recentes em Portugal: a
primeira delas se refere às formas de conjugalidade e papéis de género e a segunda ao
aumento da presença de migrantes, sobretudo, de nacionalidade brasileira em Portugal
e a sua crescente tendência a feminização. O recorte escolhido são os fluxos matrimoniais
transnacionais entre brasileiras e portugueses, sendo uma opção de análise que priorizou
a ligação entre género (feminino), nacionalidade (brasileira) e conjugalidade
(matrimônios). Tal opção justifica-se, sobretudo, pela escassez de estudos e bibliografias
em Portugal sobre tal temática e pela percepção exponencial de um fenômeno social
cujos traços se desenvolveram, nomeadamente através dos media, das agendas políticas
e das medidas públicas. O aumento do número de matrimónios entre imigrantes e
membros da sociedade de acolhimento foi o objecto de discussão do livro, o qual
perpassa também pelos mais diversos temas de reflexão das ciências sociais, como as
concepções de género, amor, intimidade, emancipação feminina, estrututras da vida
familiar, migrações como também sobre novas tecnologias e as políticas públicas de
Estado.
871) Raposo, Paulo. 2013. "Mouros, Ventres e Encantadores de Serpentes.
Representações do mundo árabe nas recriações históricas em Portugal e Espanha". In:

Castelos a Bombordo. Etnografias de patrimónios africanos e memórias portuguesas, ed.
Maria Cardeira da Silva. Lisboa: Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 6484.
Excerto: O propósito central deste texto é analisar como as representações e as autorepresentações da cultura árabe se projetam em eventos performativos particulares, como
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são as recriações históricas de matriz cristã no mundo ocidental, nomeadamente em
Portugal e Espanha, mas também na criação de espaços e de projectos performativos
dedicados sobretudo à dança e à música de traços árabes ou orientais. Procura-se
entender modos de configuração deste outro mundo através de formas de expressão
performativa que re-emergem na actualidade europeia como exerc´cicios nostálgicos e
de ressemantização do passado europeu de matriz cristã. Em certo sentido, essas
configurações articulam-se também na contemporaneidade com movimentos migratórios
pensados na Europa como “preocupantes” e “ameaçadores”, e ao mesmo tempo com os
“ventos de mudança democrática” que têm varrido nações árabes nos últimos tempos,
equacionados numa terminologia política centrada e produzida a ocidente.
872) Rebelo, Emília Malcata. 2010. "A methodology to approach immigrants’ land use
in metropolitan areas". Cities, 27 (3): 137-153.
Resumo: This paper proposes a methodological approach to regional and urban planning
in order to design, settle and manage a public policy for the attraction, location and
distribution of different groups of immigrants. It further develops a set of decision-support
tools, including a management information system and an integrated and interactive model
in order to: (i) characterize the patterns of residential land used by different groups of
immigrants according to their professional features, and respective evolution, (ii) anticipate
the location of new immigrants or groups of immigrants that arrive into the studied territory
(according to their demographic, economic and professional characteristics, keeping or
changing the prevailing socio-economic, planning and territorial structure), and respective
evolution, and (iii) monitor the evolution of respective social, economic and professional
territorial integration. This methodology and set of tools are applied, as a case study, to
the Oporto Metropolitan Area (Portugal). They possess display and simulation functionalities
that support the test and implementation of local, regional and urban policy strategic
decisions. Once workmanship quantitative and qualitative needs are specified – according
to regional overall prevailing strategies – it outlines the socio-economic-professional
conditions to welcome and to fulfil the needs of different population groups – through
provision of proper housing, infrastructures, equipments and jobs, as well as through
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governance mechanisms – in the scope of socio-economic sustainability and life quality
principles.
873) Rebelo, Emília Malcata. 2010. "Does Urban Concentration/Dispersion Affect
Immigrants' Professional Opportunities? The case of the Porto Metropolitan Area".

International Journal of Urban & Regional Research, 34 (3): 586-610.
Resumo: This article aims to test the hypothesis that urban concentration/dispersion
characteristics exert an influence on the social and professional attainment levels reached
by different immigrant groups in northern Portugal. I propose a theoretical and empirical
methodology for analysing the impact that concentrated or dispersed neighbourhoods exert
on immigrants' social and professional opportunities. The latter are assessed in terms of
professional success, and a relationship is established between the professional levels
reached by different immigrant groups and the territorial characteristics inherent to each
group, as well as current concentration/dispersion patterns of land use. I also design an
integrated information system to monitor the access of different population groups to
professional opportunities, and to support municipal decisions in matters of immigrants'
social, economic and cultural integration. Then I discuss how joint territorial planning
policies, urbanization processes, ethnic features, the labour and housing markets and
sociological assimilation networks have performed in Portugal's northern region in general,
and the Porto metropolitan area in particular, both in launching local strategic economic
development and in successfully integrating immigrants within the professional socioeconomic fabric.
874) Rebelo, Emília Malcata. 2011. "A methodology to assess immigrant land-use patterns
in concentrated and sprawled environments (the case of the Porto Metropolitan Area)".

Journal of Architectural and Planning Research, 28 (2): 152-178.
Resumo: The main objective of this article is to develop a methodology of cartographic
analysis to support municipal decisions concerning attraction, location, and distribution of
immigrants in metropolitan areas, ensuring respective integration. This innovative
methodology is aimed at identifying settlement patterns (and their respective intensities)

574
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

adopted by specific groups of immigrants according to territorial characteristics (i.e.,
concentration, sprawl, and dispersion) and the immigrants' own ethnic features, in relation
to correspondent patterns of the whole population. It is applied as a case study to the Porto
Metropolitan Area (Portugal). This paper discusses sociological reasons for the concentrated
or dispersed behaviors shown by different ethnic groups and how the behaviors shape the
morphological and typological characteristics of the immigrant settlements. The application
of this methodology to different urban realities makes it possible to (1) monitor the evolution
of indicators concerning immigrants and metropolitan territorial characteristics; (2) analyze
and compare settlement behaviors exhibited by different ethnic groups in relation to the
correspondent behaviors of the native population; (3) critically inspect the evolution of the
integration of different ethnic groups; and (4) define and apply urban policies aimed at
attracting, distributing, and locating immigrants in the metropolitan areas, simultaneously
ensuring socioeconomic territorial sustainability.
875) Rebelo, Emília Malcata. 2012. "Work and settlement locations of immigrants: how
are they connected? The case of the Oporto Metropolitan Area". European Urban &

Regional Studies, 19 (3): 312-328.
Resumo: The research reported in this article aims to explain the residential and work
location of different groups of immigrants living in a particular metropolitan area, based
on the following underlying causes: socio-spatial differentiation resulting from the
characteristics of urban economies, the performance of housing and labour markets, spatial
and socioeconomic/professional mobility, and immigrants´ own characteristics. Within this
scope, census data are analysed and cartographically displayed, and classification trees
are applied in order to understand the relationship between the residential and work
locations of the different population groups and their respective demographic, economic
and professional characteristics, on the one hand, and land occupation densities, on the
other. Although this methodology is applied to the Oporto Metropolitan Area (Portugal), it
can easily be used in other urban and metropolitan areas.

575
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

876) Rego, Mafalda Silva. 2010. "Música sem fronteiras em Viana do Castelo".

Migrações Revista do Observatório da Imigração, 7: 279-280.
Excerto: O porto de mar em Viana do Castelo foi, durante séculos, o elo de ligação entre
povos de vários continentes permitindo o intercâmbio de artes, ofícios, costumes e tradi ções, que os enriqueceram culturalmente. No presente, são outros espaços os elos que
ligam povos e culturas trazendo novos mundos a Viana do Castelo, seja nos fes - tivais
anuais de blues, jazz, música clássica, folclore, teatro ou cinema, ou na Feira do Livro e
da Lusofonia. Todos os anos, músicos, compositores, escritores, pintores e actores, são
convidados a participar nos certames apresentando trabalhos, dando a conhecer novas
formas de imaginar o mundo, outros saberes, diferentes culturas e identidades.
877) Reis, José, Tiago Santos Pereira, João Tolda & Nuno Serra. 2010. Imigrantes em

Portugal. Economia, Pessoas, Qualificações e Territórios. Coimbra: Edições Almedina.
Resumo: A conversão de Portugal em país de imigração, após décadas marcadas pela
emigração, constitui um dos fenómenos mais relevantes da actualidade. Para além de
massiva, a recente entrada de estrangeiros revelou novas geografias, expressas na
dispersão dos imigrantes no território nacional e na diversificação dos países de origem.
Os impactos são profundos e transcendem as suas dimensões mais visíveis, como o
rejuvenescimento demográfico ou a multiculturalização do país. Através de uma análise
detalhada dos mercados formais de trabalho, compreende-se bem neste estudo por que
razão a economia portuguesa (aqui extensamente caracterizada) é tão utilizadora de
mão-de-obra. Assim como se compreende por que razões as dinâmicas migratórias
atravessam o próprio sistema científico e tecnológico.
878) Reis, Lyria & Natália Ramos. 2012. "Imigrantes brasileiros em Lisboa e utilização
dos serviços de saúde". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração Brasileira na

Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, eds.
Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes
& Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 103-111.
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Excerto: Nos últimos 30 anos, cidadãos brasileiros passaram a fazer parte do conjunto
de indivíduos que buscam novos países para viver e Portugal surgiu como um dos países
de eleição. Os imigrantes passam por um processo de adaptação ao novo contexto, que
será mais ou menos facilitado, mais ou menos harmonioso ou problemático, de acordo
com as condições individuais, coletivas e ainda, das políticas dos países que acolhem as
populações imigrantes. Esta comunicação tem como objetivo apresentar alguns resultados
de uma investigação de doutoramento a partir de uma abordagem biopsicossocial dos
determinantes de saúde. Foi realizada uma investigação exploratória, descritiva e
transversal com objetivo de conhecer e compreender os determinantes da saúde de
imigrantes brasileiros na região de Lisboa. Os principais resultados indicam que o
processo de adaptação a que o imigrante é sujeito, as alterações de contexto, associadas
às características biopsicossociais de cada indivíduo, influencia os comportamentos
relacionados à saúde.
879) Reis, Lyria Maria dos & Natália Ramos. 2010. "Adaptação e Saúde de Imigrantes
Brasileiros em Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira

na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta.
Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 178-185.
Resumo: Nos últimos 30 anos, cidadãos brasileiros passaram a fazer parte do conjunto
de indivíduos que buscam novos países para viver e Portugal surgiu como um dos países
de eleição. Os imigrantes passam por um processo de adaptação ao novo contexto, que
será mais ou menos facilitado, mais ou menos harmonioso ou problemático, de acordo
com as condições individuais, coletivas e ainda, das políticas dos países que acolhem as
populações imigrantes. Esta comunicação tem como objetivo apresentar alguns resultados
de uma investigação de doutoramento a partir de uma abordagem biopsicossocial dos
determinantes de saúde. Foi realizada uma investigação exploratória, descritiva e
transversal com objetivo de conhecer e compreender os determinantes da saúde de
imigrantes brasileiros na região de Lisboa. Os principais resultados indicam que o
processo de adaptação a que o imigrante é sujeito, as alterações de contexto, associadas
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às características biopsicossociais de cada inidíduo, influencia os comportamentos
relacionados à saúde.
880) Reis, Lyria Maria dos. 2013. Migração, saúde e qualidade de vida. Brasileiros

residentes na região de Lisboa. Tese de Doutoramento em Psicologia. Lisboa:
Universidade Aberta.
Resumo: A mobilidade humana é uma constante no mundo globalizado. Historicamente
o Brasil tem sido um país de imigrantes. Por vários motivos, a partir dos anos 50 do século
passado, muitos brasileiros tornaram-se emigrantes tendo como principais destinos
migratórios os Estados Unidos, o Paraguai, o Japão, Portugal, Inglaterra, Itália entre outros.
Em 2011 a comunidade brasileira residente em Portugal contava com 111.445
indivíduos (42,6% do sexo masculino e 57,4% do sexo feminino), contabilizando 25,5%
dos imigrantes com situação regularizada junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. A
mudança de um país para outro provoca modificações no contexto biopsicossocial dos
indivíduos. Nesse movimento, o migrante deixa o seu espaço conhecido e vai de encontro
ao novo e passará por um processo de adaptação nos mais diversos aspetos da sua vida
quotidiana, processo esse que acontecerá de diferentes formas e com maior ou menor
dificuldade para cada pessoa. Nas migrações internacionais, a adaptação poderá ser
mais ou menos fácil, de acordo com aspetos relacionados tanto ao indivíduo quanto ao
meio que o envolve. Os indivíduos poderão alterar comportamentos relacionados à saúde
e estilos de vida, adequando-se à nova realidade encontrada. Algumas alterações
poderão ser prejudiciais à saúde das pessoas quando estas abandonam hábitos
saudáveis e adotam hábitos prejudiciais que podem dar origem a doenças crónicas. Esta
investigação tem como objetivo conhecer e compreender a situação dos imigrantes
brasileiros residentes na região de Lisboa, a sua relação com a saúde e a doença, o seu
processo migratório e os possíveis efeitos deste sobre a sua saúde, os seus estilos de vida
e qualidade de vida, analisados comparativamente (pré e pós migração) através das
crenças e comportamentos face à saúde e a doença, a inserção no contexto de saúde
brasileiro e português, os estilos de vida adotados em Portugal e a qualidade de vida
desta comunidade. A investigação é exploratória, descritiva e transversal e utiliza uma
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amostra não probabilística. Foram entrevistados 120 brasileiros, de ambos os sexos,
maiores de 18 anos, residentes em Portugal há pelo menos um ano e que, após
esclarecimento por escrito, concordaram em responder a um inquérito construído
especificamente para esta investigação. Utilizou também o WHOQOL-breve para o
estudo da qualidade de vida destes imigrantes. O tratamento dos dados foi realizado
através de análise quantitativa (estatística descritiva) e qualitativa (análise de conteúdo e
temática).

Os

principais

resultados

indicaram

alterações

nos

comportamentos

relacionados à saúde, nomeadamente no consumo de bebidas alcoólicas, na prática de
atividade física e na procura por serviços de saúde. A pesquisa vem alertar para as
múltiplas dimensões implicadas no processo de adaptação dos imigrantes. Para além dos
aspetos legais e políticos, a adaptação e a integração dos imigrantes deverá ser
realizada também na dimensão psicossocial, através do aumento dos apoios e
informações sobre recursos existentes para os imigrantes, como também da necessidade
de reorganização das suas redes de suporte social, do desenvolvimento do sentimento de
pertença e da promoção e desenvolvimento de hábitos e estilos de vida saudáveis.
Resumo: Human mobility is a constant in the globalized world. Brazil has historically been
a country of immigrants. For various reasons, since the 1950s, many Brazilians have
become emigrants whose main migratory destinations were the United States, Paraguay,
Japan, Portugal, England, Italy and others. In 2011 the Brazilian community in Portugal
comprised 111445 individuals (42.6% male and 57.4% female), accounting for 25.5%
of immigrants legalized by the Foreign Nationals and Borders Service. The change from
one country to another causes changes in the biopsychosocial context of individuals.
Through this movement, the migrant leaves his known space and meets the new and
undergoes a process of adaptation in various aspects of their daily lives. This process will
happen in different ways and with varying degrees of difficulty for each person. In
international migration, adaptation may be more or less easy, according to aspects related
to both the individual and the environment that surrounds it. Individuals may change healthrelated behaviors and lifestyles, adapting to the new reality found. Some changes may be
harmful to people's health when they abandon healthy habits and adopt harmful habits that
can lead to chronic diseases. This research aims to know and understand the situation of
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Brazilian immigrants living in the Lisbon region, its relationship to health and disease, their
migration process and the possible effects on their health, their lifestyles and quality of life,
a comparative framework (pre and post migration) through the beliefs and behaviors
towards health and disease, the insertion in the context of health in Brazil and Portugal,
the lifestyles adopted in Portugal and quality of life of this community. The research is
exploratory, descriptive and utilizes a non-probability sample. 120 Brazilians were
interviewed, of both sexes, with at least 18 years, resident in Portugal for at least a year
and who, after clarification in writing, agreed to answer a survey constructed specifically
for this research. The WHOQOLbrief was also used to study the quality of life of these
immigrants. Data analysis was performed by quantitative (descriptive statistics) and
qualitative (content analysis and thematic) analyses. The main results indicated changes in
health-related behaviors, including consumption of alcoholic beverages, physical activity
and demand for health services. The research alerts to the multiple dimensions involved in
the adaptation of immigrants. In addition to the legal and political aspects, adaptation and
integration of immigrants should be held also in the psychosocial dimension, through
increased support and information about resources available for immigrants, but also the
need to reorganize their social support networks, the developing a sense of belonging and
the promotion and development of habits and healthy lifestyles.
881) Reiter, Bernd. 2012. "Framing Non-Whites and Producing Second-Class Citizens in
France and Portugal". Journal of Ethnic & Migration Studies, 38 (7): 1067-1084.
Resumo: The quality of contemporary democracies hinges on the breadth and depth of the
citizenship regimes on which democracy ultimately rests. This article argues that, to assess
citizenship, two important dimensions are of crucial interest, namely to what extent formal
citizens are able to live and practice substantive citizenship roles and, secondly, how
access to citizenship rights is used by different societal groups in order to defend privilege.
Having conducted a comparative case study of Portugal and France, I now argue that
political elites are contributing to a framing of non-whites as foreigners and immigrants
because it serves their purpose and that of the majority of their electorate. I also demonstrate
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how academia contributes to this framing, as many scholars seem unable to free themselves
from biased academic traditions, some of which are clearly racist.
882) Ribeiro, Fernando Paulo Bento. 2010. Normas laborais e liberdade de prática

religiosa: o caso dos crentes do Islão em Portugal. Mestrado em Migrações, InterEtnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas.
Resumo: A presente investigação é fruto de um processo de aprendizagem e contacto
com as ciências sociais. Esta dissertação pretende levantar a questão da liberdade de
prática religiosa no local de trabalho, por parte dos crentes muçulmanos, enquadrada
pelas normas laborais e no âmbito da tutela normativa da diversidade (anti-discriminação).
Uma vez que em Portugal a maioria da população é católica (Censos 2001, INE) e a
semana de trabalho está estruturada com base na herança cultural cristã, que prevê o
domingo como dia de descanso, como é que as comunidades religiosas, cuja prática é
diferente – os muçulmanos têm a sexta-feira como dia santo, e os judeus o sábado, por
exemplo – vêm o seu direito à expressão de fé religiosa respeitado? Inicialmente pretendia
recolher informações, mas após os primeiros contactos informais com crentes muçulmanos,
pensei poder formular um diagnóstico da situação com base na bibliografia consultada,
nas informações recolhidas junto dos interlocutores institucionais, bem como da análise
dos dados jurisprudenciais (casos em tribunais nacionais e europeus) e de eventuais
queixas de discriminação. Salienta-se, com base na análise dos dados (o enquadramento
legal da questão e da inexistência de queixas junto das entidades reguladoras), que, por
enquanto, o problema da discriminação dos crentes muçulmanos, no local de trabalho,
por motivos de exigência de prática religiosa, não se coloca.
883) Ribeiro, Joana de Sousa. 2013. "Migração de profissionais de saúde – Desperdício
ou reconhecimento de qualificações?". In: Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de

Cérebros, eds. Emília Araújo, Margarida Fontes & Sofia Bento. Braga: Centro de Estudos
de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, 83-96.
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Excerto: Desde finais dos anos 90 que é visível uma significativa presença de profissionais
estrangeiros no sector de saúde português. Este capítulo pretende analisar os obstáculos
e as oportunidades à mobilidade profissional de enfermeiros e médicos provenientes de
alguns países do Leste europeu que trabalham em Portugal. Explora-se a forma como
pressões estruturais (de instituições académicas, organizações profissionais, exigências do
mercado de trabalho) e oportunidades mais ou menos conjunturais (por exemplo,
programas subsidiados, Directivas da UE) conduzem a percursos específicos de inserção.
Esta investigação sustenta-se numa comparação entre entrevistas biográficas feitas a um
painel de enfermeiros e de médicos originários de alguns países do Leste europeu
(República da Moldávia, Federação Russa e Ucrânia). Além disso, também se realizaram
entrevistas semi- -estruturadas a vários actores institucionais1 - Faculdades de Enfermagem,
Faculdades de Medicina, Sindicatos dos Enfermeiros, Sindicatos Médicos, uma Fundação
e uma Organização Não-Governamental que lida com o processo de reconhecimento de
diplomas.
884) Ribeiro, Joana Sousa, Claudia Conceição, Joel Pereira, Cláudia Leone, Pedro
Mendonça, Marta Temido, Carlota Pacheco Vieira & Gilles Dussault. 2014. "Health
professionals moving to... and from Portugal". Health Policy, 114 (2-3): 97-108.
Resumo: The mobility of health professionals in the European Union is a phenomenon which
policy-makers must take into account to provide the conditions to adjust for demand and
supply of health services. This paper presents the case of Portugal, a country which at the
same time imports and exports health workers. Since the early 1990s Portugal became a
destination country receiving foreign health care professionals. This situation is now
changing with the current economic situation as fewer immigrants come and more
Portuguese emigrate. Foreigners coming to Portugal do so in part for similar reasons that
bring Portuguese to want to emigrate, mainly the search for better work conditions and
professional development opportunities. The emigration of Portuguese health professionals
is also stimulated by the difficulty for recently graduated nurses, dentists and diagnostic and
therapeutic technicians to find employment, low salaries in the public and private sectors,
heavy workloads, remuneration not related to performance and poor career prospects. The

582
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

paradoxes described in this study illustrate the consequences of the absence of a policy
for the health professions. Strategies based on evidence, and on an integrated information
system that captures the dynamic evolution of the workforce in health are not only necessary
but also a good investment.
885) Ribeiro, Jorge Castro. 2010. "Migração, sodade e conciliação: a prática do
batuque cabo-veridiano em Portugal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração,
7: 99-117.
Resumo: O artigo analisa a prática do batuque no contexto da imigração cabo-verdiana em
Portugal. Observa as práticas de dois grupos comparando-as como estratégias de
relacionamento institucional entre os migrantes cabo-verdianos e a sociedade de acolhimento.
Revê a prática musical como factor estratégico de exibição/apresentação da cultura de
origem e como catalisador da sociabilidade dos membros da comunidade. Interpreta a
prática musical e coreográfica como processo de conciliação1 entre tempos, espaços e
pessoas. Nota a hostilidade entre o espaço migratório e o tempo e o espaço de origem na
evocação emocional que os conteúdos da música concedem e que a prática coreográfica
exibe.
Resumo: This article analyses the practice of batuque within the context of Cape Verdean
immigration in Portugal. It observes the practices of two groups, comparing them as strategies
of institutional relationship between Cape Verdean migrants and the host society. It reviews the
practice of music as a strategic factor for display/ presentation of the culture of origin and as
a catalyst for community members’ socialization. The musical and choreographic practice is
interpreted as a process of conciliation between time, place of origin and people. It notes the
hostility between the migratory space and the time and place of origin in the emotional recall
that is granted by the music content and the choreographic practice display.
886) Ribeiro, José da Silva & Ana Paula Beja Horta. 2010. Imagens e Sonoridades das

Migrações. Base de Dados. Cadernos OI, 3. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI).
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Resumo: São múltiplas as imagens que documentam os processos migratórios e que
constituem uma preciosa fonte de informação histórica, sociológica, antropológica e
artística a preservar, a estudar e a utilizar no âmbito das actividades sociais e culturais
das comunidades migrantes, com as comunidades migrantes e com a comunidade
científica e artística. Considerações semelhantes poder-se-iam tecer acerca das
sonoridades migrantes – sons, imagens sonoras, paisagens sonoras das comunidades
migrantes ou veiculadas pelo cinema e pelo audiovisual. Considerámos, pois, que a
criação de uma base de dados visuais e sonoros sobre as migrações, sustentada numa
concepção interactiva e partilhada de saberes permite, por um lado, a disponibilização
alargada de informação fílmica e sonora sobre a realidade migratória no contexto
português, vincadamente marcada pelo binómio emigração e imigração. Por outro lado,
a sua componente formativa potencia a aquisição de novos conhecimentos e de novas
ferramentas de aprendizagem para a leitura e análise crítica e reflexiva da produção
fílmica realizada no âmbito das migrações. Decorrente deste projecto de investigação
que conjuga, igualmente, uma componente pedagógica, o trabalho aqui apresentado
corresponde ao guião de leitura de alguns materiais disponíveis na Base de Dados –
Imagens e Sonoridades das Migrações, acessível em www.itacaproject.com. A Base de
Dados – Imagens e Sonoridades das Migrações (BDISM) visa a disponibilização online
de informação fílmica, sonora e documental sobre as migrações em Portugal e na
diáspora. A BDISM pretende, também, constituir-se como um instrumento potenciador de
um conjunto de competências de leitura e de interpretação das narrativas visuais e sonoras
sobre as migrações. Na BDISM (www.itacaproject.com) são disponibilizados dois filmes
A Casa de Maria Fruta (Ana Paula Beja Horta, 1999) e Nu Bai – O Rap Negro de Lisboa
(Otávio Raposo, 2007), que se apresentam como estudos de caso, e que foram objecto
de análise, utilizando a metodologia proposta no Guião de leitura e de análise de filmes,
que acompanha este material audiovisual. Este guião tem como principais objectivos
facilitar a aquisição de novas competências de interpretação fílmica, potenciando, de
igual modo, a construção colaborativa de conhecimentos no âmbito da cinematografia
das migrações. Ainda no contexto do Guião é, igualmente, apresentado um conjunto de
sugestões para o trabalho de animação sócio-educativa no contexto cinematográfico. Por
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último, é fornecido um quadro geral de princípios e metodologias orientadores para a
realização de produtos fílmicos.
887) Ribeiro, Juliana Cardoso & Isabel Estrada Carvalhais. 2010. "Mulheres imigrantes
brasileiras em Portugal e Holanda: Uma avaliação de sua Integração Social e Laboral".
In: Migrações e Interculturalidade, eds. Fernando Cruz & Juliana Cardoso Ribero. Porto:
Agir-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural – SOS Racismo,
115-140.
888) Ribeiro, Juliana Cardoso. 2013. "Língua portuguesa e proximidade cultural como
fatores da integração de mulheres brasileiras na sociedade portuguesa". AGIR - Revista

Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas, 1 (1): 53-70.
889) Ribeiro, Norberto, Carla Malafaia, Maria Fernandes-Jesus, Sofia Marques da Silva,
Helena Araújo & isabel Menezes. 2012. "Análise das políticas de imigração: o papel
das estruturas e oportunidades políticas na participação e integração dos imigrantes". In:

Agência e participação cívica e política: Jovens e imigrantes na construção da
democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto Ribeiro, Maria Fernandes-Jesus, Carla
Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 27-57.
Excerto: Tendo em conta que as oportunidades políticas influenciam a participação e a
integração dos imigrantes, o presente capítulo centra-se em particular na análise das
políticas de imigração portuguesas. Este capítulo divide-se em três pontos que pretendem
apresentar os processos de pesquisa e de análise sobre as políticas de imigração que
foram levados a cabo quer no interior do projeto PIDOP, quer em paralelo com esse
mesmo projeto no sentido de enriquecer a investigação que aí estava a ser desenvolvida.
Com efeito, o primeiro ponto irá consistir na apresentação de uma breve análise da
dimensão legal das políticas em Portugal que se relacionam diretamente com a imigração.
Essa análise irá basear-se na literatura existente no domínio das políticas de imigração
portuguesas, assim como nos dados demográficos disponibilizados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE) e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Em síntese, este ponto
pretende apresentar resumidamente a evolução legal das políticas portuguesas no que
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concerne à imigração. Para aumentar a compreensão sobre o desenvolvimento que as
políticas portuguesas apresentaram, sobretudo, ao longo das últimas décadas, a análise
irá fazer simultaneamente uma contextualização sociopolítica dos períodos mais
marcantes que as acompanharam. O segundo ponto pretende apresentar os principais
resultados obtidos na pesquisa efetuada no decorrer do projeto PIDOP relativamente aos
discursos políticos sobre a cidadania e a participação democrática nos contextos
europeu, nacional e regional. Os discursos políticos considerados na pesquisa não se
focalizaram exclusivamente nos imigrantes, mas sim em vários grupos a quem se
reconhece o risco de exclusão social: migrantes e minorias, mulheres, e jovens. O terceiro
ponto, por sua vez, consistirá em apresentar algumas reflexões e conclusões resultantes
do cruzamento entre os dois níveis de análise atrás mencionados, isto é, entre a análise
das políticas de imigração portuguesas e a análise dos discursos políticos presentes nos
documentos e nas entrevistas a decisores políticos e líderes associativos.
890) Ribeiro, Norberto, Carla Malafaia Almeida, Maria Fernandes-Jesus, Tiago Neves,
Pedro D. Ferreira & Isabel Menezes. 2012. "Education and Citizenship: redemption or
disempowerment? A Study of Portuguese-Speaking Migrant (and Non-migrant) Youth in
Portugal". FORUM: For Promoting 3-19 Comprehensive Education, 4 (2): 207-218.
Resumo: The institution of the European Union has had important implications on
educational policies throughout Europe, with a growing emphasis on ‘Citizenship
Education’ since the mid-1990s. This can be interpreted as a response to phenomena such
as the rise of ethnocentrism and xenophobia and of political disaffection of both older and
younger citizens. Departing from Weiler's notion of educational reform as compensatory
legitimation, this article analyses the case of migrant youth in Portugal, which is particularly
interesting for two reasons. The first is that migrant policies in Portugal have been extremely
well evaluated by international agencies, in terms of their potential for the inclusion of
migrants. The second is the fact that the migrant groups considered here, Angolans and
Brazilians, both have Portuguese as their first language, hence not facing a ‘classical’
barrier to social inclusion. The research presents Portuguese data collected under the
European project, Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP),
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and confronts the vision of policy makers, national and migrant youths, their parents, and
their teachers. On the whole, results suggest that there is a huge gap between educational
policy and the real life of schools that partly explains the (dis)empowerment of both migrant
and national youth. However, in looking at this process, we must also recognise the
complex role of generational factors, cultural capital, and political structures (both in the
home and host contexts) in explaining youth civic and political engagement and
participation.
891) Ribeiro, Norberto, Carla Malafaia, Maria Fernandes-Jesus, Tiago Neves & Isabel
Menezes. 2014. "Europe as a Beacon of Democracy? Citizenship Policies Relating to
Youth and Migrants in Portugal". Journal of Civil Society, 10 (1): 51-68.
Resumo: This article aims to compare discourses about national and European policies on
active citizenship and democratic participation, with a particular focus on youth and
migrants. For this purpose we analysed official documents of public institutions and
nongovernmental organizations (NGOs) in order to assess how the process of
Europeanization has influenced national policies with regard to increasing political
participation and citizens' civic awareness. Additionally, we conducted interviews with
policy makers and NGO leaders in order to integrate and compare different levels of
discourse and thus identify potential dissonances. Analysis of the documents shows that
there is a strong concern to match national policy priorities with those established by
international organizations. Notwithstanding positive perceptions, NGO leaders and
policy makers criticize the ways policies have been implemented, stressing the need to
adopt a strategy that bridges the gap between the prescribed and the real, as well as the
importance of overcoming the hegemony of economic factors in policy decisions. In this
regard, NGO leaders criticize the cynicism of political leaders and policies motivated by
demographic and economic concerns. In relation to European identity and integration,
NGO leaders argue that Europe must be collectively constructed; yet, policy makers stress
that the failure of the Constitutional Treaty in 2005 resulted from a deficit in the negotiation
process. In sum, this article suggests that it is necessary to promote greater involvement of
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civil society in the design and implementation of policies which, in turn, may contribute to
the strengthening of shared democratic principles.
892) Ribeiro, Norberto, Carla Malafaia, Tiago Neves, Pedro D. Ferreira & Isabel
Menezes. 2014. “Constraints and opportunities for civic and political participation:
perceptions of young people from immigrant and non-immigrant background in Portugal”.

Journal of Youth Studies, 18 (6): 685-705.
Resumo: Youth civic and political participation (CPP) has been a central concern of
research and public policy. This situation has been motivated by growing signs of the
disaffection of younger generations, at least regarding conventional forms of participation.
Recent theoretical debates stress how forms of CPP are evolving; nevertheless it is obviously
important to integrate young people’s views in the discussion, particularly taking into
account groups at risk of exclusion, such as immigrants. This paper intends to contribute to
this discussion by considering the meanings that young people attribute to their civic and
political experiences, using data collected with focus groups (N = 94) that address the
factors that facilitate and/or inhibit the participation of young people from immigrant
(Brazilian and Angolan) and non-immigrant (Portuguese) backgrounds. Data will be
analysed according to three main dimensions: (1) participants’ sources of knowledge,
information and influence; (2) participants’ views on civic and political engagement:
relevance, resources, personal experiences, trustworthiness and efficacy; and (3)
participants’ perceptions of excluded groups and proposals to promote inclusion. Results
show that the experiences and levels of participation of young people of Brazilian and
Angolan origin are influenced by their immigrant background. In addition, they indicate a
strong tendency of young people to emphasise constraints over opportunities. They feel like
incomplete or in-the-making citizens, and state their claim for rights and opportunities to be
heard and to be civic and politically engaged.
893) Ribeiro, Norberto, Carla Malafaia, Tiago Neves, Pedro D. Ferreira & Isabel
Menezes. 2015. “Constraints and opportunities for civic and political participation:
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perceptions of young people from immigrant and non-immigrant background in Portugal”.

Journal of Youth Studies, 18 (6): 685-705.
Resumo: Youth civic and political participation (CPP) has been a central concern of
research and public policy. This situation has been motivated by growing signs of the
disaffection of younger generations, at least regarding conventional forms of participation.
Recent theoretical debates stress how forms of CPP are evolving; nevertheless it is obviously
important to integrate young people’s views in the discussion, particularly taking into
account groups at risk of exclusion, such as immigrants. This paper intends to contribute to
this discussion by considering the meanings that young people attribute to their civic and
political experiences, using data collected with focus groups (N = 94) that address the
factors that facilitate and/or inhibit the participation of young people from immigrant
(Brazilian and Angolan) and non-immigrant (Portuguese) backgrounds. Data will be
analysed according to three main dimensions: (1) participants’ sources of knowledge,
information and influence; (2) participants’ views on civic and political engagement:
relevance, resources, personal experiences, trustworthiness and efficacy; and (3)
participants’ perceptions of excluded groups and proposals to promote inclusion. Results
show that the experiences and levels of participation of young people of Brazilian and
Angolan origin are influenced by their immigrant background. In addition, they indicate a
strong tendency of young people to emphasise constraints over opportunities. They feel like
incomplete or in-the-making citizens, and state their claim for rights and opportunities to be
heard and to be civic and politically engaged.
894) Ribeiro, Norberto, Carla Malafaia, Tiago Neves & Isabel Menezes. 2016.
“Immigration and the Ambivalence of the School: Between Inclusion and Exclusion of
Migrant Youth”. Urban Education, 11-20.
Resumo: This article examines the perceptions of young migrants (and non-migrants), their
parents, and teachers to discuss whether the school is a device of inclusion or a device of
exclusion that produces inequalities. It presents qualitative and quantitative data collected
in the urban areas of Lisbon and Porto. First, we analyze data from 14 focus groups,
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involving 94 participants, and 12 interviews. Second, we consider survey data from a
sample of 1,010 youngsters of Portuguese, Angolan, and Brazilian origin. Findings suggest
the school plays an ambivalent role; however, participants emphasize mostly its
discriminatory and segregating role.
895) Ribeiro, Mónica Catarino & Sara Dias de Oliveira. 2012. "Criminalização dos
fenómenos migratórios". In: Imigração e racismo em Portugal. O lugar do outro, eds. Bruno
Peixe Dias & Nuno Dias. Lisboa: Le Monde Diplomatique, Edição portuguesa, 73-90.
Excerto: O relatório da Divisão da População da ONU veio confirmar aquilo que já
muitos estudiosos e organizações não-governamentais vinham dizendo: para manter a
população, a força de trabalho, os serviços sociais aos níveis actuais, a União Europeia
necessita de 159 milhões de imigrantes até ao ano de 2025. Uma menor imigração
significará sempre a alteração do sistema de pensões e do bem-estar social dos países
mais industrializados. A situação é particularmente difícil para a Europa, o Japão e a
Coreia do Sul. No caso da União Europeia, os cálculos indicam que para evitar o declínio
populacional seriam necessários 47,4 milhões de imigrantes nos próximos 50 anos.
Desses, 17 milhões deveriam ir para a Alemanha. No entanto, se, mais do que lutar
contra o envelhecimento da população, o objectivo for manter a relação entre activos e
idosos, a EU precisaria, no mesmo período, do impressionante número de 674 milhões
de imigrantes. O declínio da fertilidade e o aumento da esperança de vida nos países
industrializados implicam um aumento do número de pensionistas, suportado por uma
cada vez menor força de trabalho. Para Portugal isso significa que os actuais 4,3 activos
por idoso transformar-se-iam em apenas 1,7.
896) Roberto, Sandra. 2010. 2010. "Dialécticas da mobilidade dos açorianos:
incorporação em espaços transatlânticos". In: Actas da Conferência Internacional

Aproximando Mundos: Emigração, Imigração e Desenvolvimento em Espaços Insulares,
ed. Maria Lucinda Fonseca. Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento,
361-369.
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Excerto: O aspecto central desta comunicação prende-se com a incorporação dos
imigrantes nas sociedades dos países de acolhimento. O processo de incorpo-ração pode
comprometer ou facilitar o sucesso da permanência dos imigrantes nos locais de destino,
contribuindo para tal os contextos de recepção do país de acolhimento e os recursos
individuais. Da combinação dos contextos de recepção com as características individuais
resultará o modo como se processará a incorporação dos imigrantes nas sociedades de
acolhimento.Portugal apresenta ao longo da História intensos registos de movimen-tação
da população para o exterior (continuando a registar saídas ainda hoje) e, neste contexto,
a região dos Açores não constitui excepção. No entanto, enquanto a grande intensidade
dos movimentos emigratórios da região continental, nos anos 60 e 70, se dirigiu
preferencialmente para a Europa Ocidental, nos Açores a emigração predominante rumou
à América do Norte, mais concretamente aos EUA e Canadá (Silva, M.; Baganha, M.;
Maranhão, M.; Pereira, M.,1993) O arquipélago dos Açores constitui um campo de
análise privilegiado, sob a dupla perspectiva da mobilidade; emigração/imigração. Os
-zados na segunda metade do século XX são ainda visíveis em termos sociais
e individuais, tanto nas comunidades de origem como de destino, traduzindo-se assim no
enfoque duplo das duas vertentes da mobilidade; os emigrantes açorianos enquanto
imigrantes.Assim, no contexto da emigração dos açorianos dirigidos aos países norteamericanos foi realizada uma análise da incorporação destes emigrantes nas respectivas
sociedades de acolhimento, explorando as características individuais assim como os

emigrada nestes países e que regressou à ilha de S. Miguel nos Açores.Na recolha de
informação pertinente para o estudo foi utilizado o método de inquérito por questionário,
caracterizando-se como um estudo essencial-mente descritivo da incorporação dos
imigrantes contextualizado no período de tempo de emigração.
897) Roberto, Sandra & Carla Moleiro. 2015. “Resilience processes in migrants:
biographical narratives of Brazilians in Portugal”. Psicologia em Estudo¸ 20: 295-307.
Resumo: Studies on migration have focused on the difficulties, barriers and obstacles upon
arrival and stay in the host country. Recognizing the existence of these adverse processes,
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just a few studies have been turning their attention to the way that migrants overcome the
difficulties they encounter. Moreover, a small number of studies have been investigating the
migration process as a whole, starting in the country of origin. Based on the resilience
theoretical perspective, this study sought to understand the adversity contexts and the
resources mobilized by Brazilian migrants in Portugal, throughout their life trajectories,
observed on the link between the country of origin and the host country, through 12
biographical narratives. The analysis of the narratives revealed the diversity of resilience
processes amongst those migrants. It revealed that the adverse context arose by means of
devaluation and rejection relationships with the Portuguese, stressing the importance of
affective ties, sense of belonging, as well as the role of the Brazilian diaspora in Portugal,
as meaningful resources. The article also discusses the clinical implications of the analysis
of the narratives, from a resilience perspective.
898) Roberto, Sandra & Carla Moleiro. 2016. “Looking (also) at the other side of the
story: resilience processes in migrants”. Journal of International Migration and Integration:118.
Resumo: Studies on migration have focused on obstacles and barriers encountered by
migrants when they arrive in a new country. Recognizing that there are difficulties, it is also
important to know the resources used by migrants to overcome adversity. This study springs
from a theoretical perspective of resilience, based on a culturally significant ecological
model (Ungar M, Resilience across Cultures. British Journal of Social Work, 38(2), 218–
235, 2008) to analyze the processes of cultural adjustment to the host country in migratory
movements. Thus, it seeks to understand the various dynamics in adversity and in resources
experienced by migrants in Portugal originated from Portuguese-speaking countries
(Guinea, Cape Verde, Brazil, Angola, Mozambique). To this end, seven focus groups
(N = 35) were facilitated for a discussion on the dimensions of resilience processes. The
thematic analysis revealed five main themes in the adversity dimension with some of its
topics further grouped in specific sub-topics. In the resources dimension, four salient themes
have emerged. Data was discussed in an articulated perspective of themes, illustrating
some of the difficulties and resources of migrants in the specificity of the Portuguese context.
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Implications for research on resilience are highlighted, and some bridges are built for the
context of intervention in migrant integration.
899) Rocha, Cristianne Maria Famer, Sonia Ferreira Dias & Ana Filipa Gama. 2010.
"Conhecimentos sobre o uso de contraceptivos e prevenção de DST: a percepção de
mulheres imigrantes". Cadernos de Saúde Pública, 26 (5): 1003-1012.
Resumo: A saúde sexual e reprodutiva representa uma das principais preocupações da
Saúde Pública, pois afeta a saúde e o bem-estar dos indivíduos e compromete o nível
social e econômico das sociedades. Muitos problemas relacionados à saúde sexual e
reprodutiva são acentuados em grupos socialmente desfavorecidos, como os imigrantes.
Esta investigação aprofunda o conhecimento de alguns aspectos sobre a saúde sexual e
reprodutiva de imigrantes brasileiras e africanas em Portugal, particularmente em relação
ao uso de métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis e uso do
preservativo. A coleta de dados se deu a partir da realização de grupos focais com
mulheres imigrantes, em idade fértil, residentes em Portugal e provenientes do Brasil ou de
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Os resultados permitem compreender as
percepções e conhecimentos das participantes em relação às temáticas abordadas e
determinar os aspectos a serem levados em conta para melhor atender suas necessidades
de saúde sexual e reprodutiva.
Resumo: Sexual and reproductive health is a major public health concern, since it involves
individual health and wellbeing and affects the socioeconomic level of societies. Socially
underprivileged groups like immigrants may be more exposed to sexual and reproductive
health problems. The current study examines key aspects of sexual and reproductive health
among Brazilian and African immigrant women in Portugal, particularly contraceptive
methods, sexually transmitted diseases, and condom use. Data were collected through
focus groups with childbearing-age immigrant women living in Portugal and originally from
Brazil or Portuguese-speaking African countries. The results highlight the participants'
perceptions and knowledge concerning the respective issues and identify aspects to be
considered in order to better meet their sexual and reproductive health needs.
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900) Rocha, Cristianne Maria Famer, Camilo Darsie, Vivian Costa da Silva, Ana Paula
Messa Koetz, Ana Filipa Gama & Sónia Ferreira Dias. 2013. “ Maternidade deslocada:
a gravidez, o aborto voluntário e a saúde feminina para mulheres imigrantes em Portugal”.

Revista Brasileira em Promoção da Saúde, 26 (4): 470-479.
Resumo: Objetivo: Identificar questões ligadas a temas como maternidade, gravidez,
aborto voluntário e saúde feminina a partir da perspectiva de imigrantes brasileiras e
africanas que vivem em Portugal. Métodos: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo,
de abordagem qualitativa, realizado em Portugal, entre maio e junho de 2008, com 35
mulheres imigrantes (provenientes do Brasil e de Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa – PALOP). As informações foram coletadas através de um questionário
sociodemográfico e realização de grupo focal. Os dados foram analisados de acordo
com o procedimento comum de análise de conteúdo. Emergiram disso duas categorias
de análise: 1) Gravidez e Maternidade, e 2) Aborto Voluntário. Resultados: Participaram
da pesquisa 15 brasileiras e 20 africanas, com idades entre 21 e 45 anos. As
participantes brasileiras referem possuir maior nível de escolaridade em relação às
mulheres africanas. Ambas, de maneira geral, passam por dificuldades diversas
envolvendo gravidez, maternidade e aborto voluntário, principalmente pelas diferenças
socioculturais enfrentadas nos países em que vivem. Conclusão: É necessária a adoção
de um modelo social de saúde positiva, centrado nas demandas dos indivíduos e da
população, e, na medida do possível, adaptado às suas especificidades. Nesse sentido,
é relevante que sejam desenvolvidos modelos que promovam a participação dos
imigrantes na elaboração de ações de promoção da saúde nessa área.
Resumo: To identify issues related to topics such as maternity, pregnancy, voluntary abortion
and women’s health from the perspective of Brazilian and African immigrants living in
Portugal. Methods: This is an exploratory and descriptive study with a qualitative approach,
held in Portugal between May and June 2008, with 35 immigrant women (from Brazil and
the Portuguese-speaking African countries - Lusophone Africa or PALOP). Information was
collected through a sociodemographic questionnaire and focus group conduction. Data
was analyzed according to the common procedure of content analysis. Two categories of
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analysis emerged: 1) Pregnancy and Maternity sand 2) Voluntary Abortion. Results: The
research included 15 Brazilians and 20 Africans, aged between 21 and 45 years.
Brazilian participants refer to possess higher educational level compared to African
women. In general, both women go through various difficulties regarding issues involving
pregnancy, maternity and voluntary abortion, especially sociocultural differences faced by
the country in which they live. Conclusion: It is necessary the adoption of a social model
of positive health, focused on the individuals’ and the population needs and, as far as
possible, adapted to their specificities. In this sense, it is relevant that models are developed
to promote the immigrant participation in the development of actions for health promotion
in this area.
901) Rocha, Cristianne Maria Famer, Camilo Darsie, Ana Gama & Sonia Dias. 2014.
“Experiencias en torno a la integración social y de la salud vividas por mujeres inmigrantes
brasileñas y africanas en Portugal”. Estudios Sociológicos, XXXII (94): 131-161.
Resumo: Los movimientos migratorios han sido, cada vez más, tema de análisis bajo
diferentes perspectivas, en la contemporaneidad. En este artículo se presentan los
resultados de una investigación realizada a mujeres brasileñas y africanas, residentes en
Portugal, con respecto a su integración en el país y sus condiciones de salud sexual y
reproductiva, considerándose el estatuto de migrantes. El objetivo es presentar algunas
reflexiones acerca de las condiciones de salud de las poblaciones migrantes, a partir de
la perspectiva de las ciencias sociales y, en particular, de las mujeres que fueron sujetos
de la investigación realizada. Por lo tanto, se organizaron grupos focales en Portugal, con
testimonios relacionados con los temas mencionados. Esos testimonios constituyen parte
del cuerpo del texto e indican cuestiones relevantes y preocupantes acerca de la
complejidad y los impactos que tienen que ver con los movimientos migratorios. Palabras
clave: migración, migración femenina, salud pública, salud sexual y salud reproductiva.
Resumo: Migratory movements have been increasingly the subject of analyzes from
different perspectives in contemporary times. In this paper, we present the results of a survey
of Brazilian and African women, living in Portugal, concerning their integration in the
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country and the conditions of their sexual and reproductive health, considering the status
of migrants. The aim is to present some reÀections on the health conditions of migrants,
from the perspective of the social sciences and, in particular, women who were subjects
of research. Therefore, focus groups were organized in Portugal with Brazilian and African
migrant women and, from these, there were important evidence related to the topics
mentioned. These testimonials are part of the body of the text and indicate relevant issues
and worrying about the complexity and the impacts that involve migratory movements.
902) Rocha, Fabricio. 2010. "Nações de imigração e cultura na era da globalização: o
caso dos estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra". In: Atas do 1º Seminário

de Estudos sobre Imigração Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet
Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 230-237.
Resumo: O acto de migrar, ou seja, de mudar-se de região, lugar, cidade ou país é um
dos fenómenos mais antigos da história da humanidade, e desequilíbrios demográficos,
naturais, políticos e económicos comummente eram, e ainda são tidos como causas das
migrações. A imigração significa a acção de migrar e fixar residência em outra região
ou país, de carácter temporal ou definitivo. Da mesma forma o fenómeno da globalização
é um facto consumado de diversas origens. Este texto visa demonstrar como através da
“deslocação da cultura”, e por meio da chamada mundialização da corrente migratória,
estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra inserem-se nas análises sobre
imigração em Portugal.
903) Rocha, Gilberta Pavão Nunes & Eduardo Ferreira. 2009. "Perfis e percursos". In:

Perfis e Trajectórias dos Imigrantes nos Açores, Gilberta Pavão Nunes Rocha (ed.), Octávio
H. Ribeiro de Medeiros & Eduardo Ferreira. Ponta Delgada: Governo Regional dos
Açores, 39-92.
Excerto: Neste primeiro capítulo pretende-se fazer uma caracterização genérica da
população imigrante nos Açores, por idade, sexo, instrução e profissão, relevando a sua
origem e nacionalidade. Entendemos ser de salientar também o contexto familiar dos
imigrantes, criando, assim, o pano de fundo para uma análise mais específica sobre o
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seu trabalho e profissão e, de algum modo, a própria integração social, que terá lugar
nos próximos capítulos. Pretende-se, ainda, perceber a capacidade que a Região tem de
captar e manter os fluxos de entrada de estrangeiros. Ou seja, compreender se estes têm
um carácter conjuntural, mais dependente de factores externos, que de algum modo os
determinam ou se, ao contrário, a vinda para os Açores corresponde a uma opção por
este arquipélago e a permanência a uma decisão fundamentada numa integração
profissional e social, aspectos estes que desenvolveremos nos 2.º e 3.º capítulos.
904) Rocha, Gilberta Pavão Nunes (ed.), Octávio H. Ribeiro de Medeiros & Eduardo
Ferreira. 2009. Perfis e Trajectórias dos Imigrantes nos Açores. Ponta Delgada: Governo
Regional dos Açores.
905) Rocha, Gilberta Pavão Nunes, Octávio H. Ribeiro de Medeiros & Eduardo Ferreira.
2009. "Os Açores nos projectos migratórios". In: Perfis e Trajectórias dos Imigrantes nos

Açores, Gilberta Pavão Nunes Rocha (ed.), Octávio H. Ribeiro de Medeiros & Eduardo
Ferreira. Ponta Delgada: Governo Regional dos Açores, 165-212.
Excerto: De acordo com os objectivos definidos para este estudo, pretendemos, neste
capítulo, perceber como se definem os projectos migratórios dos inquiridos, tendo em
conta a possibilidade de permanecerem nos Açores ou de regressarem à origem, aspecto
que não é indissociável do quadro avaliativo traçado pelos imigrantes acerca da sua
experiência migratória e satisfação com o acolhimento e integração nas comunidades
locais.
906) Rocha, Gilberta Pavão Nunes. 2010. "Migrações, Crescimento e Envelhecimento
Demográfico nos Açores". In: Actas da Conferência Internacional Aproximando Mundos:

Emigração, Imigração e Desenvolvimento em Espaços Insulares, ed. Maria Lucinda
Fonseca. Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, 139-154.
Excerto: importância das migrações, em especial da emigração, na evolução e
configuração da população das várias ilhas açorianas é um tema de análise e
preocupação conhecido há já vários séculos. Se nos finais de setecentos podemos relevar,
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entre outros, o estudo de Borba Gato para a ilha de S. Miguel (Rocha e Rodrigues, 1989),
contrastante com informações da época para outras ilhas, em especial do grupo central
(Meneses, 1989), a questão surge referida ao longo dos séculos XIX e XX em crónicas de
imprensa e outras publicações, bem como em documentos oficiais (Rocha, 2001).
Conforme as circunstâncias sociais, as razões que as determinaram, as motivações dos
estudiosos, assim as diferenças de opinião que evidenciam.

907) Rocha, Gilberta Pavão Nunes & Eduardo Ferreira. 2010. "Territórios e dinâmicas
migratórias nos Açores". Cidades - comunidades e territórios, 20-21: 97-110.
Resumo: A especificidade de modelos e sistemas que costumam caracterizar a mobilidade
dos arquipélagos nas suas várias componentes, fazem com que, em muitos casos, as ilhas
possam ser vistas, simultaneamente, como nódulos de atracção, territórios marginais, de
tendência marcadamente repulsiva, e espaços onde facilmente os movimentos migratórios
se confundem com os de circulação de pessoas, emprestando-lhes uma dinâmica e
estrutura demográfica própria. No caso do arquipélago dos Açores, e como diversas
análises já demonstraram, a diversidade das características demográficas das nove ilhas
que o compõem, também tem dependido em grande medida, da mobilidade. Assim, o
presente artigo pretende apresentar uma perspectiva integrada e de síntese sobre as
principais dinâmicas migratórias que caracterizaram o arquipélago e sobre o seu impacte
em termos do reforço de um território fragmentado e diverso.
908) Rocha, Gilberta Pavão Nunes. 2013. "Movimentos migratórios internacionais nos
Açores – uma perspetiva demográfica". In: Migrações na Europa e em Portugal. Ensaios

de homenagem a Maria Ioannis Baganha, eds. Maria Lucinda Fonseca, Pedro Góis, José
Carlos Marques & João Peixoto. Coimbra: Almedina, 205-225.
909) Rocha, João Manuel Franco. 2009. A estabilidade e a segurança da União

Europeia perante os desafios dos novos fluxos migratórios. Mestrado em Estudos da Paz
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e da Guerra nas Novas Relações Internacionais. Lisboa: Univesidade Autónoma de
Lisboa.
Resumo: Esta dissertação pretende analisar a situação actual da imigração na Europa,
de modo a compreender como o fenómeno Imigração Ilegal poderá representar um factor
de instabilidade e insegurança para a União Europeia (UE). Conhecer os fluxos
migratórios permite, por um lado analisar as migrações internacionais e as principais rotas
migratórias para a Europa, e por outro explicar, no âmbito das migrações, os nexos de
causalidade imigração - desenvolvimento e globalização -insegurança. O enquadramento
do problema exige uma abordagem à construção da UE, desde a sua constituição até à
situação actual de 27 Estados-Membros, bem como o conhecimento do papel das suas
instituições e a importância da criação de uma cidadania europeia. As novas ameaças
e a mudança de valores comunitários facilitam e promovem a imigração ilegal e o tráfico
de seres humanos dentro da UE. Assim, uma análise coerente deste problema implicará
conhecer as redes de imigração ilegal, de modo a adequar as estruturas organizativas e
as suas práticas às novas formas do crime organizado. Como qualquer actividade que
ocorre no seio das sociedades civilizadas necessita de regulação, será, por isso,
importante observar o papel das políticas de integração e da política europeia de
imigração, bem como a forma como estas contribuem para uma Europa segura e para a
criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça. Numa era de globalização,
onde as novas ameaças são dinâmicas e as ameaças longínquas podem ser tão
preocupantes como as que estão próximas, acresce a responsabilidade da UE e dos seus
Estados-Membros com os países vizinhos, no sentido de definir uma política europeia de
vizinhança. Portugal, país que deixou de ser unicamente de emigração para passar a ser
também de imigração, terá que adequar rapidamente as suas estruturas organizativas, no
s entido de ser proactivo face aos padrões emergentes de imigração ilegal.
910) Rocha-Trindade, Maria Beatriz, ed. 2009. Migrações, Permanências e

Diversidades. Porto: Edições Afrontamento.
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Resumo: Reúnem-se neste livro as intervenções dos vários participantes do seminário
«Migrações

e

Migrantes»

realizado

na

Universidade

Aberta.

Este livro retrata exemplarmente várias das facetas das migrações, dos que partiram e dos
que vieram, traçando o perfil de várias das comunidades estrangeiras residentes em
Portugal (chineses, brasileiros, ucranianos, cabo-verdianos...), as representações que têm
do país de acolhimento, a actividade económica que desenvolvem e a relação com o
país de origem. Aqui também se fala dos portugueses que partiram, da primeira e
segunda gerações de migrantes, e daquilo que de novo trouxeram para Portugal, país de
origem, a forma que encontraram de se organizarem no país de destino e as estratégias
que encontraram para promoverem a cultura e atenuarem as saudades da sua terra.
911) Rocha-Trindade, Maria Beatriz. 2009. "Introdução: As permanências e as
diversidades". In: Migrações, Permanências e Diversidades, ed. Maria Beatriz RochaTrindade. Porto: Edições Afrontamento, 7-13.
912) Rocha-Trinidade, Maria Beatriz. 2010. "Associativismo em contexto migratório".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6: 39-58.
Resumo: Este artigo propõe uma reflexão sobre o associativismo no espaço alargado do
fenómeno migratório em Portugal, configurado pela intersecção de fluxos emigratórios e
imigratórios e de mobilidades internas. Num primeiro momento é oferecida uma visão
diacrónica e panorâmica dos movimentos migratórios que têm vindo, ao longo dos
tempos, a configurar Portugal como um país de migrações. Num segundo momento, e
tendo por base o itinerário migratório como matriz de análise, são exploradas as
dinâmicas associativas dos migrantes, sendo apresentada uma tipologia das associações, quanto à sua estrutura e vocações. Num terceiro momento, a análise recai sobre a
dimensão simbólica e ritualizada da vida associativa migrante, com especial destaque
para a organização e realização de festas, celebrações e práticas rituais como
elementosfundamentais de mobilização e de fortalecimento das relações intra e
intergrupais, bem como a afirmação pública de pertença. Por último, são consideradas
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novas dimensões de estudo e de aná- lise das migrações internacionais e inter-regionais
na actualidade.
Resumo: This article provides an analysis of associativism as a feature of the wider
migratory phenomenon in Portugal, characterised by the intersection of emigration and
immigration flows and internal mobility. Firstly, a diachronic and panoramic vision is
offered of migratory movements that have, over time, defined Portugal as a country of
migration. Secondly, and based on the migration itinerary as the paradigm of analysis,
the associative dynamics of migrants are explored, and a typology of associations is
presented, in relation to their structure and vocations. Thirdly, the analysis addresses the
symbolic and ritualised dimension of migrant associativism, with special emphasis on the
organisation of and holding of parties, celebrations and ritual practices. These events are
seen as fundamental elements of mobilisation and of the strengthening of intra- and interpersonal relations, as well as representing a public affirmation of belonging. Finally, new
dimensions of the study and analysis of international and inter-regional migration in today’s
world are considered.
913) Rocha-Trindade, Maria Beatriz. 2011. "Emigration Observatory and Immigration
Observatory – The use of ICT for a Better Knowledge of Portuguese Migrations". AEMI

Journal, 9: 52-67.
Excerpt: Emigration and immigration are two possible components of voluntary human
mobility. Taking a given country as geographical reference and a given period of time,
these two components are, most frequently, incompatible and we can usually speak about
emigration countries and about countries of immigration. However, this does not apply to
present-day Portugal, where the two components of mobility are visibly and simultaneously
active. We begin by presenting an overview of historical aspects and present status of
Portuguese emigration and afterwards with the panorama of immigration of foreigners into
this country
914) Rocha-Trindade, Maria Beatriz. 2011. "Sociedades Plurais e Relações de
Interculturalidade". In: Actas del Coloquio Internacional Migraciones e Interculturalidad.
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Los hechos y las Politicas, eds. Julio Hernández Borge & Domingo L. González. Santiago
de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 17-32.
915) Rocha-Trindade, Maria Beatriz & Eugénia T. J. Costa Quaresma. 2012. A Igreja

Face ao Fenómeno Migratório. Lisboa: O Planeta da Escrita.
916) Rodrigues, Donizete. 2013. "Etnicidade cigana e religião. A Igreja Evangélica de
Filadélfia de Portugal". In: Ciganos Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios numa

Sociedade em Transição, eds. Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora
Mundos Sociais, 93-109.
Excerto: A partir de conceitos de religião (Rodrigues, 2007, 2012) e etnicidade (Barth,
1969; Poutignat e Streiff-Fenart, 1999; Fenton, 2003, 2004), este trabalho tem como
objetivo analisar a realidade social dos ciganos portugueses convertidos ao movimento
neopentecostal, nomeadamente a Igreja Evangélica de Filadélfia Cigana de Portugal
(IEFCP), criada na década de 1970 e atualmente difundida em todo o país. Muito mais
do que uma simples crença religiosa, a adesão da etnia cigana ao pentecostalismo
provoca uma forte alteração no seu modo de vida e visão de mundo, exercendo, como
consequência, um grande impacto sobre a sua cultura tradicional (Rodrigues, 2006ª).
Com este texto pretende-se entender, por um lado, os motivos da forte conversão religiosa
dos ciganos portugueses ao movimento evangélico carismático e, por outro, as mudanças
socioculturais provocadas por este novo comportamento religioso no seio desta etnia. Este
novo movimento religioso pentecostal, que se caracteriza pela presença do Espírito Santo
entre os fiéis e pela existência de carismas, apresenta, contudo, uma significativa
diversidade e sincretismo; daí a necessidade de clarificar as características peculiares
desta Igreja cigana, em relação ao movimento pentecostal tradicional não cigano.
917) Rodrigues, Eduardo Vítor. 2010. "Migrações, mercado de trabalho e políticas
públicas em Portugal". Polígonos: Revista de geografía, 20: 217-227.
Excerto: Os novos medos, as políticas securitárias, algumas sérias marcas de xenofobia,
a emergência de movimentos sociais hostis aos estrangeiros ou as políticas marcadamente
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restritivas (sem instrumentos de cooperação desenvolvimentista) são aspectos a não
desprezar. Em Portugal, não estamos apenas a acompanhar estas tendências, mas
apresentamos hoje os níveis mais fortes em alguns aspectos. Pretende-se, assim, neste
comunicação, analisar sucintamente a estrutura demográfica contemporânea, em Portugal
e na sua relação com a Europa, com particular enfoque nas migrações ibéricas.
918) Rodrigues, Elsa. 2010. "Do Brasil-Palhaço ao Portugal-Europa: a importância do

'onde se vem' na construção do 'para onde se vai' nas estratégias de imigrantes brasileiras
em Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira na Europa,
eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta. Barcelona:
Coletivo Brasil Catalunya, 129-136.
Resumo: A pesquisa exploratória foca uma pequena rede de migrantes brasileiras
residentes em Portugal (Área Metropolitana de Lisboa) composta tanto por migrantes de
«primeira vaga» como de «segunda vaga». O estudo contribuiu para o maior
conhecimento desta população migrante e para a sua deshomogneização, na medida
em que a análise mostra que os dois perfis de migrantes não se constituem em grupos
estanques, mas que se entrecruzam e estabelecem relações profissionais co-étnicas. O
trabalho aponta também para o posicionamento de migrantes de «primeira vaga» (de
classe média) como impulsionadoras e/ou contactos privilegiados que ajudam novos
migrantes (com a mesma posição de classe) a iniciar o seu processo migratório.
Resumo: The presented exploratory research focus upon a small migrant network of
immigrant women of Brazilian origin residing in Portugal (Lisbon Metropolitan Area ) from
both «first and second» migratory waves. One of the major contributions for the state-of-art
concerning the study of Brazilian immigration to Portugal comes from the focus on the
variables gender and class. The work demonstrates how the groups from the different
waves are not confined neither closed over themselves: they intersect and establish work
relations. Our analysis also points to the necessity of further research concerning the
phenomena of «first wave» migrants positioning as helpers of «second wave» migrants.
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919) Rodrigues, Elsa. 2010. "Do Brasil-Palhaço ao Portugal-Europa: a importância do

'onde se vem' na construção do 'para onde se vai' nas estratégias de imigrantes femininas
brasileiras em Portugal". In: De muitas e variadas partes ao Portugal do Século XXI.

Dinâmicas de género, intergeracionais e familiares em contexto migratório, ed. Susana
Trovão. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias
Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 87110.
920) Rodrigues, Elsa. 2012. "O associativismo cigano no feminino e o seu papel de
regulação das disfuncionalidades da tradição cigana: um estado de caso na AMUCIP".
In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira Bastos (com
a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições Colibri – CEMME
– Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 89-128.
Excerto: A ausência de estruturas político-representativas endógenas parece estar
intimamente relacionada com a fragmentação do grupo que constitui os portugueses
ciganos. Este elevado grau de fragmentação não é apenas característica dos ciganos,
mas parece estar associado a todos os grupos (como, por exemplo os judeus) que tenham
– como consequência de séculos de perseguição - «construído uma cultura de
sobrevivência» (Bastos 2008). Acontecendo que, até há poucas décadas, ao contrário
dos judeus, não dispunham sequer do recurso organizacional religioso. Contudo, o
elevado grau de fragmentação territorial e social dos portugueses ciganos em pequenos
patrigrupos é invisibilizado quando descritos pelos não ciganos como «povo que age em
grupo», sendo esta caracterização umas das que mais contribui para a marginalização
dos portugueses ciganos porque considerada ameaçadora (embora os dados de terreno
não o confirmem). Por outro lado, esta caracterização genérica engendra uma
homogeneização do grupo dos portugueses ciganos e, portanto, a sua essencialização,
atribuição que não tem qualquer correspondência com a realidade. Na verdade, se existe
tal homogeneidade no seio do grupo porque não existem representantes que defendam
os interesses comuns?
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921) Rodrigues, Frederica Almeida Azevedo. 2010. A "beleza" das mulheres imigrantes

empreendedoras. Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: A ideia inicial da dissertação partiu da constatação da existência de um aparente
sector vivaz de actividade empresarial constituído por mulheres imigrantes - a beleza - sem
que acerca de tal via de incorporação económica existissem estudos, nem quanto ao
perfil das empresárias, nem quanto às características e condições dessas actividades.
Propomo-nos a explorar quais os factores que conjunturalmente conduzem as mulheres
imigrantes empreendedoras para o sector da beleza. Argumentamos que a forte presença
das mulheres imigrantes empreendedoras no ramo da beleza é produto da representação
social e institucional dos papéis e relações de género que marcam tanto as oportunidades
da oferta, como da procura no mercado. Por outro lado, ao inserirem-se numa
configuração relacional densa, relativamente fechada e coesa, em termos de etnicidade
e género, as mulheres imigrantes empreendedoras no sector da beleza podem beneficiar
de um capital social fundamental para os seus negócios. É esta inserção que lhes faculta
conhecimentos prévios sobre a situação do mercado específico do seu negócio, que
atenua as dificuldades no abastecimento de matéria-prima e medeia o acesso a mão-deobra. Sustentamos que o ramo da beleza funciona, mais do que os outros sectores de
actividade, segundo lógicas de economia étnica, reflectidas na contratação de mulheres
trabalhadores, na escolha de fornecedores e na atracção de clientelas do mesmo grupo
étnico (mas não só), funcionando como um mercado protegido para as imigrantes. Por
outro lado, o sector em si, não beneficia de uma economia de escala, não apresentando
grandes obstáculos à entrada de novos concorrentes (pelas baixas barreiras financeiras,
uma vez que não é pautado por capital intensivo, e técnicas, dado que se baseia em
mão-de-obra intensiva pouco qualificada), sendo que a dimensão do negócio não é um
factor determinante para o seu sucesso.
922) Rodrigues, Frederica, Beatriz Padilla & Jorge Malheiros. 2011. "A dimensão psicosocial do empreendedorismo imigrante feminino". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 8: 94-121.
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Excerto: O presente artigo pretende contribuir para a interpretação das consequências
não económicas do empreendedorismo enquanto modo de incorporação laboral e social
da população imigrante feminina da Europa de Leste, dos PALOP e do Brasil, em Portugal.
Neste sentido, trata-se de um trabalho que valoriza a dimensão empírico- -analítica,
pretendendo apresentar e discutir, a partir de um conjunto de dados provenientes de
inquéritos por questionário, entrevistas semi-estruturadas e uma sessão de focus group, a
situação existente no empreendedorismo migrante feminino no final do primeiro decénio
do século XXI e as implicações que este pode ter em domínios como a autonomia das
mulheres imigrantes, o processo de conciliação entre as esferas profissional e familiar e
as relações de género no âmbito do espaço doméstico.
923) Rodrigues, Irene. 2009. No Feminino Singular. Identidades de Género de Mulheres

Chinesas Migrantes em Lisboa. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior
de Ciências Sociai e Políticas.
Excerto: Esta investigação é um estudo antropológico de identidades de género em
contexto migratório, mais especificamente dos discursos e práticas identitárias de mulheres
chinesas migrantes em Lisboa, tendo em conta a interacção de diversas variáveis na
construção de feminilidades na sociedade de acolhimento.
924) Rodrigues, Irene. 2012. "Ser laowai: o estrangeiro antropólogo e o estrangeiro para
os migrantes chineses entre Portugal e a China". Etnográfica, 16 (3): 547-567.
Resumo: No terreno, o etnógrafo quase sempre tem de lidar com o facto de ser visto como
um estranho pelas pessoas com quem interage, mas, em contextos etnográficos chineses,
um etnógrafo não chinês pode experimentar uma forma particular da condição de
estranho encerrada na ideia de laowai, uma categoria nativa de estrangeiro. A partir de
experiências etnográficas com chineses na China e em Lisboa, este artigo reflete sobre as
condições de produção de conhecimento etnográfico em terrenos chineses, descrevendo
e discutindo o modo como a categoria delaowai, emergente num contexto social, político
e histórico específico, envolve o etnógrafo numa complexa teia de relações que o colocam
de modo ambivalente e simultaneamente em posições de distância e de proximidade.
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Resumo: During fieldwork, the ethnographer almost always has to deal with the fact of
being seen as an outsider by the people with whom he / she has to interact. But in Chinese
ethnographic contexts, a nonChinese ethnographer might experience a particular form of
the stranger condition contained in the idea of laowai - a native category of alien. Taking
as a starting point ethnographic experiences with Chinese in China and in Portugal, this
article reflects on the conditions of production of ethnographic knowledge in Chinese
contexts, describing and discussing how the category of laowai, having emerged from a
specific social, political and historical context, involves the ethnographer in a complex web
of relationships, and contributes to the ethnographer’s ambivalent position of both distance
and proximity.
925) Rodrigues, Irene de Assunção Raposo. 2012. Flows of Fortune: the Economy of

Chinese Migration to Portugal. Doutoramento em Antropologia (Antropologia da Religião
e do Simbólico). Lisboa: Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais.
Excerto: Esta dissertação parte da análise da relação teórica entre migração e aspirações
materiais, nomeadamente dinheiro e consumo, para avaliar a importância de “fazer
dinheiro” (zhuan qian), principal objectivo da migração tal como verbalizado pelos
migrantes chineses em Portugal. Porém, a dissertação não se concentra apenas nos modos
de conseguir acumular dinheiro, mas também nos propósitos dessa acumulação e no
modo como esse dinheiro é gasto. Esta etnografia da migração chinesa entre Portugal e
a China é baseada numa pesquisa etnográfica com trabalho de campo sobretudo em
Lisboa, mas também em várias locais na China, principalmente no município de Wenzhou
(Zhejiang), e também em Pequim e no Nordeste da China. Foram seguidas as trajetórias
e os quotidianos de 12 famílias chinesas migrantes em Portugal e as redes familiares de
algumas delas na China. O principal objectivo foi conhecer e descrever o quotidiano da
migração chinesa para Portugal, bem como os meandros das suas motivações,
expectativas e desencantos.
Resumo: In the end of the 1970s Chinese people, mostly from the region of Wenzhou
(Zhejiang province, Southeast China) recovered previous migratory chains to Europe that
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dated back to the late nineteenth century. These new migratory flows started at a time when
China was precisely making the first steps towards the ‘opening and reform’ politics (gaige
kaifang) and when the promise of a new Chinese ‘modernity’, away from collectivism and
closer to market, was the silver lining every cloud must have. The changes brought about
by this program created throughout China, particularly in places such as Wenzhou, an
atmosphere that became highly favourable to competition for wealth and social prestige.
While this new political and economical framework meant more economic development
and opportunities, it also implied the growth of inequalities and the increase of emigration.
This dissertation argues that aspirations of wealth and the social recognition triggered by
the wealth of some, together with the perceived lack of social mobility opportunities,
induced emigration from China. It describes and analyses migrants’ trajectories from China
to Portugal as a ‘rite of passage’ to a (hopefully) wealthy future, and ethnographically
analyses the migrants’ main strategies to raise money, namely their saving habits, business
strategies and the religious practices employed to putatively attract fortunes. It also discusses
how money and material things are used as an investment not only towards social prestige,
but also towards the reinforcement of emotional ties with relatives and friends in a logic of
exchange. Throughout the dissertation the notion of a ‘Chinese modernity’, influenced by
Chinese folk beliefs and practices and long-term ethics, is gradually unveiled.
Contemporary migration appears, in this deeply historical and widely geographical
picture, as part of a Chinese strategy of ‘indigenization of modernity’.
926) Rodrigues, José Damião. 2013. "Geopolítica e migrações no contexto de Utrecht:
Colonos portugueses no Brasil meridional". Cuadernos de Historia Moderna, 38: 101118.
Resumo: En este trabajo abordaremos las negociaciones entre España y Portugal en torno
a la Colonia de Sacramento y las consiguientes emigraciones portuguesas que tuvieron
lugar hacia allí entre 1715 y 1750, fechas de los tratados de Utrecht y de Madrid.
Finalizada la Guerra de Sucesión en España, Portugal recuperó la Nueva Colonia de
Sacramento, consiguiendo que dicha colonia fuese reconocida por el rey Felipe V como
el punto más meridional del dominio portugués en América, debido también a la presión
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británica ejercida por el embajador inglés en Utrecht y en Madrid, respectivamente. Con
todo, la restitución de la plaza y el territorio de Sacramento en 1716 no significó el final
de lo que serían unas dilatadas negociaciones entre las dos coronas ibéricas. Además,
ante la necesidad de preservar su soberanía en estas regiones sur-brasileñas, la monarquía
portuguesa promovió la ocupación estratégica de estos territorios, utilizando colonos
provenientes de sus territorios europeos, en concreto de Trás-osMontes y de las islas
Azores.
Resumo: In this article, we will focus on the diplomatic negotiations between Spain and
Portugal regarding the Colony of Sacramento and on the Portuguese migrations that took
place from the Treaty of Utrecht (1715) to the Treaty of Madrid (1750). After the end of
the War of the Spanish Succession, Portugal regained the New Colony of Sacramento,
which was recognized as the most southern point in the Portuguese empire in the Americas.
This was also due to the British pressure and the initiative of the English ambassador in
Utrecht and in Madrid. However, the returning of the stronghold of Sacramento and its
territory in 1716 did not put an end to a long negotiation between the two crowns.
Besides, faced with the necessity of preserving its sovereignty in the regions of southern
Brazil, the Portuguese monarchy promoted the strategic occupation of those territories by
using settlers coming from its European domains, namely from Trás-os-Montes and from the
Azores.
927) Rodrigues, Maria Daniela Filipe. 2012. A Escala das Coisas – Circulação de

Objectos

em

Redes

Migratórias

Cabo-Verdianas.

Mestrado

em

Migrações,

Interetnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Esta dissertação analisa aspectos materiais das migrações contemporâneas
através de um estudo de caso. Debruça‐se sobre os objectos que circulam nas redes
transnacionais familiares de migrantes cabo‐verdianos a viver na Alta de Lisboa. Segue
um enquadramento teórico segundo o qual as vivências transnacionais podem ser
abordadas localmente, utilizando a noção de habitus. Este conceito é operacionalizado
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através da análise da apropriação de coisas em contextos de consumo transcultural.
Recorreu à recolha de narrativas e a trabalho etnográfico no espaço doméstico para
estudar as trajectórias dos sujeitos, das famílias e das coisas; as arenas e canais destes
fluxos; e os condicionamentos, motivações e estratégias envolvidos na sua circulação. A
relação entre circulação de coisas e a manutenção de laços familiares à distância é
exaltada e, no contexto da etnografia, a casa é a arena central destas práticas. A análise
de televisões, telefones, computadores, fotografias e mesas de jantar, demonstra como a
materialidade das casas transnacionais se altera, consoante reconstruções de laços de
parentesco. Estes também são redefinidos pelas trocas, e estas podem transformar os
sujeitos. Uma sistematização dos alimentos, roupa, medicamentos e documentos que
circulam transnacionalmente, ilustra como práticas de fazer família são transpostas para
a arena transnacional, e como estas estratégias também estão relacionadas com factores
macro como quadros político‐económicos de um ou mais Estados‐Nação.
928) Rodrigues, Maria José Nobrega. 2010. Na terra de ninguém: os outros

protagonistas. Mestrado em Economia Social e Solidária. Lisboa: ISCTE Instituto
Universitário de Lisboa.
Resumo: Nas últimas duas décadas, o panorama das migrações em Portugal sofreu
mudanças profundas. A par da imigração provenientedos PALOP e de uma diversificação
dos fluxos migratórios provenientes do Brasil, a imigração da Europa de leste constitui-se
como uma das categorias estatisticamente maisrelevantes. A principal preocupação que
esteve na origem deste trabalho prende-se com a necessidade de dar voz a outros
protagonistas da sociedade portuguesa. Elegemos como objectivo a compreensão das
estratégias de incorporação de duas populações imigrantes, dos segmentos de mercado
de trabalho onde se concentram e do papel das redes sociais nesses processos. São
homens e mulheres, trabalhadores da construção civil e trabalhadoras domésticas,
respectivamente, oriundos da Europa de Leste (Ucrânia e Moldávia) e de Cabo Verde.
Em função do estatuto vulnerável e precário destas populações quisemos simultaneamente
compreender a importância e o contributo particular dos valores da Economia Solidária
na vida destas populações. Foi no espaço de uma associação, a Solidariedade Imigrante,
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enquanto espaço privilegiado de circulação, mobilização e capacitação de imigrantes,
querealizámos o nosso estudo de casos. Foi também nesse espaço que compreendemos
o papel activo de uma instituição solidária, que congrega os ideais da Economia
Solidária, que foi possível redesenhar o conceito de rede social. Nesta exposição
partimos do geral para o particular. Abordamos as várias dimensões da Economia
Solidária enquanto promotora de uma lógica de solidariedade alternativa aos modelos
económicos clássicos,que se orientam sobretudo para o lucro, apostando num modelo
que visa a integraçãoda economia em todos os aspectos da vida global, estruturando-se
com base nas realidades culturais e funcionando como factor de coesão social. A
estratégia metodológica adoptada convida, à participação de um percurso de
investigação construído a múltiplas vozes, protagonizadas por diferentes actores sociais,
um dirigente associativo e doze entrevistas a imigrantes. Em suma, este trabalho aqui
apresentado é fruto de um esforço que tenta aprofundar, através da visão da Economia
Solidária, a complexidade dos processos profissionais dos imigrantes na sociedade
portuguesa contemporânea. Desta abordagem confiaremos que possam surgir pistas para
um novo modelo de integração dos imigrantes, que viabilize um progresso no sentido da
solidariedade e da justiça socialatravés do contributo de todos.
Resumo: For the last two decades, migrations in Portugal have undergone profound
changes. Alongside the continuing immigration from PALOP and a diversification of
migration flows from Brazil, immigration from Eastern Europe constitutes now one of the
most relevant statistical categories. The main concern that led to this work relates with the
need to give voice to other social actors inthe Portuguese society. We elected as main
goals the understanding of the incorporation strategies of two immigrant populations; the
labour market segments where they are concentrated; and the role of social networks in
these processes. These are men and women, construction workers and domestic workers,
respectively, from Eastern Europe (Ukraine and Moldova) and Cape Verde. Simultaneously,
considering the vulnerable and precarious status of these populations, we wanted to
understand both the importance and contribution of particular values of Solidarity Economy
in their lives. It was within an association, the Immigrant Solidarity, as a privileged space
for circulation, mobilization and empowerment of immigrants that our case study took
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place. It was also in this space, where we understood the active role of a caring institution
– which embraces the ideals of Solidarity Economy – that we could redraw the concept of
social networking. In this research we went from general to particular. We approach the
various dimensions of Solidarity Economy as enablers of a logic of solidarity, alternative to
classic economic models – which are primarily focused on profit – and investing in a model
that aims to integrate the economy in all aspects of global life. The methodological strategy
adopted reflects a research project based on multiple voices, led by different social actors
– an association leader and twelve interviews with immigrants. In short, this analysis is the
result of an effort that tries to deepen – resorting to the Solidarity Economy theoretical
framework– the complexity of immigrant’s professional processes in contemporary
Portuguese society. From this approach, we rely that some clues may arise considering a
new model ofimmigrant integration which enables a progress in the sense of solidarity and
socialjustice, with the contribution of all.
929) Rodrigues, Pedro & Marzia Grassi. 2013. "Migranti e criminalità nella stampa
portoghese". In: Vite (il)legali. Migranti africani in Italia e in Portogallo, eds. Marzia Grassi
& Martina Giuffrè. Firenze: SEID Editori, 185-204.
Excerto: Il mutato contesto politico ed economico in Europa ha riproposto quesiti vecchi e
nuovi che incidono sui migranti e su tutti coloro la cui vita è in qualche modo organizzata
a livello transnazionale. I governi europei, ridiscutendo la necessità di ripristinare il
controllo alla frontiera, valutano la sospensione della libera circolazione “nel caso in cui
uno stato rischi continuamente di non riuscire a bloccare i migranti al di fuori dell’area
Schengen”. Attribuire lo status di “illegale” a chi attraversa il confine ha implicazioni che
vanno ben oltre la constatazione che queste persone non abbiano prodotto la
documentazione necessaria. Al contrario, incrementa idee sull’immigrazione come
minaccia, assimilando gli immigranti al crimine e alla violenza. Ancor più, esclude
implicitamente le persone dalla partecipazione sociale e politica a causa dell’eccessiva
attenzione che viene posta sulle identità nazionale e culturale. I mezzi d’informazione
giocano un importante ruolo in questo processo. Essi possono sottolineare le differenze
etniche e culturali, oppure promuovere immagini e valori per una società più inclusiva.
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Come parte della ricerca Migration Trajectories from Africa, Illegality and Gender: a

comparative analysis of Portugal and Italy, abbiamo cercato di capire quali fossero le
immagini che la stampa portoghese diffendeva sulla persone in entrata nel paese. Ciò è
stato possibile atdiani nazionali – Correio de Manhã e Público. Questi du quotidiani hanno
stili di cronaca diversi: mentre il primo rientra nell’ambito dei giornali chiamati “popolari”
o “scandalistici”, l«altro è considerato un “giornale di riferimento per l’opinione pubblica”.
930) Rodrigues, Ricardo B., Maria B. Monteiro & Adam Rutland. 2011. "Capítulo VII – O
que pensam e dizem crianças Portuguesas 'Brancas' sobre grupos 'raciais'? O papel de
duas normas grupais conflituantes na expressão e inibição do preconceito na infância".
In: Os Imigrantes e a Imigração aos Olhos dos Portugueses. Manifestações de preconceito

e perpectivas sobre a inserção de imigrantes, eds. João H. C. António & Verónica
Policarpo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 191-220.
Excerto: No presente capítulo ensaiamos uma resposta a estas perguntas num domínio
que, não sendo exactamente o da imigração, lhe é próximo e se estrutura a partir de
processos sócio-psicológicos semelhantes – o das relações entre grupos percebidos como
diferentes no plano das categorias “raciais”. Especificamente, focámos a nossa análise
nas atitudes de crianças Portuguesas “Brancas” com idades entre os 6 e 10 anos sobre
dois grupos “raciais” de estatuto social assimétrico – o seu próprio grupo, de estatuto
social superior (os “Brancos”) e o grupo minoritário de origem imigrante (os “Negros”).
Avaliámos estas atitudes de forma explícita e implícita, ou seja, permitindo no primeiro,
mas não no segundo caso, que as crianças modificassem de acordo com as normas do
grupo. Testámos a hipótese geral de que as crianças Portuguesas “Brancas”, com idades
entre os 6 e os 10 anos, avaliam favoravelmente o grupo dos “Brancos” e
desfavoravelmente o grupo dos “Negros”, e que inibem e ocultam a expressão dessas
avaliações preconceituosas à medida que crescem. Concretamente, propomos que as
atitudes susceptíveis de modificação (i.e., as atitudes explicítas) são modeladas por duas
normas de grupo conflituantes, designadamente, uma norma da lealdade do seu grupo
(que promove o favorecimento dos “Brancos”) e uma norma anti-racista (que condena a
discriminação dos “Negros”). Antecipamos que as crianças mais novas expressam
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preconceito e as mais velhas o escondem, porquanto atribuem um peso distinto às duas
normas. Concretamente, é nossa hipótese que as crianças mais velhas reconhecem que,
à luz das orientações normativas do seu grupo, se aplica aos contextos públicos
exclusivamente uma norma anti-racista, enquanto as crianças mais novas ocnsideram que
ambas as normas são válidas.
931) Rodrigues, Rita & Sónia Dias. 2012. "Encontro com a diferença: a perspetiva dos
profissionais de saúde no contexto da prestação de cuidados aos imigrantes". Forum

Sociológico, 22: 63-72.
Resumo: A migração, enquanto fenómeno social complexo, constitui um importante
desafio nas dinâmicas dos serviços de saúde e na prestação de cuidados de saúde nos
países de acolhimento. Neste estudo pretende-se descrever as perceções e atitudes dos
profissionais de saúde no âmbito da prestação de cuidados a imigrantes e compreender
os desafios que enfrentam neste contexto. Para a concretização dos objetivos propostos
realizaram-se dois estudos, um estudo quantitativo através do recurso a um inquérito por
questionário e um estudo qualitativo através da realização de grupos focais. Os dados
obtidos apontam para que embora os profissionais revelem atitudes tendencialmente
positivas perante os imigrantes, persistem algumas dificuldades e obstáculos no contexto
da prestação de cuidados a estas populações. Neste contexto, os resultados sublinham
a importância da criação de um espaço terapêutico “culturalmente sensível” através do
incremento de formação adaptada aos diferentes perfis profissionais.
Resumo: The complex phenomenon of migration has been a concern for public health,
constituting a major challenge in the dynamics of health services and the provision of health
care in host countries. This study aims to explore perceptions and attitudes of health
professionals, and better understand the challenges faced in the context of health provision
to immigrants. Two studies were conducted with health professionals, a quantitative study
with a self-administered questionnaire and a qualitative study using focus groups. Data
obtained indicate that albeit health professionals tend to show positive attitudes toward
immigrants, some difficulties and obstacles persist in provision of health care to migrant
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populations. In this context, empirical data highlights the importance of developing a
“culturally sensitive” therapeutic space by providing training on cultural diversity adapted
to the different professionals’ profiles.
932) Rodrigues, Teresa Ferreira. 2010. Dinâmicas migratórias e riscos de segurança em

Portugal. Lisboa: Instituto da Defesa Nacional.
Resumo: Os movimentos migratórios representam uma das manifestações mais evidentes
do estreitamento do planeta. Na última década, as regiões com melhores indicadores de
bem-estar e oportunidades tornaram-se, na sua quase totalidade, espaços de imigração.
Mas as oportunidades geradas pela globalização económica, os avanços das
comunicações e dos transportes, a difusão de informações sobre níveis regionalmente
diferenciados de qualidade de vida e bem-estar irão inevitavelmente fazer aumentar os
volumes de migrantes. As próximas décadas serão de desafio e oportunidade. Para a
generalidade dos países receptores, e em particular para a Europa envelhecida, com
percentagens cada vez mais elevadas de residentes não europeus, o impacto dos fluxos
migratórios torna-se difícil de prever, a médio e longo prazo. As consequências também
serão imensas para Portugal e colocam-se a vários níveis. Historicamente um país de
emigrantes, Portugal tornou-se atractivo nos anos no- venta e, em 2007, o número de
residentes teria começado a reduzir-se, não fora o saldo migratório positivo. No entanto,
esses novos efectivos não se distribuem uniformemente no território. Existem perfis
migratórios diferenciados em termos regionais, resultado de formas e cronologias de
desenvolvimento económico e social, os quais geram desafios, riscos e oportunidades
também elas diversas. Este trabalho propõe-se: 1) avaliar a importância das actuais
dinâmicas migratórias; 2) apresentar a tipologia do imigrante por regiões, utilizando
indicadores demo- gráficos, acrescidos de informações de carácter socioeconómico
(naturalidade, motivo de entrada, nível educativo, posição face ao emprego, sector de
activi- dade). Em função desse perfil 3) discutir a existência de áreas do território
particularmente vulneráveis e as iniciativas até hoje tomadas para mitigar os potenciais
riscos de segurança a elas associadas. A partir dessa base 1) discutem-se os desafios
futuros, baseados em três cenários de evolução possível dos fluxos migratórios até 2020;
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2) identificam‐se os aspectos, sectores e zonas geográficas de intervenção prioritária, na
óptica da segurança interna nacional, complementada com algumas sugestões de
actuação.
Resumo: Migratory movements show us clearly how hearth is shrinking concerning
distances among people. In the last decade, all the regions well placed in terms of
well-being indicators and opportunities become areas of immigration. The opportunities
created by economic globalization, the improvements on communication and transport,
the dissemination of information about well-being regional differentiated levels, will
inevi- tably lead to an increase in international migration volumes. The coming decades
will be a mix of challenge and opportunity. For most receiving countries, in particular for
aged Europe ones, with increasingly high percentages of non-European residents, the
impact of such migration flows is difficult to predict in the medium and long run. As far as
Portugal is concerned, Consequences will also be significant at various levels. Historically
a country of emigrants, Portugal became migratory attractive since the 90’s. In 2007 the
number of residents would have begun to decline, if migratory balance had not been
positive. However, there are regionally differentiated migration profiles, as the result of
asymmetric forms and chronologies of economic and social development, which also
generate different challenges, risks and opportunities. This study has two main purposes.
The first one is: 1) to evaluate the importance of migratory dynamics; 2) to show up a
typology of the immigrant by regions, using demographic in- dicators, supplemented by
socio-economic relevant information (nationality, reason for entry, educational level,
employment activity sector); 3) to estimate the existence of different groups and vulnerable
regions and present the most relevant measures taken, in order to mitigate potential security
risks linked to them. From that informative base, the second purpose consists on 1) discuss
the existence and/or increasing vulnerability spaces in the territory, based on three
prospective scenarios for the next decade; 2) identify those who seem to be the aspects,
sectors and geographical areas of priority intervention, concerning internal national
security, complemented by some policy suggestions.
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933) Roldão, Cristina. 2012. "Boas práticas de envelhecimento ativo de imigrantes
africanos: a Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10: 153-158.
Resumo: Nos seus 24 anos de existência, a Associação dos Antigos Alunos do Ensino
Secundário de Cabo Verde (AAAESCV) tem desenvolvido inúmeras atividades de
promoção cultural e recreativa. A finali - dade dessas atividades nunca passou
explicitamente pelo enve - lhecimento ativo, mas aquilo que pudemos observar é que elas
têm dado um sólido contributo para que os seus associados, na sua maioria acima dos
65 anos, tenham efetivamente um enve - lhecimento mais ativo do ponto de vista físico,
intelectual e social. Contudo, pensando no perfil socioeconómico mais geral dos imi grantes idosos de origem africana em Portugal, existem desafios específicos que, embora
não experienciados pela AAAESCV, é ne - cessário frisar e integrar na formulação de
boas práticas.
Resumo: In its 24 years of existence, the Cape Verdean Former Student Association
(AAAESCV) has developed innumerous activities of cultural and recreational promotion.
The objective of these activi - ties has never explicitly been active aging. However, what
we have been able to observe is that they have given a solid contribution to their
associates, most of which over 65 years old, towards effective active ageing from a
physical, intellectual and social perspective. Nevertheless, keeping in mind the general
socio-economic profile of most elderly immigrants of African descent in Portugal, there are
specific challenges that, although not experienced by AAAES - CV, are necessary to
identify and integrate in the development of good practices.
934) Roldão, Cristina & Fernando Luís Machado. 2012. “Imigrantes Idosos em Portugal:
Um Retrato Panorâmico”. Actas do VII Congresso Português de Sociologia.
Resumo: As migrações não representam sempre um potencial de rejuvenescimento para
as sociedades de acolhimento. A formação de uma categoria de imigrantes idosos é, em
Portugal, principalmente resultado de um processo de sedentarização das migrações e
da chegada de indivíduos que migram já idosos. Estimamos que residam em Portugal
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cerca de 35 mil imigrantes idosos. Para além dos imigrantes africanos, que constituíram
os fluxos pioneiros da imigração laboral em Portugal, iniciada nos anos 60 e que atingiu
o seu ponto mais alto na década de 90, e que começam agora a chegar aos 65 anos,
existe um número assinalável de imigrantes do norte da Europa que, uma vez reformados,
decidiram migrar para Portugal, especialmente para o Algarve. A tipologia do
envelhecimento da imigração em Portugal que aqui se apresenta decorre de uma pesquisa
desenvolvida pelos autores entre 2008 e 2010. A construção dessa tipologia parte das
estatísticas oficiais e da literatura sobre o tema. Essa análise permitiu não só identificar os
dois principais segmentos de idosos imigrantes anteriormente referidos, como outros que,
embora numericamente minoritários, são relevantes do ponto de vista analítico e do
conhecimento do fenómeno em Portugal. Entre outros, encontram-se sinais do efeito de
contracorrente da antiga emigração portuguesa para o Brasil e para a Europa e dos
fluxos, especialmente de origem africana, de reagrupamentos familiares tardios ou
resultantes de processos de solidariedade intergeracional.
Abstract: Migration doesn’t always represent a rejuvenating potential for host societies. In
Portugal, the aging of immigration is mainly the result of the sedentarization of migrants
and of the arrival of older people who migrate. We estimate that there are currently about
35 000 elderly immigrants in Portugal. The sedentarization of the flows of African labor
migration in Portugal, that began in the 60s and reached its peak in the 90s, means that
part of those migrants are now reaching 65 years old. There is also an important number
of immigrants from the northern Europe that decide to move to Portugal, especially to the
Algarve, when they get retired. This paper presents a typology of elderly migrants based
on available national statistics and literature on the subject. The research developed by the
authors between 2008 and 2010 has shown that, besides the former labor migrants that
have aged in Portugal and the retirement migration flows, there are other ways in which
migration is ageing. Although of small dimension, these categories are relevant in analytical
terms and from the point of view of the knowledge about migration in Portugal. There are
evidences of the “re-fluxes” of the Portuguese emigration to Brazil and to Europe and of the
flows, especially of African origin, resulting from processes of intergenerational solidarity
or from late family reunion.
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935) Roriz, Gustavo. 2010. "Ser músico: um excelente passaporte". Migrações. Revista

do Observatório da Imigração, 7: 289-291.
Excerto: Aterrei em Lisboa na manhã do dia 25.05.2004, na bagagem trazia um baixo
eléctrico, poucos CD, alguns livros, a módica quantia de novecentos e vinte euros e um
passaporte brasileiro. Com essa escassa bagagem, sabia que iria enfrentar uma maratona
até conseguir um visto para viver e trabalhar em Portugal. Teria que me manter com o
pouco dinheiro que havia trazido e, num prazo muito curto, precisaria de arranjar trabalho
para sobreviver. Os meus objectivos, como imigrante recém-chegado, eram: fazer o que
fazia no Brasil, viver da música e estabelecer-me em Portugal.
936) Rosa, Maria João Valente. 2012. "Imigraçăo e envelhecimento: ligaçőes perigosas".

Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 10: 183-184.
Excerto: É cada vez mais raro, na reflexão que produzimos sobre a sociedade portuguesa,
não focar o envelhecimento demográfico e a imigração. Temas, aliás, frequentemente
relacionados. De um ponto de vista demográfico, a imigração pode gerar uma atenuação
dos níveis de envelhecimento nas populações dos países de acolhimento, uma vez que
os imigrantes de tipo laboral (o mais significativo) apresentam duas características
particulares: concentram-se nas idades ativas, também elas as mais férteis, e possuem,
com frequência, níveis de fecundidade superiores. Assim, e de forma simplificada, o efeito
da imigração nos níveis de envelhecimento populacional parece óbvio: pelos filhos que
têm no país de acolhimento (contribuindo para atenuar o declínio dos efetivos nas idades
mais jovens) e pelo reforço dos efetivos nas idades ativas (contribuindo para atenuar o
peso relativo dos mais idosos). Este é o princípio genérico, embora nem sempre se
confirme, ou seja, nem sempre os imigrantes concorrem para atenuar os níveis de
envelhecimento demográfico. Podem até acentuá-lo, como acontece com a imigração em
idades idosas. Tudo depende das caraterísticas dos grupos de imigração em causa.
937) Rosa, Rosália Maria Lopes de Jesus. 2009. Atitudes dos imigrantes perante as

condições de segurança, higiene e saúde no trabalho em Portugal. Mestrado em
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Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
938) Rosales, Marta Vilar (ed.), Vanessa Cantinho de Jesus & Susana Parra. 2009.

Crescer fora de água? Expressividades, Posicionamentos e Negociações Identitárias de
Jovens de Origem Africana na Região Metropolitana de Lisboa. Observatório da
Imigração, 37. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Excerto: O projecto de investigação Crescer fora de água? – Expressividades,
posicionamentos e negociações identitárias de jovens de origem africana na região
metropolitana de Lisboa, teve como principal objectivo contribuir para o conhecimento
dos processos de integração e (re) negociação identitárias de jovens descendentes de
migrantes originários dos PALOP a partir de uma perspectiva que elegeu como objecto
de análise um conjunto de práticas expressivas que contemplam a produção e o
consumo/apropriação de produtos culturais determinados. As razões que justificaram a
escolha desta população específica resultam do cruzamento de duas especificidades: em
primeiro lugar, as “segundas gerações” de origem africana (PALOP) correspondem a um
número relativamente alargado de indivíduos, sobretudo se confrontado com o número de
indivíduos pertencentes às “segundas gerações” de migrantes com outras origens; em
segundo lugar, as migrações africanas para Portugal foram fortemente marcadas pelos
laços históricos que ligam as antigas colónias a Portugal o que, por si, constitui uma
dimensão significativa a ter em conta quando se procuram observar as políticas de
integração e posicionamento destas populações migrantes, sobretudo por confronto com
as desenvolvidas por outros grupos com origens diferentes. O projecto de investigação
foi desenvolvido a partir de uma perspectiva centrada na análise de um conjunto de
práticas expressivas, observadas simultaneamente enquanto referentes e enquanto
materializações identitárias. Uma abordagem centrada nas práticas de consumo e num
conjunto de actividades expressivas ligadas à música e à dança surgiu como uma das
vias possíveis para trabalhar com uma franja da população que se encontra numa fase
da vida especialmente intensa no que respeita à gestão da sua identidade social e
cultural, à determinação das suas presenças e pertenças sociais e à negociação de
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posicionamentos no quadro das diferentes esferas (família, escola, trabalho) que marcam
os seus quotidianos.
939) Rosales, Marta Vilar. 2010. "The Goan elites from Mozambique: migration
experiences and identity narratives during the Portuguese colonial period". In: Identity

Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe, eds. Charles Westin, José Bastos, Janine
Dahinden & Pedro Góis. Amsterdam: Amsterdam University Press, 221-232.
Excerto: Based on the life narratives of five families currently living in Portugal, this chapter
aims to contribute to the analysis of the trajectories, positions and integration strategies
followed by the Goan Catholic Brahmin elites that migrated to Mozambique during the
nineteenth century. In line with the arguments expressed, my main objective is to highlight,
even if in a descriptive and synthetic manner, the discourses and the evaluations this group
of families produced about their past colonial identities. These identities are, as every one
of them stated numerous times during the interviews, rather different and not representative
of their present identities.
940) Rosales, Marta Vilar. 2010. "The domestic work of consumption: materiality,
migration and home-making". Etnográfica, 14 (3): 507-525.
Resumo: Este artigo procura discutir as potencialidades de uma abordagem que promova
a integração de dois terrenos de estudo: o da cultura material e o das migrações
contemporâneas. Mais especificamente, exploram-se os modos como a casa, enquanto
contexto, e os processos culturais através dos quais esta é produzida poderão contribuir
para discutir os cruzamentos destes dois campos, a partir dos resultados preliminares de
uma investigação conduzida na comunidade portuguesa em Toronto e de três etnografias
realizadas em Lisboa, Maputo e em quatro cidades brasileiras com famílias migrantes de
origem portuguesa e indo-portuguesa. Argumenta-se que a cultura material do espaço
doméstico constitui um campo particularmente produtivo de observação de relações entre
os macrocontextos e as micropráticas, as formações sociais e as instituições culturais que
dão forma e afectam as experiências de vida daqueles que migram. Por forma a discutir
a sua participação nas avaliações, reconfigurações e reconstruções que ocorrem em todas
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as migrações, a cultura material e o consumo (enquanto trabalho doméstico) serão
tratados, não só como uma expressão desses processos, mas igualmente como
actividades constitutivas dos mesmos, isto é, de (re)produção de identidade e de pertença
sociais.
Resumo: This article aims to discuss the potentials of an integrated approach to two
significant fields of practice: materiality and migration. Based on the results of a preliminary
approach to the Portuguese migrant community in Toronto and three previous ethnographies
with Portuguese and Indi-Portuguese migrants conducted in Lisbon, Maputo and four
Brazilian cities, it intends in particular to explore the various ways in which the home and
home-making as a social and cultural process can work as a significant field to explore
that relation. It will be argued that domestic materiality constitutes a particularly productive
field to look at the relationships between macro-contexts and micro-practices, social
formations and cultural institutions that affect and shape the life experiences of those who
migrate. In order to discuss its participation in the evaluations, reconfigurations and
processes of rebuilding / reconstructions that necessarily take part in all migratory
movements, the work of domestic consumption will be addressed as an expression of those
processes but also as a constitutive activity, i. e., the (re)production of identity and
belonging.
941) Rosales, Marta Vilar. 2012. "My Umbilical Cord to Goa: Food, Colonialism and
Transnational Goan Life Experiences". Food and Foodways: Explorations in the History and

Culture of Human Nourishment, 20 (3-4): 233-256.
Resumo: This article explores the domestic consumption practices of five Goan Catholic
Brahmin families throughout their long migration experience in the twentieth century. It
discusses the potentialities of an analysis anchored in ordinary domestic material culture
and consumption in general, and in food in particular, for the discussion of their specific
trajectories in Goa, Mozambique and Portugal. I argue that food preparation and
consumption, along with other everyday practices, played a significant role in structuring
relations with the context of origin. This central role consists of establishing a coherent link
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between present and past, as well as between the various locations inhabited, whilst
displaying a distinctive habitus profoundly marked by colonialism and migration.
942) Rosales, Marta Vilar. 2013. "Things and places from the city. Consumption practices,
settlement and belonging of second generation migrants in Lisbon". Sociedade e Cultura,
16 (1): 119-127.
Resumo: While much scholarly work has been produced on the complex topic of
contemporary migration, there is still relatively little literature on its intersections with material
culture and consumption practices. But the impact of migration on material experiences
goes beyond attachment to objects from home; it can change peoples’ perceptions of
themselves, restructure their patterns of social interaction and, I believe, alter the balance
of relationships maintained not just with those left behind but also with those who migrated
to other localities as well as those who share and inhabit the same places.Drawing on the
results of an ethnographic study carried out in Lisbon with teenage boys and girls of African
descent, this paper aims to explore the interface between migration, materiality and place
and, more significantly still, how personal, cultural and geographical trajectories, and
positioning and belonging policies are marked and partially constituted through the
relationship with mass produced goods which are acquired and used in very specific urban
contexts. The study will draw particular attention to two aspects. The first stems from the
fact that everyday things such as clothes, mobile phones, sneakers, food and music would
seem to be appropriated according to a specific logic in order to materialize the teenagers’
collective identities and positioning strategies in specific key places such as the
neighbourhood, school or city centre where they sometimes go clubbing and shopping.
The second concerns the existence of an intense on-going transnational circulation of
objects, which informs the existence of a complex social network based in multiple
locations. Besides contributing to the maintenance and strengthening of family relationships,
the continuous circulation of goods stimulates the production of a hierarchical representation
of the world – a constellation of different places linked by complex transnational networksand therefore of the best migration destinations, based on what is sent and received.
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943) Rosales, Marta Vilar. 2015. “ Retornos e recomeços: experiências construídas entre
Moçambique e Portugal”. In: O Adeus ao Império – 40 Anos de Descolonização

Portuguesa, eds. Fernando Rosas, Mário Machaqueiro e Pedro Aires Oliveira. Lisboa:
Nova Vega.
Excerto: Este capítulo tem como objectivocontribuir para a discussão e análise deste
processo central da sociedade portuguesacontemporânea a partir de uma lente original:
a das experiências vividas por dezfamílias que integram o êxodo de Moçambique e se
encontram desde então em Portugal. De origens Goesa e Portuguesa, estas famílias
apresentam duas particularidades quea s tornam não representativas da generalidade da
população retornada. A primeiraprende-se com o facto de possuírem uma experiência de
vida longa na antiga colónia,o que contrasta com as trajectórias da grande maioria dos
indivíduos envolvidos noretorno das ex-colónias. A segunda particularidade resulta da
posição que ocuparamna estrutura social moçambicana, que as coloca num lugar
privilegiado face à restantepopulação do território durante o período colonial. Como irá
ser discutido ao longo docapítulo, estas particularidades contextualizam objectiva e
subjectivamente asmemórias, discursos e avaliações das famílias em causa, o que as torna
simultanea-mente singulares e interessantes.
944) Rosário, Edite, Tiago Santos & Sílvia Lima. 2011. Discursos do racismo em Portugal:

Essencialismo e inferiorização nas trocas coloquiais sobre categorias minoritárias.
Observatório da Imigração, 44. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo: O presente estudo analisa o racismo na conversação informal de portugueses de
fenótipo e cultura maioritários. A metodologia é a dos grupos de discussão (focus groups)
e os participantes foram recrutados de modo a dar-nos uma perspetiva do fenómeno que
abarca diversos estratos sociais, géneros e escalões etários. O livro inicia-se com
trabalhos preparatórios à análise propriamente dita. Estes trabalhos incluem: uma resenha
histórica da evolução conceptual do racismo, uma clarificação do posicionamento do
estudo face ao panorama assim definido, uma contextualização nacional do fenómeno e
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do seu enquadramento jurídico atual e uma apresentação do estado da arte da pesquisa
sobre o racismo em Portugal. Entrando na matéria propriamente dita, os autores
apresentam a metodologia. Esta consiste em quatro grupos de discussão. Cada um destes
durou cerca de hora e meia e envolveu tipicamente oito pessoas. Os participantes
discutiram temas propostos por um moderador que se assegurou de que todos os aspetos
foram discutidos e todos os participantes ouvidos. Os quatro grupos foram segmentados
por estrato social e grupo de idade dos participantes. Em todos os grupos manifestaramse discursos racistas – isto é, discursos que têm como efeito o estabelecimento, sustentação
e reforço de relações de poder opressivas entre as categorias sociais que constroem. De
um modo geral, estes discursos foram modulados pela sofisticação do estrato social e
grupo etário em questão. Quanto mais sofisticado e jovem o estrato, mais a argumentação
se veste na linguagem da cultura para justificar a exclusão social, ou seja, mais a norma
anti-racista constrange o discurso e o encaminha para o chamado novo racismo ou
racismo subtil. Houve, no entanto, exceções e até na discussão do grupo de estrato médioalto vieram à tona o racismo biológico (assim chamado não porque a biologia o sustente
efetivamente mas sim porque nela busca legitimidade) mais flagrante e generalizações
cujo corolário imediato é o ódio. Notável também – e preocupante – é o relativo despudor
de todos os participantes em articular um discurso racista relativo aos ciganos, concluindose que a discriminação desta minoria se exime à norma anti-racista. Por fim, são elencadas
recomendações para políticas públicas que decorrem da análise tanto da bibliografia
como da matéria empírica original produzida neste estudo.
945) Rothwell, Phillip. 2011. "Voices in Shades of Grey". In: Europe in Black and White.

Immigration, Race, and Identity in the "Old Continent", eds. Manuela Ribeiro Sanches,
Fernando Clara, João Ferreira Duarte & Leonor Pires Martins. Bristol – Chicago: Intellect,
231-238.
Excerto: In a superb Lacanian account of the voice, A Voice and Nothing More (2006),
Mladen Dolar asserts that " even on the most banal level of daily experience, when we
listen to someone speak, we may at first be very aware of his or her voice and its particular
qualities, its colour and accent, but soon we accommodate to it and concentrate only on
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the meaning that it conveys " (2006 :15). In the idealized world of the liberal academic,
this may be the case, but to what extent do we really accommodate particularly the ‘colour’
of the voice ? The voice holds a peculiar status, trying language quite literally in many
instances to the body. As dolar puts it, the voice is " a bodily missile which has detachd
itself from its source, emancipated itself, yet remains corporeal […] What language and
the body have in common is the voice, but the voice is part neither of language nor of the
body" (2006:73). That indeterminacy, the in-betweenness that structurally signals a body as
source, but, at the same time, a language as source – something both corporeal and ethereal
– allows the voice to be the attractor for sentiments that can no longer be legitimately attached
to either language or body. It can seduce us (indeed Jacques Lacan designates it as one of
the primary instances of his mysterious objet petit a – his “object cause of desire”). It can also
repulse us. In the postcolonial Portuguese order, it provides the basis for a renewed
Lusotropical narrative, in which a Portuguese elite can content itself with the knowledge that
the ‘língua de Camões’ (‘the language of Camões’, after the Portuguese poet of the same
name) finds sites of enunciation scattered over the globe. Quite literally, the voice with which
nearly 200 million people speak, and, more importantly, think and feel, is the greatest
testament to Portuguese corporeal penetration of the globe.
946) Rouillard, Pierre, ed. 2009. Portraits de migrants, portraits de colons, Vol. 1. Paris:
De Boccard.
947) Rouillard, Pierre, ed. 2010. Portraits de migrants, portraits de colons, Vol. 2. Paris:
De Boccard.
948) Roxo, Pedro (com a colaboração de Susana Trovão). 2010. "Negotiating Identity
through Expressive Culture: Hindu-Gujarati Portuguese in Mozambique, Portugal and
England". In: Das Índias. Gentes, movimentos e pertenças transnacionais, eds. Susana
Trovão & Marta Vilar Rosales. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em
Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa, 169-206.
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Excerto: Drawing on two case studies based on popular music and dance (South Asian/
Bollywood cinema and musica, and Gujarati styles of popular dances), I will exemplify
some of the ways these forms of “public culture” (Dwyer 2002) have contributed to the
ongoing negotiation of personal and collective dimensions of identity among HinduGujarati migrants. The analysis of both case studies will expose the manifold ways through
which expressive culture can be appropriated in personal and collective rhetoric in identity
strategies and power dynamics between Hindu-Gujarati migrants, other minority or
subaltern groups, and the Portuguese autochthones society, as well as at an intra-community
level.
949) Ruivo, Fernando. 2013. "O Poder Local português e a participação formal dos
imigrantes". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos

Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni
Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 101-120.
Resumo: O presente texto procura explorar os motivos passíveis de providenciar algumas
explicações para as dificuldades da participação política formal dos imigrantes em
Portugal. Partindo de um quadro teórico que enfatiza as discrepâncias entre um quadro
jurídico nacional (a "law in the books") e as diferentes filtragens locais e registos políticos
da acção do poder local ("a law in action"), territorialmente concretizados a partir dele,
o autor passa a analisar a confluência do conjunto das características ostentadas pela
própria condição de imigrante, pela actuação das associações de imigrantes, pela
participação, bem como pela própria gramática da política local para a produção da
situação actual no nosso país.
950) Ruivo, Fernando, Clemens Zobel & Carlos Elias Barbosa. 2013. "Introdução". In:

Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e
Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti,
Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 9-14.
951) Ruivo, Fernando, Clemens Zobel & Giovanni Allegretti. 2013. "Considerações
finais". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos
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Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni
Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 121-125.
952) Ruivo, Fernando, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda
Fortes. 2013. Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos

Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas. Coimbra: Edições Almedina.
Resumo: Projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia,
no âmbito do Protocolo com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo
Intercultural, e desenvolvido pelo Centro de Estudos Sociais, em parceria com o
CESNOVA. A obra procura responder às seguintes questões: Quais as razões para a
falta de mobilização dos potenciais votantes estrangeiros em Portugal? Como explicar o
facto de muitos dos que integram o grupo de recenseados serem eleitos com sucesso? De
que maneira o envolvimento dos imigrantes em instituições democráticas formalmente
representativas ao nível local difere do comportamento da maioria? Será que este facto
reproduz substancialmente a matriz política da sociedade portuguesa?
953) Ruiz-Peinado, José Luis, ed. 2011. Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e

encontros. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Excerto: O olhar emigrante, mesmo daquele que nunca saiu da sua terra, é um olhar de
amplos horizontes mas, ao mesmo tempo, uma contemplação aberta a toda novidade.
Sse abrir os olhos para o que o rodeia, para o que está por vir, essa maneira de entender
o mundo, o seu mundo, é tão ampla nas suas formas como a própria história da
Humanidade. O contacto entre duas formas de construir o mundo rara vez é entre iguais.
África, América e Europa, que o mesmo que dizer, o Atlântico de costa a costa, é
historicamente terra de expulsão e de acolhimento de emigração nos três sentidos.
954) Sá, Ana Lúcia. 2011. "Escritores africanos deslocados e a criação de imaginários".
In: Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e encontros, ed. José Luis Ruiz-Peinado.
Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 77-102.
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Excerto: Despossessão e pertença nacional: dois processos colocados em destaque nas
frases em epígrafe, buscadas a dois escritores da diáspora nigeriana, Chinua Achebe e
Wole Soyinka. Ainda que, à partida, não se relacionem de forma directa, nas duas
transcrições lemos desassossegos que convocam críticas a uma dominação baseada em
pressupostos eurocêntricos, que, assim, surgem desconstruídos. Por um lado, encontramos
a despossessão sofrida pelos colonizados, menorizadas que foram as suas culturas. Este
sentimento desenraizante tem como consequências uma conflitualidade de pertenças e a
sua problemática resolução, como se a inscrição não se fizesse em qualquer um dos lados
da sociedade colonial. Por outro lado, uma possível superação desta problemática
oferecesse pela escolhe de uma forma de pertença, a nacional. Esta marca fronteiras nas
quais não deixo de ler a criação de um imaginário político sobre o continente africano
assente num pressuposto exógeno, o de nação, tido como a plataforma preferencial para
um enquadramento identitário no seio do Estado. Subjaz a este texto a consideração de
que a linguagem cria o mundo, a memória colectiva e funda bases de poder, na senda
de Michel Foucault (1971).
955) Sabino, Catarina, Alexandre Abreu & João Peixoto. 2010. The making of policies

of immigration control in Portugal. SOCIUS Working Papers, 2/2010. Lisboa: Centro de
Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, Instituto Superior de
Economia

e

Gestão,

Universidade

Técnica

de

Lisboa.

http://pascal.iseg.utl.pt/~socius/publicacoes/wp/WP_2_2010.pdf.
Excerto: In this paper, the main elements about the making of policies of immigration control
in Portugal will be described. As regards methodology, a large part of the paper is based
on secondary sources. Evidence regarding immigration flows, main policy measures,
public opinion and stakeholders positions, particularly employers associations and trade
unions, was based on available bibliography, statistical datasets and documental analysis,
including legislation and other information available at the internet. Due to limited
availability of updated evidence and research, the making of immigration policies was
complemented with direct enquiry. The positions of the main political parties, negotiations
and coalitions were mainly addressed through semi-directive interviews to representatives
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of the main political parties and some other governmental actors, particularly the former
High Commissioner for Immigration and Intercultural Dialogue. All the interviews were
carried out between January and March 2008. To clarify some of the aspects of policy
action and institutional factors behind policies also direct contacts were done with the
Aliens and Borders Service (SEF), still in March 2008.
956) Salim, Isabela. 2013. "Mapeamento das comunidades imigrantes e dos seus meios
de informaçăo em Portugal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 11: 133155.
Resumo: Esse artigo discute as principais conclusões do trabalho realizado para o projeto
em epígrafe que teve como objeto central uma investigação acerca dos canais de acesso
à informação das principais comunidades de imigrantes em Portugal que recorrem ao
Programa de Retorno Voluntário (PRV) da Organização Internacional para as Migrações
(OIM). O levantamento dos dados apontou a existência de canais de informação
representados por meios de comunicação formais e informais, reunindo as comunidades
em torno de seus interesses e objetivos específicos. Para a OIM, representou um indicador
do potencial de comunica- ção que será um facilitador de seu trabalho e um eficaz
instrumento para melhor atender as demandas dos que necessitam do apoio do Programa.
Estendem-se ao Governo Português e à sociedade civil as conclusões e considerações da
OIM quanto aos benefícios desses canais para uma melhor interação dos imigrantes na
sua sociedade de acolhimento.
Resumo: This article discusses the main conclusions drawn from the work developed for the
above mentioned project with its central subject being an investigation on the channels of
access to information of the main immigrant communities in Portugal that resort to the
Assisted Voluntary Return Programme (AVR) of the International Organization for Migration
(IOM). The mapping indicated the existence of channels of information represented both
by formal and informal means of communication, bringing together the communities around
their interests and specific objectives. For IOM, it represented an indicator of the
communication potential which will be a facilitator of our work and an effective tool to
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better meet the demands of those who need the support of AVR. IOM conclusions and
considerations are extended to the Portuguese government and the civil society regarding
the benefits of these channels for a better interaction of migrants into their host society.
957) Salma, Umme. 2010. Comer papéis: a experiência de asilo e migração de uma

família Tamil em Lisboa. Mestrado em Antropologia, especialidade em Globalização,
Migrações e Multiculturalismo. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Ao longo desta dissertação procurámos ilustrar, a experiência de asilo e de
migração de uma família Tamil em Lisboa. Tentámos, ao mesmo tempo, expor
etnograficamente o relacionamento deste casal com outros indivíduos da mesma origem
geográfica. Pudemos então constatar a existência de um grupo pequeno (em termos
numéricos) e recente, onde se constituíam redes solidárias importantes: é através delas
que mais facilmente se encontra casa e/ou trabalho, para além da possibilidade de falar
a mesma língua e forjar um ambiente mais familiar, alargando desse modo os contactos
dentro da rede. Esta dissertação é, também, um exercício de compreensão sobre os
processos de (re)construção das sociabilidades em contexto de mobilidade. Desta forma,
centrando-nos num tipo de migração muito especial - a dos requerentes de asilo,
avaliamos essa experiência não descurando, no entanto, a existência de uma relação
dialéctica entre requerentes de asilo e outros migrantes.
958) Sampaio, Dora Isabel Martins. 2011. Migrações pós-reforma em áreas de baixa

densidade do Algarve: um olhar da geografia na perspectiva do desenvolvimento local.
Mestrado em Geografia - População, Sociedade e Território. Lisboa: Universidade de
Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território.
Resumo: Não obstante o crescente interesse e debate académico em torno da temática
das migrações pós-reforma, pouco está ainda explorado no que se refere aos seus
impactes no processo de revitalização e desenvolvimento local dos territórios. Num
contexto em que as áreas rurais, pelas amenidades que as caracterizam, atraem fluxos
cada vez maiores de pensionistas estrangeiros, é de assinalar a inexistência, a nível
nacional, de um estudo que aborde o fenómeno da migração internacional de
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aposentados em áreas de baixa densidade. A dissertação apresentada procura, desta
forma, examinar tendências, caracterizando os pensionistas que realizam estes
movimentos, bem como discutir o seu potencial contributo para a revitalização e
desenvolvimento económico e social das áreas de baixa densidade do Algarve (ABDA).
Neste último ponto, a análise focar-se-á em dois aspectos de particular relevância –
contributo directo para a economia local e atracção de investimento. O enquadramento
geral do tema fundamenta-se em dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de
Estatística, bem como pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; a análise empírica dos
resultados tem por base a aplicação de um inquérito aos migrantes pós-reforma residentes
em ABDA. Partindo destes recursos de investigação, o estudo sugere a relevância destes
pensionistas como elementos susceptíveis de impulsionar o processo de desenvolvimento
local em áreas fracamente povoadas e economicamente débeis, particularmente no que
se refere a padrões de consumo e estímulo do mercado de trabalho (principalmente
actividades domésticas). Para além disso, a investigação aponta ainda para a
necessidade de identificar, relacionando com o ponto anterior, diferentes perfis de
aposentados estrangeiros. Finalmente, são esboçadas algumas reflexões, no sentido de
se induzir e potenciar as dinâmicas positivas resultantes da mobilidade internacional de
reformados.
Resumo: Despite the growing interest and academic debate on international retirement
migration, little is still known in what concerns its impacts on the process of revitalization
and local development. In a context in which rural areas, due to the amenities that
characterize them, attract a rising number of foreign pensioners, it is important to emphasize
the absence, at the national level, of a study that draws attention to pensioners´
international mobility in sparsely populated areas. This dissertation aims, therefore, to
examine trends, characterizing the individuals who undertake these types of movements
and to discuss their potential contribution to revitalization and economic and social
development of low density areas of the Algarve (LDAA). The analysis will focus on two
particularly relevant aspects – direct contribution to the local economy and attraction of
investment. The general analysis to contextualise is based on data collected from Statistics
Portugal and the Foreign Nationals and Borders Service, whilst the primary element
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constitutes an empirical analysis of survey data collected from international retirement
migrants living in LDAA underlie the empirical analysis of the results. Anchored on this
research methodology, this study suggests that retired migrants are indeed relevant elements
likely to enhance the local development process in sparsely populated and economically
frail areas, mostly in what refers to patterns of consumption and the inducement of the
labour market (mostly domestic activities). Furthermore, the research shows the importance
of different characteristics of foreign pensioners. Finally, some thoughts are offered as to
how positive dynamics may be further encouraged as a result of retirees’ international
mobility.
959) Sampaio, Jorge. 2009. "Notas sobre saúde e migrações". In: Migrações:

Oportunidade ou Ameaça? A Habitação e a Saúde na Integração dos Imigrantes:
Recomendações do Fórum Gulbenkian Migrações 2008, ed. António Vitorino. Lisboa –
Cascais: Fundação Calouste Gulbenkian – Principia, 193-197.
Excerto: Vivemos num tempo marcado por contínuos fluxos migratórios, pela crescente
mobilidade das pessoas e por um elevado número de populações deslocadas; facotes
esses de risco acrescido para a saúde pública. Desta forma, reconhece-se hoje,
unanimemente, que a saúde faz parte da agenda global e que, sendo um Bem Público
Global, só através de uma abordagem transversal se pode delinear uma adequada
estratégia para os graves problemas com que nos deparamos nesta área. É por isso que
entre os oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – esse limiar mínimo de direitos
humanos inversalmente reclamável, mas longe ainda de estar garantido -, três dizem
respeito a questões de saúde pública, incidindo respectivamente sobre a melhoria da
saúde materna, a redução da mortalidade infantil e o combate às doenças infecciosas,
designadamente o HIV-Sida, a tuberculosa e a malária.
960) Sanches, Aniete Silva Costa. 2013. As dinâmicas demográficas e as assimetrias

socioeconómicas no Mediterrâneo. Implicações para as migrações (1950-2050).
Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, Área de Especialização em
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Globalização e Ambiente. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: A dissertação que se apresenta propõe-se estudar as migrações no espaço EuroMediterrânico, em especial a evolução e posição do Mediterrâneo no contexto das
migrações, evidenciando as razões que conduzem ao maior fluxo migratório na direção
sul-norte (Magreb-Europa). Colocámos duas questões de partida que servirão de base
para o nosso estudo: Quais as principais causas que levam ao maior fluxo migratório no
sentido Sul-Norte do Mediterrâneo? Que fracturas socioeconómicas e demográficas
existem entre as fachadas Norte e Sul do Mediterrâneo? Para desenvolver o estudo
proposto, a metodologia adotada fundamenta-se nos métodos de georreferenciação de
dados dos principais aspetos de diferenciação económica, demográfica e cultural,
existentes entre as margens norte e sul do Mediterrâneo. Ao longo de seis capítulos 1)
abordam-se os conceitos e teorias aplicados à escala do Mediterrâneo, 2) realiza-se um
enquadramento

histórico-geográfico

da

zona

Mediterrânica

expondo

as

suas

características mais marcantes; 3) conhecer numa perspectiva integrada a realidade
actual

dessas

populações,

baseando-se

em

indicadores

demográficos

e

socioeconómicas, identificando as assimetrias existentes entre as fachadas Norte e Sul do
Mediterrâneo, com o objectivo de 4) estudar as principais causas do maior fluxo
migratório no sentido sul-norte; 5) analisa-se o sistema migratório, apresentando os fluxos
migratórios mais relevantes; 6) estudam-se as políticas imigratórias implementadas no
Mediterrâneo, delineando uma abordagem ao nível das tendências da Parceria EuroMediterrânica, realçando os vários projectos, os seus sucessos e retrocessos. Conclui-se
que as assimetrias entre as margens norte e sul do Mediterrâneo, nomeadamente o
diferencial demográfico e os contextos económicos desiguais, são as principais causas
da pressão migratória no sentido sul-norte. Esse fluxo migratório representa uma janela de
oportunidade, uma vez que, abranda a redução populacional nos países da margem
norte e diminui a pressão sobre o mercado de trabalho nos países do sul. O fator
demográfico assume grande importância geopolítica no Mediterrâneo, especialmente em
termos de equilíbrio e ajustamento entre as margens.
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961) Sanches, Manuela Ribeiro, Fernando Clara, João Ferreira Duarte & Leonor Pires
Martins, eds. 2011. Europe in Black and White. Immigration, Race, and Identity in the

"Old Continent". Bristol – Chicago: Intellect.
Resumo: The essays in Europe in Black and White offer new critical perspectives on race,
immigration, and identity on the Old Continent. In reconsidering the various forms of
encounters with difference, such as multiculturalism and hybridity, the contributors address
a number of issues, including the cartography of postcolonial Europe, its relation to the
production of "difference" and "race," and national and identity politics and their
dependence on linguistic practices inherited from imperial times. Featuring scholars from a
wide variety of nationalities and disciplinary areas, this collection will speak to an equally
wide readership.
962) Sanches, Manuela Ribeiro. 2013. "Lisboa, capital do império. Trânsitos, afiliações,
transnacionalismos". In: Cidade e Império. Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-

Coloniais, eds. Nuno Domingos & Elsa Peralta. Lisboa: Edições 70, 279-318.
Excerto: O presente texto é resultado da pesquisa iniciada com o projecto «Deslocalizar
a Europa: perspectivas pós-coloniais na antropologia, arte, literatura e história»
(PTDC/ELT/1333/2006). As linhas então desenvolvidas, nomeadamente, por ocasião
da preparação do volume Malhas que os impérios tecem. Textos anticoloniais, contextos

pós-coloniais (Lisboa: Edições 70, 2011), viriam ser objeto de uma investigação mais
aprofundada no semestre de 2010/2011, através de uma estada no Institute of African
American Affairs, New York University, tornada possível através de uma Bolsa de curta
duração da Fundação Calouste Gulbenkian. A pesquisa prosseguiu em Nápoles, graças
a um convite da Università degli Studi di Napoli l’Orientale, onde uma primeira versão
foi redigida.
963) Sandhu, Sima, Neele Bjerre, Marie Dauvrin, Sónia Dias, Andrea Gaddini, Tim
Greacen & Stefan Priebe, et al. 2013. "Experiences with treating immigrants: a qualitative
study in mental health services across 16 European countries". Social Psychiatry &

Psychiatric Epidemiology, 48 (1): 105-116.
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Resumo: Purpose While there has been systematic research on the experiences of
immigrant patients in mental health services within certain European countries, little research
has explored the experiences of mental health professionals in the delivery of services to
immigrants across Europe. This study sought to explore professionals’ experiences of
delivering care to immigrants in districts densely populated with immigrants across Europe.
Methods Forty-eight semi-structured interviews were conducted with mental health care
professionals working in 16 European countries. Professionals in each country were
recruited from three areas with the highest proportion of immigrants. For the purpose of this
study, immigrants were defined as first-generation immigrants born outside the country of
current residence, including regular immigrants, irregular immigrants, asylum seekers,
refugees and victims of human trafficking. Interviews were transcribed and analysed using
thematic analysis. Results The interviews highlighted specific challenges to treating
immigrants in mental health services across all 16 countries including complications with
diagnosis, difficulty in developing trust and increased risk of marginalisation. Conclusions
Although mental health service delivery varies between and within European countries,
consistent challenges exist in the experiences of mental health professionals delivering
services in communities with high proportions of immigrants. Improvements to practice
should include training in reaching appropriate diagnoses, a focus on building trusting
relationships and measures to counter marginalisation.
964) Sangreman, Carlos, João Estêvão, Alexandre Abreu, Maria João Carreiro &
Fernando Sousa Jr. 2012. Avaliação do Potencial do Desenvolvimento da Diáspora da

Guiné-Bissau em Portugal e França. Lisboa: OIM Lisboa e Centro Estudos sobre África e
Desenvolvimento (CEsA).
Excerto: Este estudo é uma versão reduzida do projecto Assessment of the Development
Potential of the Guinea-Bissau Diaspora in Portugal and France, preparado para constituir
um livro de divulgação dos resultados obtidos e das recomendações e sugestões que são
propostas, como contributo para a concepção de uma Política Governamental de Apoio
à Diáspora (PGAD) por parte do Governo guineense. Tratando-se de uma versão
reduzida, este livro não inclui um conjunto importante de elementos do processo de
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investigação e da sua condução no terreno, pelo que se recomenda aos interessados a
consulta do projecto original. Em particular, não foi possível incluir o importante capítulo
sobre metodologia, bem como os anexos relativos às listas de entrevistas realizadas com
representantes das associações e ao guião utilizado nas entrevistas (semiestruturadas).
965) Sant’ana, Helena Maurício. 2009. Migrantes hindus em Portugal: trajectos, margens

e poderes. Doutoramento em Sociologia e Desenvolvimento. Lisboa: ISCTE.
Resumo: Esta tese debruça-se sobre o trajecto migratório e tipos de migração encetados
pela população hindu-gujarati em direcção ao território português, salientando-se a
emergência de uma consciência diaspórica aliada à constituição de redes transnacionais
que formam uma densa estrutura de contactos instrumentais entre os elementos desta
população. Os hindus migrantes procederam ao longo do tempo a uma forma de
integração

social

na sociedade

de

acolhimento,

mantendo

no

entanto

um

autocentramento cultural, fronteiras identitárias, quais nichos étnicos, que actualmente
interligam em extensas redes as várias comunidades hindus espalhadas pelo mundo.
Privilegia-se neste trabalho as mulheres hindus enquanto agentes de integração cultural,
equacionando-se a questão do poder feminino inter-geracional e intracomunitário. Em
Portugal a agência feminina hindu tem vindo a aumentar como estratégia de recriação
identitária do imaginário hindu instrumentalizado pelas mulheres mais velhas. Estas
mulheres, guardiãs da tradição, actuam em diversas esferas de acção, participando nos
processos de tomada de decisões, em assuntos fulcrais para a manutenção da coesão
comunitária, na delimitação da fronteira étnica, nos domínios da patrilinhagem, nas
alianças matrimoniais e económicas, através do exercício do poder informal. As mulheres
mais novas, em especial as luso-indianas promovem sociabilidades descentradas e
consciencializam a sua identidade múltipla. Em ambos os casos surgem processos de
desvio à norma que marginalizam mulheres nas franjas da comunidade., mas que também
as dotam de um contra-poder, que as tornam personagens de ruptura e de inovação de
comportamentos e capacidades no feminino.
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966) Sant’ana, Helena Maurício. 2012. “Educational proceses and ethnicity among
Hindu migrants”. In: International Handbook Migration, Minorities, and Education –

Understanding Cultural and Social Differences in processes of Learning, eds. Zvi Bekerman
& Thomas Geisen. Springer, 577-794.
967) Santana, Eugénio Pinto. 2009. Moçambicanidades disputadas: os ciclos de festas

da independência de Moçambique e da comunidade moçambicana em Lisboa. Mestrado
em Migrações, Inter-etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
968) Santana, Eugénio Pinto. 2011. Moçambicanidades disputadas: os ciclos de festas

da independência de Moçambique e da comunidade moçambicana em Lisboa. Lisboa:
Fim de Século.
Resumo: Este é um estudo que visa, a partir da análise da experiência moçambicana,
contribuir para o conhecimento das relações entre migração e identidade. Procura
problematizar os quadros de entendimento tracionais, em particular os que partem do
Estado-nação e da globalização, e discutir teorias e conceitos que se querem universais,
mas que, muitas das vezes, apenas reflectam entendimentos localizados, não
generalizáveis. Foca as diversidades internas e externas que disputam o conceito político
de moçambicanidade e as fronteiras de inclusão/exclusão que operam entre o país de
origem e o de acolhimento. As cerimónias comemorativas constituem um palco
privilegiado para observar estas tensões políticas e identitárias e reflectir sobre o papel
do imigrante na definição das identidades e na reconfiguração política do seu país de
origem.
969) Santiago, Maria da Conceição Fernandes. 2009. Percepções e comportamentos

dos profissionais de saúde face à mulher na adaptação à maternidade em contexto
migratório: contributos para a promoção da saúde da mulher migrante. Mestrado em
Comunicação em Saúde. Lisboa: Universidade Aberta.
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Resumo: Num mundo em contínua mudança e no enquadramento de uma sociedade
portuguesa cada vez mais multicultural, coloca-se aos profissionais de saúde o desafio de
prestarem cuidados interculturais congruentes à mulher, durante a sua adaptação à
maternidade, em contexto migratório. A percepção e os comportamentos dos profissionais
de saúde perante esta situação, tendo em vista a promoção da saúde da mulher migrante
constitui a temática do estudo, com os objectivos de compreender a importância que os
profissionais de saúde atribuem aos contextos social e cultural da mulher, quando cuidam
no âmbito da adaptação à maternidade, conhecer quais as competências e
conhecimentos culturais dos mesmos, relativos à maternidade em situação de migração e
identificar os principais factores que influenciam os profissionais de saúde, enquanto
educadores para a saúde na adaptação da mulher à maternidade, durante as suas
intervenções junto da mãe, oriunda de um contexto cultural diferente do seu. Trata-se de
um estudo exploratório e descritivo, orientado por uma metodologia qualitativa, tendo sido
escolhida a entrevista semi-estruturada como instrumento de colheita de dados e a análise
de conteúdo, como técnica de análise das respostas dos profissionais de saúde
entrevistados (médicos e enfermeiros), a exercerem funções em contexto de Cuidados de
Saúde Primários, na Sub-Região de Saúde de Santarém. A maternidade, entendida como
um processo iniciado e reorganizado ao longo da gravidez, que se consolida
progressivamente, com os cuidados e interacções que a mãe estabelece com a criança
e com o desempenho dos diferentes papéis socialmente prescritos e assumidos pela
mulher, torna-se numa experiência particular e complexa para cada mulher, constatandose a valorização que os profissionais de saúde dão às diferentes dimensões
influenciadoras dos processos de gravidez e da maternidade, numa lógica de evolução
e transformação da sociedade contemporânea. Num discurso orientado para o exercício
da maternidade, deram a conhecer como percepcionam as vivências da maternidade da
mulher da nossa sociedade contemporânea, realçando os saberes adquiridos e as
tradições culturais, especialmente através das práticas cuidativas realizadas às crianças,
transmitidas de geração em geração e realizadas no seio familiar. A maternidade como
acontecimento predominantemente social e cultural, implica a valorização destas duas
dimensões para que a mulher assegure e se adapte adequadamente ao papel materno.

639
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Nesta lógica, os profissionais de saúde, identificam e procuram entender os diversos
comportamentos culturais de saúde e maternos, nas mulheres de diferentes culturas e
nacionalidades, no sentido de se “aproximarem” e compreenderem as vivências e as
necessidades de saúde manifestadas pelas mulheres migrantes, para o desempenho da
maternidade, experienciado noutro país. Sobressai, nos seus discursos, a valorização e
o reconhecimento que fazem do processo migratório, com a consciencialização das
dificuldades socioeconómicas e linguísticas a que as mulheres migrantes estão sujeitas
durante a gravidez e os primeiros tempos da maternidade no nosso país, influenciando,
entre outros aspectos, a afluência das mesmas às consultas de vigilância pré-natal e de
revisão do puerpério. O confronto com as novas exigências multiculturais, na assistência
de saúde da mulher em contexto migratório, leva a que com frequência, se opte por uma
imposição da cultura do profissional de saúde, pela dificuldade em se chegar à aceitação
e integração das práticas e costumes culturais da mulher migrante, nos cuidados
interculturais realizados durante a vigilância de saúde pré-natal, pós-parto e maternidade,
especialmente quando esses mesmos costumes e práticas se distanciam dos do
profissional de saúde. Apesar do reconhecimento de que este comportamento se traduz
numa relação cultural e terapêutica inadequada para a satisfação das necessidades de
saúde e promoção da saúde da mulher migrante, emergem a insegurança, a
ambivalência e as necessidades formativas do profissional de saúde para a comunicação
e competência intercultural, quando cuida da mulher migrante durante a adaptação à
maternidade, em particular nos seus primeiros tempos de imigração.
Resumo: In a world of continuous change and inside the framework of Portuguese society
that becomes increasingly multicultural, the health care professionals are challenged to
provide intercultural care to women, during their adaptation to motherhood in the context
of migration. The perception and behavior of health professionals in this particular situation,
in order to promote the health of migrant women, is the theme of this study. The main
objectives are (1) to understand the importance that health professionals attach to social
and cultural contexts of women, when caring within the adjustment to motherhood; (2)
getting to know what skills and cultural knowledge the women possesses, relating to
pregnancy in situations of migration and (3) identifying the main factors influencing the
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health professionals as health educators in the process of women’s adaptation to maternity,
during their contacts with the mother who comes from a cultural context other than their
own. This is an exploratory and descriptive study, guided by a qualitative research method.
We used semi-structured interviews - as a tool for data collection, and analysis of content
- as the technique of analyzing the responses of health professionals interviewed (doctors
and nurses), who exercise their functions in the context of primary health care in Sub-Region
of Health of Santarém. Motherhood, understood as a process initiated and reorganized
during the pregnancy, consolidates gradually, with care and interactions which mother
begins with child and the performance of different roles socially associated to each women,
becomes a particular and complex experience for each woman, comprehending a value
that health professionals give to the different dimensions influencing the processes of
pregnancy and motherhood, following the logic of evolution and transformation of
contemporary society. In a dialogue geared to the pursuit of motherhood, came forward
the perception of the experience of motherhood for women in our contemporary society,
enhancing the knowledge acquired and the cultural traditions, especially through the care
practice provided for children, passed from generation to generation and created within
family. Motherhood as predominantly social and cultural event, imply the importance of
these two dimensions to ensure that women follow and adapt appropriately to the maternal
role. Following this logic, health professionals identify and seek to understand the different
cultural behaviors and maternal health of women coming from different cultures and
nationalities, in a way to become “closer” and to understand the experiences and needs
of health expressed by migrant women for the performance of maternity experienced in
other countries. Subsequently in their speeches, they stress the importance of appreciation
and recognition of the migration process, with the awareness of the socioeconomic and
linguistic difficulties that migrant women face during pregnancy and early motherhood in
our country, affecting, among other things, the influx of these women at monitoring prenatal
consultations, and review of the puerperium. The confrontation with the new multicultural
requirements in health care of women in the migration context often leads to impose the
culture of health professional, the difficulty in achieving acceptance and integration of
cultural practices and customs of migrant women in intercultural care during the health
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monitoring of pre-natal, postpartum and maternity, especially when those customs and
practices are distant to the health care professional. Despite the recognition that this
particular behavior explains a cultural and therapeutic relation inadequate to meet the
needs of health, and health promotion for migrant women, emerges uncertainty, the
ambivalence and the training needs of the health professional in communication and
intercultural competence while caring for migrant women's adaptation to motherhood,
particularly in her early days of immigration.
970) Santinho, Cristina. 2009. "Labirintos do trauma: A verbalização do sofrimento nos
refugiados em Portugal". In: Os Saberes da Cura: Antropologia da Doença e Práticas

Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira & Chiara Pussetti. Lisboa: ISPA, 113-151.
Excerto: O presente capítulo decorre da prática de trabalho de campo com refugiados e
requerentes de asilo em Portugal. A perspectiva adoptada inscreve-se na antropologia
médica e em particular nas práticas e políticas de saúde mental. Pretende-se discutir e
apresentar propostas de investigação que tenham em consideração a história de vida e
a história do trauma dos refugiados, reflectindo também sobre conceitos como sofrimento,
trauma sequencial, somatização, escuta activa e PTSD. Pretende-se também olhar para o
conceito de corpo como o cenário onde se reflectem as políticas de integração e
exclusão.
971) Santinho, Cristina. 2009. "Migration and Health Group (GIS)". In: Health and

Migration in the European Union: Better Health for All in an Inclusive Society, eds. Ana
Fernandes & José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,
224-225.
Excerto: The GIS consists of a network, founded in May 2006, whose objective is to
improve the health conditions of the immigrant population in Portugal. GIS works as an
independent association, which aims at bringing together academics, professionals, as
well as civil society, namely immigrant associations operating in Portugal. This contribution
is made through a network of people and institutions, both private and public, who
undertake research projects in this area or have professional activities directly connected
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to health issues concerning immigrants, who are encouraged to share and disseminate
knowledge and information on the subject of migration and health.
972) Santinho, Cristina. 2009. “Reconstruindo memórias: jovens refugiados em Portugal”.

Saúde e Sociedade, 18 (4): 582-589.
Resumo: O presente ensaio foi apresentado em setembro de 2007, no contexto do
Seminário Internacional "Programa de Cooperação em Ciências Sociais para os Países
da CPLP", promovido pela LIESP - Laboratório Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas
Sociais em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo.
Resulta de um work in progress conducente a uma tese de doutoramento em antropologia
médica. Pretende apresentar a condição dos jovens refugiados e requerentes de asilo em
Portugal, em particular na vertente da saúde mental. O trabalho de campo levado a cabo
com estes jovens envolveu a escuta de muitas narrativas de sofrimento provocado pela
sua experiência de vida nos contextos originais de guerra, com testemunhos de violência
e tortura, e também as dificuldades sentidas no longo percurso de viagem de fuga e
posterior inserção em Portugal. O isolamento, as barreiras linguísticas, a ausência de
redes sociais e familiares de apoio e a dificuldade de encontrar, em Portugal, referentes
socioculturais e simbólicos, comprometem o seu desenvolvimento enquanto jovens,
levando-nos a equacionar o valor dos referentes identitários na construção do eu e até o
próprio conceito de juventude.
973) Santinho, Maria Cristina. 2011. Refugiados e requerentes de asilo em Portugal:

contornos políticos no campo da saúde. Doutoramento em Antropologia, especialização
em Antropologia Urbana. Lisboa: ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A presente dissertação foca-se na temática dos refugiados e requerentes de asilo
em Portugal, tomando como ponto de partida as condicionantes políticas que regulam o
seu acolhimento, permanência e mobilidade, na perspectiva específica da saúde. A partir
de um trabalho de campo realizado em continuidade – tanto no Centro de Acolhimento
de Refugiados (estrutura integrante do Centro Português para os Refugiados), como já fora
dele, acompanhando os percursos de vida dos requerentes de asilo – pretendo demonstrar
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quais as principais contradições entre a Lei de Asilo e a realidade vivida por pessoas em
sofrimento. Apesar do seu número irrisório, comparativamente à maioria dos países do
Espaço Schengen, mas também em relação à população imigrante e à população
portuguesa, os refugiados e requerentes de asilo estão longe de poder usufruir plenamente
de um acesso à saúde física e mental adequada às necessidades específicas de pessoas
eventualmente traumatizadas por situações de guerra, conflito e demais atentados aos
direitos humanos. A invisibilidade no contexto da sociedade portuguesa, e por vezes o
deficiente apoio das instituições que assumem a responsabilidade da sua integração,
aliados a serviços de saúde também inadequados para as suas particularidades, remetemnos para uma sequência de sofrimento que contribui para uma maior dificuldade de
integração.
Resumo: This dissertation focuses on refugees and asylum seekers in Portugal. Departing
from an approach to health, it reflects upon the political limitations and constraints that
determine and regulate these individuals’ arrival, permanence and mobility. Through
continuous fieldwork conducted in and out of the Host Refugees Centre (a structure
incorporated in the Portuguese Centre for Refugees, CPR) and by accompanying asylum
seekers and listening to their life stories, I intend to demonstrate the existing contradictory
aspects between the legislative level and the reality refugees and asylum seekers
experience in the process of requesting and being granted asylum. Despite the derisive
number of asylum seekers and refugees, comparatively to most other Schengen area
countries, and inclusively in regard to the Portuguese and immigrant population, these
individuals are far from fully accessing their right to adequate physical and mental health
that attends their particularities, namely the eventual consequences of traumas related to
the experience of warfare, conflicts as well as other Human Rights violations. Refugees and
asylum seekers’ invisibility in the Portuguese context and the uncertain support from
institutions that are responsible for their integration, allied to the inadequacy of medical
health services, constitute some of the reasons which enable the continuity of these
individuals’ suffering and enlarge the difficulties towards their integration. Nevertheless, the
pursuit of a dignified future and the will to share their knowledge with the hosting society
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leads to situations in which these individuals refuse the victim label, thus investing in new
forms of resilience, and claim for their rights within the Portuguese society.
974) Santinho, Cristina. 2012. "A importância da competência cultural no atendimento
de saúde a refugiados e requerentes de asilo". Forum Sociológico, 22: 73-81.
Resumo: O artigo que aqui se apresenta resulta de uma investigação realizada para o
doutoramento em Antropologia, sobre a saúde física e mental dos refugiados em Portugal,
tendo igualmente em conta o cenário político que envolve esta temática. Esta investigação
decorreu de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2010, e seguiu as seguintes metodologias:
observação participante, entrevistas em profundidade, recolha de histórias de vida.
Pretende-se aqui salientar que a ausência em Portugal daquilo que se convencionou
denominar no campo das ciências sociais de “competência cultural na saúde” tem
consequências nefastas para uma categoria muito específica de imigrantes: os refugiados.
Os efeitos dessa ausência podem contribuir para aprofundar ainda mais o sofrimento e
eventuais traumas, afastando-os assim de uma integração satisfatória na sociedade
portuguesa que lhes prometeu proteção.
Resumo: This article presents results from part of the research conducted for my PhD in
anthropology which focused on the physical and mental health of refugees and asylum
seekers in Portugal, these dimensions were analyzed within the wider scope of the political
landscape that such matters involve. The research took place from January 2007 to
December 2010, and undertook the following methodologies and techniques: participant
observation, in-depth interviews, recollection of life stories. The article intends to point out
how in Portugal the absence of the subfield in “cultural competence in health,” within the
social sciences, has had a harmful contribution towards a very specific category of
immigrants: refugees. This absence may produce effects that deepen traumas, enlarging
the gap and pulling away from a full integration in Portuguese society, which promised
them protection.
975) Santinho, Maria Cristina. 2013. "Afinal, que asilo é este que não nos protege?".

Etnográfica, 17 (1): 5-29.
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Resumo: Este artigo surge na sequência da pesquisa de campo efetuada entre 2007 e
2011, que resultou numa tese de doutoramento sobre refugiados e requerentes de asilo
em Portugal. Pretende-se aqui demonstrar que existe uma significativa divergência entre o
que está salvaguardado nas leis que protegem os direitos de cidadania dos refugiados e
a vida de todos os dias deste “grupo” social. Salienta-se ainda que, de acordo com
alguns discursos políticos e atitudes de assistencialismo social, os refugiados são
percecionados, de um modo geral, como vítimas ou, pelo contrário, como oportunistas,
sendo igualmente despojados do seu direito à visibilidade social e política.
Resumo: This article is based on a field research undertaken between 2007 and 2011,
which resulted in a PhD dissertation on refugees and asylum seekers in Portugal. Here I
aim to show the significant distance between the laws that grant rights of citizenship to
refugees and their daily lives. Also underlined are the two common ways in which the
political discourses and social welfare perceive refugees: either as victims or opportunists,
and always deprived from their right to social and political visibility.
976) Santos, Aline Lima. 2010. Mudança de vento: a migração do Brasil para Portugal

no fim do século XX e início do século XXI. Mestrado em Geografia Humana. São Paulo:
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Resumo: No fim do século XX, a emigração tornou-se um fenômeno importante nas
dinâmicas da população do Brasil. O fluxo de brasileiros para Portugal surge nesse
momento como algo novo e dá conteúdos originais a uma antiga relação. A inversão do
fluxo tradicional constitui um novo padrão, com sentido contrário ao que se estabeleceu
desde o período colonial até meados do século. Essa inversão insere-se em um contexto
mais amplo de reordenamento das migrações internacionais após 1945, o qual, por sua
vez, relaciona-se às profundas transformações sociais, políticas, econômicas e espaciais
que o mundo passava a conhecer. A partir de então a Europa concentra grande número
de imigrantes - provenientes do próprio continente e de outras partes - o que reflete seu
papel na divisão internacional do trabalho e sua influência geopolítica. Esse contingente
populacional estrangeiro faz desacelerar a queda do crescimento populacional nos países
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europeus e satisfaz as necessidades de seus mercados de trabalho, inserindo-se em setores
nos quais há pouca oferta de mão-de-obra ou naqueles trabalhos nos quais os autóctones
recusam-se a realizar. Os brasileiros em Portugal seguem essa tendência. Porém, os
imigrantes colocam aos principais países receptores o problema do número e do acesso
à cidadania, esta última ainda fortemente vinculada ao Estado territorial, que no atual
período da globalização redefine-se em virtude do aparecimento de novos atores no
sistema internacional. Assim, são constrangidas a autonomia e soberania dos países
quanto às políticas de migração a serem adotadas de modo a atender seus interesses. As
migrações internacionais contemporâneas estabelecem, portanto, novos conteúdos nas
relações entre território, Estado e população. Nesse contexto, Portugal subordina suas
políticas de imigração às da Europa, mas, ao mesmo tempo, privilegia imigrantes do
Brasil e das ex-colônias africanas, com os quais também procura fortalecer vínculos
econômicos e políticos. O Brasil, por sua vez, solicitado por seus emigrantes, passa a
articular políticas que visam atendê-los em suas necessidades. Estado de origem e Estado
receptor, portanto, compartilham uma população híbrida, luso-brasileira, que os obriga a
se relacionar e torna-se componente de suas estratégias de inserção no mundo.
Resumo: At the end of the twentieth century, the emigration has become a significant
phenomenon in the Brazilian population dynamics. The flow of Brazilian population to
Portugal emerges, at this moment, as something new, supplying with primary information
an ancient relation. The inversion of the traditional flow constitutes itself a new pattern, but
in opposite direction from the original movement established since the colonial period until
de middle of last century. This inversion falls in a wider context of relocation of international
migration after 1945, which relates itself within deeply social, political, economic and
spatial changes throughout the world. Thenceforward, Europe concentrated a massive
number of migrants coming from within its own borders which reflects its role in the
international division of labor and its geopolitical influence. This foreign migrant quota has
decelerated the decline of the populational growth in European countries, and meets the
needs of the labor market, infiltrating themselves in places with decreased supply of labor,
or in sections of labor that local people refuses to accept. The Brazilians living in Portugal
tend to follow that pattern. However, the immigrants raise to the mainly receptors countries
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the matter of number and access to citizenship, this latter still strongly attached to the
territorial state, which immersed in the globalization period, redefines itself due to the
emerging of new actors in the international system. Therefore, the autonomy and
sovereignty of these countries are constrained, especially over the migration politics to be
held in a sense of serving their own interests. The international contemporary migration
established, accordingly, a new content in the relations between territory, State and
population. Thus, Portugal immigration politics undergoes the very ones of Europe, but, at
the same time, privileges Brazilian immigrants and the African ex-colonies, with which still
seeks invigorate political and economic links. Brazil, requested by its emigrants, starts to
sew up politics capable of meets their needs. Home state and receiver state, therefore,
share a hybrid population, luso-brazilian, that obligates one and another to relate and
become a very component of its own strategies in entering the world.
977) Santos, Aline Lima. 2012. "Casa do Brasil de Lisboa: especificidades, conquistas e
desafios do associativismo de imigrantes brasileiros em Portugal". In: Novas e Velhas

Configurações da Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre
a Imigração Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet,
Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL), 255-268.
Resumo: Analisa-se a experiência da Casa do Brasil de Lisboa (CBL), para compreender
especificidades do associativismo brasileiro em Portugal visando contribuir para os
conhecimentos sobre a participação política dos imigrantes. Adota-se como suporte
te´órico-metodológico as discussões sobre as características originais do período atual, os
processos teansnacionais, aspectos da cidadanização das políticas migratórias, além de
entrevistas com imigrantes brasileiros e dirigentes da CBL. A atuação da CBL extrapolou
as perspectivas habituais das associaões de imigrantes que afirmam a identidade e a
cultura do país deixado e a solidariedade entre compatriotas em um país estrangeiro,
assumindo um caráter político e propositivo na formulação de políticas migratórias. Tornouse interlocutora e estimuladora da integração dos estrangeiros residentes em Portugal e
colaborou para despertar maior atenção do Estado brasileiro às necessidades de seus
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emigrantes. O presente impõe novos desafios que exigem avaliar tendências e novas
perspectivas da CBL e da participação política de brasileiros no exterior.
978) Santos, Joana Raquel Alves dos. 2010. Religião no feminino: experiências da

"mulher Kimbanguista" em Portugal. Mestrado em Antropologia: Globalização, Migrações
e Multiculturalismo. Lisboa: ISCTE.
Resumo: A tese debruça-se sobre o que significa ser uma mulher kimbanguista.
Reconhecendo que elementos como a religião, a família, a conjugalidade, as redes
sociais e comunitárias estão nesta comunidade fortemente imbricadas. Procuro
compreender como é que as mulheres percepcionam o seu papel e como esta
conceptualização informa a sua experiência diária. Pretendo assim perceber no contexto
migratório como se articulam e que ajustamentos existem entre o domínio dos significados
e o da acção. Estas temáticas conduzem-nos para as relações de poder estabelecidas,
não apenas no domínio do género, mas também entre a Igreja e o meio social na qual
esta se encontra (bairro da Quinta da Fonte). Processos de adaptação emergem em vários
domínios, moldando diferentes formas de pertença nas quais “África” e “Africanidade”
são invocadas de forma cambiante. Levando-nos deste modo, a reflectir sobre questões
como a cidadania, a modernidade, a tradição e a identidade, bem como o que estes
significam na experiência quotidiana das mulheres nesta comunidade em Portugal.
Resumo: The thesis focuses on what it means to be a kimbanguist woman. Acknowledging
that religion, kinship, conjugality, social networks and community and are strongly
intertwined, I seek to understand the way these women conceptualize their role and how
this informs daily experience in the Diaspora. I aim to give a comprehensive understanding
on women within the Kimbanguist Church in Portugal, thereby decodifying how women
articulate diverse meanings and senses of belonging in the performance of their daily life
and religious activities. Addressing these issues implies to shed light on power and gender
relations as well as on relations constituted between the Church and the surrounding
community (neighborhood). Adjustment processes emerge creating specific senses of
belonging, where “womanhood” “Africa” and “Africanness” are differently invoked,
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enabling a reflection on themes such as citizenship, modernity, tradition and identity within
the community and beyond it.
979) Santos, José Rebelo dos, Maria Filomena Mendes, Conceição Rego & Maria da
Graça Magalhães. 2010. "Imigrantes Brasileiros em Portugal: integração e sua
percepção em relação aos Portugueses". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre

Imigração Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella
Callou & Mar Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 170-177.
Resumo: Este estudo tem como objectivos caracterizar a comunidade de imigrantes
brasileiros em Portugal, quantificando os seus elementos; identificando a sua distribuição
por regiões, sexo e grupo etário; analisando o seu comportamento de fecundidade e
nupcialidade (numa primeira avaliação ao seu grau de integração). Visa ainda perceber
como os imigrantes brasileiros percepcionam os portugueses, numa perspectiva ligada
aos standards culturais, segundo os referenciais de Hofstede e de Trompenaars &
Hampden. Recorre-se em primeiro lugar aos dados divulgados pelo INE e pelo SEF. Em
segundo lugar, são analisados inquéritos por entrevista efectuados a 18 brasileiros
residentes em Portugal, com idades entre os 18 e os 65 anos e com uma permanência
em Portugal de, pelo menos, dois anos. Os dados indicam que os brasileiros
percepcionam os portugueses como burocráticos, tristes e com medo do futuro.
Resumo: The aims of this study is to identify Portuguese cultural standards, according to
Hotsfede and Trompenaars Hampden, from the Brasilian's perspective. We intend to
quantify the Brazilian population in Portugal, identifying it's distribution by regions, sex and
age group; we also analysed it's fecundity and nuptiality. First we used the data from INE
and SEF. Then we filled out surveys based on enterviews to 18 Brazilians that live in
Portugal, with ages between eighteen and sixty-five and who have been living in Portugal
for at least two years. The data indicate that Brazilian see Portuguese as burochratic, sad
and afraid of the future.
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980) Santos, Maria Gonçalves Conceição. 2009. Um contributo para pensar a geografia

das migrações: a comunidade brasileira na Região Centro de Portugal. Doutoramento em
Geografia. Coimbra: Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra.
Resumo: A investigação sobre a inserção de brasileiros no mundo do trabalho, na Região
Centro de Portugal, constitui um contributo para se pensar a geografia das migrações
internacionais neste país. Investigar as causas da emigração brasileira, as razões da
escolha da Região Centro e como o(a) trabalhador(a) brasileiro(a) tem-se incluído no
mundo do trabalho são os objetivos principais desta pesquisa. Adotou-se como área
geográfica de estudos os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria. A compreensão dessa
mobilidade territorial tem um componente no lugar e outro no mundo. As questões globais
interferem incisivamente no lugar e este por sua vez se reflete no mundo. As trajetórias
geográficas desses trabalhadores, quem são, como chegaram, qual a escolaridade,
como se inserem no mundo do trabalho nos distritos analisados, como percebem o Brasil
e a escolha da região Centro de Portugal para morar e trabalhar, foram pontos
destacados na investigação. Ao desenvolver os conceitos de migração, globalização e
mundo do trabalho, buscou-se elementos de suporte para analisar a geografia das
migrações no campo específico da geografia social. Assim, foi necessária a correlação
com as teorias das migrações internacionais, sobretudo com maior atenção para as
teorias da Nova Divisão Internacional do Trabalho e dos Sistemas Migratórios. Os
resultados dos inquéritos e os depoimentos de brasileiros foram analisados e diluídos no
transcorrer do texto. Através da pesquisa empírica, foi possível identificar que a origem
geográfica da maioria dos inquiridos está relacionada com o Centro-Sul do Brasil. A
pesquisa identificou que a motivação principal para se submeter a uma migração
internacional em direção a Portugal não foi apenas econômica, mas também constituída
de elementos subjetivos, ou seja, a vontade de querer conhecer e experienciar outras
realidades. A maioria dos trabalhadores brasileiros inquiridos tem consciência da origem
dos problemas sociais do país, da exploração da mão-de-obra imigrante em Portugal, do
ritmo de trabalho que é muito pesado e do salário baixo; mas mesmo assim enfatizaram
ser melhor do que ficar no Brasil. Tem aumentado significativamente o número de mulheres
brasileiras que submete-se a uma migração internacional com destino a Portugal. As redes
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sociais a envolver parentes e amigos existentes no lugar de acolhimento, a falta de
perspectiva no Brasil, o mapa mental de Portugal e da Europa e as representações sociais
sobre a migração internacional constituíram um vetor de mobilidade de trabalhadores
brasileiros em direção à Região Centro de Portugal.
Resumo: The investigation on the insertion of Brazilians into the labour market, within the
Central Region of Portugal, is a benefit in the way of thinking about the international
migration geography of this country. The principal objective of this research is to investigate
the causes of the Brazilian emigration; the reason of the Central Region of Portugal being
chosen and how the Brazilian workers have been inserted into the labour market. The
counties of Aveiro, Coimbra and Leiria were adopted as a geographic area of study. The
comprehension of this territorial mobility has one component in the place itself and another
in the world. The global issues interfere directly in the local region that, by its turn, reflects
itself in the world. The highlights of this investigation were: the geographic journeys of the
Brazilian workers; who they are; how they arrived; what their academic degrees are; how
they insert themselves into the labour market within the analyzed counties; how they notice
Brazil and the choice of the Central Region of Portugal as a place of working and living.
Meanwhile the concepts of migration, globalization and labour market were developed;
supportive elements were searched to analyze the migration geography into the specific
field of social geography. Therefore, it was necessary a connection with the international
migration theories overall focusing on the New International Division of Labour and the
Migratory Systems. The inquiry results and the Brazilian statements were analyzed and
dissolved along the text. Through the empiric research, it was possible to identify that the
Central-South Brazilian region is the geographic origin of the majority of the inquired
people. The research identified that the main motivation to undertake an international
migration heading towards Portugal was not only an economic one, but it also contains
subjective elements, which means, the willingness to know and experiment other realities.
The majority of the inquired Brazilian workers is aware of: the origin of the social problems
inside the country, of the immigrant labor force exploitation in Portugal and also of the
intense work rhythm associated to low payments; even though they emphasize their choice
rather to Portugal than Brazil. The number of Brazilian women that undertakes the
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international migration heading towards Portugal has increased significantly. The social
network involving relatives and friends in the welcoming place; the lack of perspective in
Brazil; the mind map of Portugal and Europe and also the social icons about the
international migration represent a mobility force of the Brazilian workers heading towards
Central Region of Portugal.
981) Santos, Raquel. 2011. Modelos de intervenção no apoio ao imigrante em Portugal:

um estudo de caso. Mestrado em Antropologia, Especialidade Globalizações, Migrações
e Multiculturalismo. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: Assistimos em Portugal a um crescimento do mercado da ajuda, sendo os serviços
cada vez mais especializados. Um novo nicho desse sector é hoje dirigido aos migrantes:
instituições públicas, privadas e associações têm vindo a desenvolver projectos de
intervenção no âmbito do apoio e inserção dos imigrantes. Este estudo pretende analisar
criticamente estes modelos de intervenção. Para tal tomamos como estudo de caso a
UAVIDRE, a Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica
da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima). Neste trabalho serão identificadas
as estratégias e os constrangimentos sentidos pelos técnicos que trabalham nesta
instituição. Serão também analisados os percursos migratórios e os episódios de
vitimização dos utentes da UAVIDRE, bem como a sua percepção e avaliação da
intervenção e dos serviços prestados dentro da instituição.
Resumo: Portugal is facing a growth in ‘the market of help”, as services are increasingly
more specialized. A new niche in this sector is now aimed at migrants: public and private
institutions and associations have been developing projects of intervention with regard to
support and integration of immigrants. This study aims to critically examine these models of
intervention. We have therefore considered the case study of UAVIDRE, the Support Unit
for Immigrant Victims of Racial and Ethnic Discrimination of APAV, the Portuguese
Association for Victim Support. This work will identify the strategies and constraints
experienced by technicians working in this institution. It will also analyse the migrant
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backgrounds and the cases of victimisation of the users of UAVIDRE, as well as their
perception and evaluation of interventions and services within the institution.
982) Santos, Sofia Rebelo & João Filipe Marques. 2014. “O rendimento Social de
Inserção e os beneficiários ciganos: o caso do concelho de Faro”. Sociologia, Revista da

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, número temático – Ciganos na Península
Ibérica e Brasil: estudos e políticas sociais: 37-56.
Resumo: Este artigo explora as vivências do Rendimento Social de Inserção (RSI) por parte
dos ciganos portugueses. O seu objetivo principal foi o de compreender como é que esta
categoria de beneficiários perceciona e vive as situações de subsidiariedade. O estudo
que lhe deu origem envolveu um grupo de famílias ciganas do concelho de Faro e um
conjunto de técnicos sociais responsáveis pela atribuição e gestão do subsídio. Pretendeuse também conhecer, em certa medida, as reais possibilidades de inserção social e saída
do universo da pobreza através destas medidas de política social.
Resumo: This article explores the perceptions of Portuguese Gypsies/Roma in what
concerns the Social Insertion Income (Rendimento Social de Inserção). Its main objectives
are to understand how these social actors live the subsidiary situations. The study involved
not only the families who benefit from this social policy measure, but also the social workers
who are in charge of its attribution and management. We also intended to reflect about
the real efficacy of these social policies in helping the Portuguese Gypsies/Roma to exit
the poverty situations they often live in.
983) Santos, Susana Isabel Estanque Travassos dos. 2009. Promoção da adaptação dos

imigrantes brasileiros em Portugal. Mestrado em Intervenção Comunitária e Protecção de
Menores. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A imigração em Portugal constitui um fenómeno relativamente recente, tendo o
fluxo de estrangeiros duplicado, só na última década. Actualmente, a comunidade
estrangeira mais representativa em território nacional é originária do Brasil, prevendo-se
que assim se mantenha nos próximos anos. Nessa sequência, o presente estudo incide
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sobre a adaptação da população brasileira em Portugal, focando especialmente os
factores que facilitam esse processo. Com base na abordagem da Psicologia Positiva, os
resultados e conclusões do estudo de diagnóstico foram transpostos para o desenho de
um projecto de intervenção de promoção da integração dos imigrantes brasileiros em
Portugal, revelando especial foco no suporte relacional e na informação.
Resumo: The immigration in Portugal is a recent phenomenon, in fact foreigner's flux
doubled during the last decade. Nowadays, the most representative foreign community in
national territory is originated from Brazil. This tendency is expected to remain in the coming
years. Thereafter, this study covers the adaptation of Brazilian population in Portugal,
focusing particularly the factors that facilitate this process. Based on the Positive Psychology
approach, the results of a diagnostic study were transposed to a plan of an intervention
project to promote the integration of Brazilian immigrants in Portugal, with special focus on
social support and information.
984) Santos, Tânia Cristina Simões de Matos dos & Inmaculada Domíngues Fabián.
2011. "Imigração e sistema de pensões em Portugal". In: Migrações, Coesão Social e

Governação. Perspectivas Euro-Latino-Americanas, eds. Andrés Malamud & Fernando
Carrillo Flórez. Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências Sociais, 233-259.
Excerto: Na primeira secção deste estudo apresentamentos resumidamente a evolução
recente da imigração em Potugal, bem como as suas perspectivas futuras de evolução.
Examinamos também as características da população imigrante neste país ao longo das
décadas mais recentes e apresentamos uma projecção para as entradas futuras de
imigrantes ao longo das próximas décadas com base nas projecções do relatório da
European Economy (2006) sobre o impacto do envelhecimento na despesa pública para
o período de 2005-2050, adiante designado EU (2006). Na secção «O sistema de
pensões em Portugal» analisaremos o sistema de pensões português, pondo em destaque
a respectiva evolução recente em termos de receitas e despesas. O aumento da taxa de
dependência, a redução das taxas de fertilidade e a diminuição das taxas de natalidade
são elementos importantes que determinam as dificuldades presentes e futuras do sistema
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de pensões em Portugal. Martinho (2006) e Mendes (2006) consideram que as reformas
do sistema de pensões devem ir além da reformulação do actual sistema PAYG,
defendendo a adopção de um modelo de protecção social multidimensional. Constata-se
que o sistema de pensões português entrará em défice crescente a partir do ano 2015.
Se se controla a taxa de dependência, elimina-se o risco demográfico do sistema; no
entanto, para garantir a sustentabilidade do sistema é necessário que este esteja em
equilíbirio financeiro, o que significa que, dado que em Portugal existe um sistema de
repartição, o défice terá de ser nulo. Assim, investiga-se, nas secções «Imigração e rácio
de dependência de idoso» e «Fluxo de imigração óptimo», o número de imigrantes óptimo
que garantirá até 2050 o saldo nulo do sistema de pensões e fazse a antevisão do
contributo necessário daquela população para permitir a viabilidade financeira do sistema
de pensões nas próximas décadas. De referir que este cálculo terá em conta a estrutura
etária e salarial das populações imigrante e portuguesa. As conclusões principais serão
apresentadas no final.
985) Santos, Tiago, Catarina Reis Oliveira, Edite Rosário, Rahul Kumar & Elisabete
Brigadeiro. 2009. Research survey on migrants’ experiences of racism and discrimination

in Portugal. Porto Salvo: Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais e
Humanas.
Excerto: Our choice of migrant and/or minority groups resulted from the confluence of two
concerns: group size and vulnerability to racial discrimination. Regarding the first, the
Borders and Foreigners Service37 reports that in 200338 the four main groups of legal
foreign residents held citizenship of Angola (25,681); Brazil (26,561); Cape Verde
(53,858) and Guinea-Bissau (20,209).39 Still, an unaccountable stock of illegal migrants
remains invisible from this point of view. Unfortunately, the 2001 census can't help us much
here, in view of the fact that it accounts for less people of some foreign groups than the
Borders and Foreigners Service report for the same year does. Citizens of Cape Verde, for
instance, vary from 33,145 in the census to 49,930 in the said report.40This problem of
relative invisibility affects mostly Eastern Europeans – a large, albeit recent, migrant group.
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By adding permanence permits for the last two years, we can estimate Ukrainian migrants
to be, at least, 64,695.
986) Saraiva, Ana Paula Rocha da Costa. 2011. Associativismo mutualista em Lisboa na

segunda metade do século XIX. Mestrado em História Moderna e Contemporânea,
especialidade Cidades e Património. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: É evidente a constatação de que o associativismo foi um importante movimento
na sociedade durante a segunda metade do século XIX. As pesquisas iniciais
demonstraram, corroborando uma ideia já existente, que de entre o movimento
associativo, o associativismo mutualista foi aquele que teve maior implantação na
sociedade portuguesa, desencadeando o surgimento de uma nova organização e
instituição de âmbito social, sobretudo marcada pela sua função de carácter
previdencialista. Esta é uma característica que levará a uma adesão significativa por parte
das classes trabalhadoras a este tipo de organização. Depois de se terem constituído
como associados, pagando uma quota, podiam esperar obter apoio em variadas
situações. De facto, as organizações especialmente vocacionadas para o socorro na
doença e auxílios pecuniários a indivíduos incapacitados para o trabalho, temporária ou
definitivamente, denominavam-se associações de socorros mútuos ou montepios. É
sobretudo para esta forma de associativismo que os governos fazem incidir a prática do
direito de associação, que procuram regularizar em particular a partir da Regeneração,
através do reconhecimento dos benefícios resultantes da sua atividade. Contudo, apesar
da grande expansão dessas associações ao longo da segunda metade do século XIX, os
governos tardam em criar legislação específica para a sua regulamentação, o que apenas
ocorrerá na última década do século XIX. Até aí, a ação governativa restringiu-se à
realização de alguns projetos de regulamentação e de medidas com intuito de adequar
e limitar a atividade aos fins a que se propunham as associações. O presente trabalho
percorre esta problemática, centrando-se na cidade de Lisboa. Procura descrever o
percurso legislativo relativo ao associativismo durante a segunda metade do século XIX.
Considerando um local onde o movimento associativo mostrou importante atividade, a
cidade de Lisboa, realiza-se o levantamento e localização das associações existentes no
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final do século XIX, dando-se ainda uma atenção especial aos casos de associativismo
entre cidadãos estrangeiros, no caso concreto, três associações de cidadãos espanhóis.
Resumo: It is clear that the associative movement was an important movement in society
during the second half of the nineteenth century. Early research has shown, confirming an
existing idea, that from the associative movement, the mutual association was the one type
that had most deployment in the Portuguese society, triggering the emergence of a new
social institution and organization, particularly marked by its welfare job. This is something
that led to a massive adhesion by the working classes in this type of organization. After
signing up as members and paying a share, people could obtain help in various situations.
As a matter of fact, organizations especially dedicated to helping sick people and aiding
individuals that were unable to work, either temporarily or permanently, were called mutual
aid associations or pension funds. It is mainly for this form of association that governments
addressed the practice of freedom of association, seeking to regularize it, particularly since
the Regeneration period, through the recognition of the benefits resulting from their activity.
However, despite the great expansion of these associations over the second half of the
nineteenth century, governments were slow in creating legislation for their regulation, which
only occurred in the last decade of the nineteenth century. Up to then, the governmental
action was restricted to the realization of some regulatory projects and measures with the
aim of adapting the associations’ activity and limiting their purposes to the ones that were
meant. This research covers these issues, focusing on the city of Lisbon. It tries to describe
the legislative process concerning the associative movement during the second half of the
nineteenth century. Considering a place where the associative movement showed
significant activity, the city of Lisbon, the survey and location of existing associations in the
late nineteenth century is carried out. Also, a special attention is given to cases of
partnerships between foreign citizens, specifically, three associations of Spanish citizens.
987) Saraiva, Clara. 2010. "Afro-Brasilianische Rituale und Therapien in Portugal". In:

Medizin im Kontext: Krankheit und Gesundheit in einer vernetzten Welt, eds. Hansjörg
Dilger & Bernhard Hadolt. Frankfurt am Main – New York: Peter Lang.
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988) Saraiva, Clara. 2010. "Afro-Brazilian religions in Portugal: bruxos, priests and pais

de santo". Etnográfica, 14 (2): 265-288.
Resumo: Os cultos afro-brasileiros que entraram em Portugal nos últimos vinte anos são
cada vez mais populares, com templos cheios de portugueses que por vezes se tornam
eles próprios pais ou mães de santo. Muitos deles previamente católicos, alguns preferem
a Umbanda, mais próxima dessa matriz católica, outros viram-se para o Candomblé e
para práticas consideradas “mais africanas”. Tendo como base o trabalho de campo
conduzido em Portugal com seguidores e líderes destes cultos, este texto explora, a partir
do trabalho pioneiro de Ismael Pordeus Jr., alguns aspectos do novo “sincretismo”
português, o modo como estes cultos atraem os portugueses e os processos hermenêuticos
de influências que circulam no triângulo África-Brasil-Portugal.
Resumo: The Afro-Brazilian religions that established themselves in Portugal during the last
twenty years are becoming more and more popular. The temples are full with Portuguese
followers that, after going through the initiation processes, become important in the
organization of the religious community and, with time, may themselves become priests.
Most of them previously believers in the Catholic church, their turning towards the AfroBrazilian cults most of the times does not keep them from sustaining their regular churchgoing practices. As such, many prefer Umbanda, closer to the Catholic matrix, while others
turn to Candomblé and to African performances, which are rather new to them. Drawing
on field work conducted in Lisbon, in temples and with followers of these cults, and on the
pioneer work of Ismael Pordeus Jr., this paper explores some of the aspects of this new
“Portuguese” syncretism, the way these cults incorporating possession appeal to the Portuguese, and the hermeneutical process of Brazilian influences in Portugal and returning
to their roots again, linking the three corners of the Portuguese Black Atlantic.
989) Saraiva, Clara. 2010. "'Filhas de santo' em Lisboa: rituais, terapias e diálogos afrobrasileiros em Portugal". In: Caminhos Cruzados em História e Antropologia. Ensaios de

homenagem a Jill Dias, eds. Philip J. Havik, Clara Saraiva & José Alberto Tavim. Lisboa:
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Instituto de Ciências Sociais de Universidade de Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais,
341-365.
Excerto : É a propósito dos diálogos encetados no seio das pontes transatlânticas em torno
da religião que o presente texto surge, especificamente no que diz respeito à circulação
de saberes e rituais das religiões afro-brasileiras, e tomando como ponto central a questão
dos procedimentos terapêuticos realizados no seio desses contextos religiosos. O presente
texto tem como base o trabalho de campo, realizado desde 2005 até ao presente, em
terreiros de Umbanda e Candomblé em Portugal, que inclui a observação dos rituais e
cerimónias, entrevistas com pais e mães-de-santo, com médiuns e com seguidores (clientes)
destas religiões. Como tal, explicitarei primeiro o contexto geral do surgimento dos
terreiros de Umbanda e Candomblé em Portugal ; numa segunda parte, partindo da vasta
literatura sobre o assunto, discutirei algumas noções acerca do conceito de equilíbrio,
doença e cura pertinentes na concepção religiosa afro-brasileira que se aplicam ao caso
português ; na terceira e última parte, discutirei os dados preliminares do meu trabalho de
campo em dois terreiros de Umbanda portugueses, focando especificamente as temáticas
do estabelecimento (ou não) deuma relação com a biomedicina, por outro com práticas
mais próximas da Nova Era, e ainda o modo como os líderes religiosos percepcionam o
seu papel de healers brasileiros em território português.
990) Saraiva, Clara, 2011. "Les plantes et le feu des dieux : les végétaux dans les formes
européennes récentes des religions afro-brésiliennes". In: Les plantes et le feu, eds. Pierre
Lieutaghi & Danièle Musset. Mane – Forcalquier: Musée départemental ethnologique de
Salagon – C'est-à-dire Editions, 135-149.
991) Saraiva, Clara. 2011. "Energias e curas: a Umbanda em Portugal". Revista Pós

Ciências Sociais, 8 (16): 55-76.
Resumo: Portugal tornou-se, nas últimas décadas, um país de imigração, especialmente
com Brasileiros e Africanos, vindos das antigas colónias. Com estas populações vieram
as suas religiões, práticas terapêuticas, rituais e espíritos. Baseado em trabalho de campo
conduzido em Portugal nos templos de Umbanda e Candomblé e com líderes religiosos
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do Brasil, este texto trata da questão das práticas terapêuticas transnacionais, analisando
o modo como os portugueses aderiram a tais terapias, e a forma como conceptualizam
essa sua nova pertença religiosa.
Resumo: Portugal became, in the last decades, a country of immigration, especially with
Brazilians and Africans, from the former Portuguese colonies. With these populations came
their religions, therapeutic practises, rituals and spirits. Based on field work conducted in
Portugal in the temples of the Afro-Brazilian cults and with ritual specialists from Brazil, this
paper specifically dwells on the issue of transnational therapeutic practises. Furthermore,
it will analyse the relationship the Portuguese maintain with such new therapies, and the
way they conceptualize their new religious appurtenance.
992) Saraiva, Clara & José Mapril. 2012. "Le lieu de la 'bonne mort' pour les migrants
guinéens et bangladais au Portugal". Revue Européenne des Migrations Internationales, 28
(3): 51-70.
Résumé: Les dimensions transnationales des migrations ont pris une importance théorique
et ethnographique croissante. Les liens et mobilités qu’elles supposent sont souvent
accompagnés par la construction sociale et symbolique des espaces d’appartenance.
Dans cet article, nous montrons que la mort est une bonne métaphore pour penser cette
production des lieux et des espaces d’appartenance dans des contextes transnationaux.
La mort implique la circulation d’univers symboliques, dans lesquels la notion de processus
est fondamentale, en particulier dans le maintien de la relation avec le lieu d’origine. Ces
arguments sont explorés à travers deux études de cas : les migrants en provenance du
Bangladesh et ceux de Guinée-Bissau au Portugal.
Resumo : The transnational dimensions of migration have grown in importance, both from
a theoretical and an ethnographical point of view. Such ties and mobilities are frequently
accompanied by the social and symbolic construction of spaces of belonging. In this text
we want to show how death is a good metaphor to think about the production of places
and spaces of belonging and relating in several transnational contexts. Death implies the
circulation of symbolic universes in which the notion of process is extremely important,
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especially in what concerns the maintenance of the relationship with the space of origin.
Such arguments will be explored through two case studies: the migrants from Bangladesh
and the ones from Guinea-Bissau in Portugal.
Resumen: Las dimensiones transnacionales de las migraciones han adquirido una creciente
importancia teórica y etnográfica. Tales vínculos y movilidades son acompañados a
menudo por la construcción social y simbólica de los espacios de pertenencia. Este artículo
pretende mostrar que la muerte es una buena metáfora para reflexionar sobre esta
producción de lugares y espacios de pertenencia en contextos transnacionales. La muerte
implica la circulación de los universos simbólicos, en la que la noción de proceso es de
suma importancia, en particular en el mantenimiento de la relación con el espacio de
origen. Estos argumentos serán explorados a través de dos estudios de caso: los
inmigrantes de Bangladesh y los de Guinea-Bissau en Portugal.
993) Saraiva, Clara. 2013. "Blood, Sacrifices and Religious Freedom: Afro-Brazilian
Associations in Portugal". In: Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe. The

Best of All Gods, eds. José Mapril & Ruy Llera Blanes. Leiden – Boston: Brill, 129-154.
Excerto: In the classic works on the Mediterranean as a ‘cultural complex’, Portugal, Spain
and Italy are classified as Catholic countries, allowing for many comparative studies within
this ‘Mediterranean enclave’ (Peristiany 1966). This idea dates from the sixties, however,
and much has changed in Portugal since then. Following a period of minor change in the
late sixties, the country turned to democracy after de 1974 revolution, bringing to an end
almost fifty years of dictatorship under the Salazar regime. With the inauguration of the
democratic process, Portugal embarked on a new phase of political and social freedom,
including the freedoms of speech and association. Within two years the Protuguese elected
a new President, a Prime Minister, and a parliament in which parties from a range of
ideological background were represented. There were further changes in 1986, when
Portugal joined the European Union. While it had previously attracted immigrants from the
former colonies (many arriving as refugees from civil wars that began after independence,
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as in Mozambique and Angola), immigration in Portugal increased after its entry into the
EU.
994) Saraiva, Clara. 2013. "Pretos-velhos across the Atlantic: Afro-Brazilian cults in
Portugal". In: The Diaspora of Brazilian Religions, eds. Manuel Vasquez & Cristina Rocha.
London: Brill, 197-222.
995) Saraiva, Clara & José Mapril. 2014. “Scenarios of death in contexts of mobility:
Guineans and Bangladeshish in Lisbon”. The Power of Death, eds. Maria José-Blanco &
Ricarda Vital. Oxford: Berghan Publishers.
996) Saraiva, Clara. 2015. “ Pretos Velhos Atravessando o Atlântico: Religiões AfroBrasileiras em Portugal”. A diaspora das religiões Brasileiras, eds. Cristina Rocha &
Manuel Vasquez. São Paulo: Editora Ideias e Letra, [pags?].
997) Sardinha, João. 2009. Immigrant Associations, Integration and Identity: Angolan,

Brazilian and Eastern European Communities in Portugal. Amsterdam: Amsterdam
University Press.
Resumo: This book sheds light on the integration processes and identity patterns of Angolan,
Brazilian and Eastern European communities in Portugal. It examines the privileged position
that immigrant organisations hold as interlocutors between the communities they represent
and various social service mechanisms operating at national and local levels. Through the
collection of ethnographic data and the realisation of 110 interviews with community
insiders and middlemen, culled over a year’s time, João Sardinha provides insight into how
the three groups are perceived by their respective associations and representatives.
Following up on the rich data is a discussion of strategies of coping with integration and
identity in the host society and reflections on Portuguese social and community services and
institutions.
998) Sardinha, João. 2010. "Estratégias identitárias e esquemas de integração: os
posicionamentos das associações angolanas, brasileiras e da Europa de Leste em
Portugal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 6: 59-80.
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Resumo: Recorrendo a narrativas recolhidas junto de representantes de associações
angolanas, brasileiras e da Europa de Leste em Portugal, este artigo analisa, primeiro, os
tipos de modelos de integração defendidos pelas associações, assim como os modelos
identitários sustentados e trabalhados por estas. Segundo, seguindo a lógica que a
identidade, tal como as estratégias de integração, são um processo em constante
mutação, examina-se como as associações de imigrantes concebem e contribuem para a
integração comunitária, por um lado, e para a (re)estruturação de identidades, por outro.

Resumo: Drawing on narratives collected from representatives of Angolan, Brazilian and
Eastern European associations in Portugal, this article firstly analyses the types of integration
models used by the associations, in addition to the forms of identity supported and
negotiated by these institutions. Secondly, following the logic that identities, just like
integration strategies, are processes in constant mutation, the article examines how
immigrant associations conceive and contribute to community integration, on the one hand,
and to the (re) structuring of identities, on the other.
999) Sardinha, João. 2010. "Identity, integration and associations: Cape Verdeans in the
metropolitan area of Lisbon". In: Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe,
eds. Charles Westin, José Bastos, Janine Dahinden & Pedro Góis. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 233-255.
Excerto: The phenomenon of immigration is becoming increasingly significant in presentday Portugal, particularly in the Lisbon metropolitan area. In the 2001 census, 55.3 per
cent of the documented foreign population resident in Portugal, live in the Greater Lisbon
and the Setúbal Peninsula municipalities, representing 5.1 per cent and 3.7 per cent,
respectively, of the total resident populations. As one of the longest-standing immigrant
communities, Cape Verdeans have made their presence felt in Portugal for more than three
decades and across three generations. Despite their long domicile the association
movements made by Cape Verdeans have attracted very little academic attention, leaving
fundamental questions yet to be investigated. The subject of this study is the identity patterns
and integration strategies adopted by the Cape Verdean population living in the Lisbon
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Metropolitan Area (LMA). I will approach these topics from the perspective of Cape
Verdean associations, or associations primarily focusing their activities on the Cape
Verdean population in the LMA, taking into consideration the ways in which these
organisations may contribute to the identity structures and integration processes of the
populations they represent.
1000) Sardinha, João. 2010. "Immigrantenverbände und Möglichkeiten der Teilhabe in
Portugal: Intervention zu welchem Preis?". In: Jenseits von "Identität oder Integration".

Grenzen überspannende Migrantenorganisationen, eds. Ludger Pries & Zeynep Sezgin.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 233-264.
Resumo: Vor dem Hintergrund der jüngsten Einwanderungswellen nach Portugal musste der
portugiesische Staat reagieren, nicht nur auf das Ankommen dieser ausländischen
Gruppen, sondern auch hinsichtlich ihrer Integration und Teilhabe an der portugiesischen
Gesellschaft. Daher wurden seit den frühen 1990er Jahren wichtige Schritte zur
Entwicklung

von

Richtlinien

und

institutionellen

Instrumenten

unternommen,

um

Bürgerbeteiligung von Immigranten nicht nur auf nationaler, sondern auch auf lokaler Ebene
zu fördern. Außerdem hat die Ansiedlung von Immigrantengruppen in Portugal dazu
geführt,

dass

diese

Migrantengruppen

wichtige

Schritte

hin

zur

kollektiven

Interessenmobilisierung unternommen haben, vor allem durch die Gründung von
Interessenverbänden. Unter Berücksichtigung dieser beiden Punkte ergeben sich die beiden
wesentlichen Ziele dieses Artikels. Erstens soll ein Einblick in die komplexen Beziehungen
zwischen Möglichkeiten der Migrantenmobilisierung und den verschiedenen gesetzlichen
und institutionellen Rahmenbedingungen gegeben werden, die von lokalen und nationalen
Regierungsbehörden

entwickelt

wurden

und

die

auf

die

Integration

von

Immigrantengemeinschaften abzielen. Zweitens werden die den Migrantenorganisationen
eröffneten Möglichkeiten sowie deren Lobby-Taktiken untersucht.
1001) Sardinha, João. 2010. "'Things Haven’t Been the Same for 500 Years…':
Reflections on Integration and Identity Constructions of Angolans in Portugal". Migracijske i

etničke teme, 26 (2): 143-167.
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Resumo: The article explores the integration and identity constructions of Angolans in
Portugal as perceived by Angolan association leaders in the host country. The findings are
the result of multi-sited ethnographic research and in-depth, semi-structured interviews
carried out in Portugal during a four year period (a first phase in 2004–2005 with further
follow-up periods in 2006 and 2007) with leaders of Angolan associations. Set within the
frameworks of identification and integration concepts, the article starts by theoretically
examining and reviewing these topics. The second part of the text is dedicated to the
revision of Portuguese/Angolan relations through time, aiming to shed light on how
centuries of contact between the two countries divided Angolan society, and leading to
the creation of Angolan sub-communities as is very much evident in the migratory waves of
Angolans to Portugal. In the third part, the empirical analysis, the author first analyses
host/guest cultural differentiation and host-society acceptance. In addition, strategies of
integration and identity as preferred and adopted by the Angolan community in Portugal
are examined. The author argues that, despite the 500 years of a turbulent relationship
with Portugal and Portuguese culture, Angolans in Portugal feel that centuries of contact
have left a cultural imprint on their identity. As a result, in the present day, these Angolans
do not see themselves as Angolans exclusively, but are instead a hybridity of cultural
references drawn from both their Angolan and Portuguese worlds, propagating that this is
a process containing very positive aspects.
1002) Sardinha, João. 2010. Integration, Identity and Gender: Portuguese-Canadian and

Portuguese-French second-generation emigrant women narrate "return" to Portugal. Working
pape CEMRI, 01/10. Lisboa: CEMRI – Centro de Estudos das Migrações e das Relações
Interculturais.
Resumo: This paper is based on the narratives of ten second-generation PortugueseCanadian and Portuguese-French women (five from each group) who have “returned‟ to
take up residency in Portugal. As a theoretical point of analysis, I look at issues of
integrationand (re)construction of identities, analysing how these women have negotiated
thesevariables in their return and settlement. Furthermore, through observations of the
migratory experience, I examine feelings of belonging in the post-return, contrasted with
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perceived feeling and desires that existed in the pre-return. Within this scope, particular
focus is given to perceptions of acceptance on the part of Portuguese society where issues
of gender specificities and roles are of particular importance. From ethnographic fieldwork
carried out in mainland Portugal from June, 2008 to February,2010, this paper, thus, refers
to carefully chosen collective voices to show subtleties and ambiguities relevant to
sentiments of belonging and identification, this from the perspective of second-generation
Portuguese female emigrant descendents upon return to the ancestral homeland, one that
may not be what was original preconceived.
1003) Sardinha, João. 2011. "Highlighting the contrasts, downplaying the divergences:
insertion and visibility tactics of Brazilians in Portugal". Ethnic and Racial Studies, 34 (6):
986-1005.
Resumo: The article analyses the insertion and visibility strategies adapted by Brazilians in
Portugal, giving a ‘privileged’ voice to Brazilian association leaders and key informants
tied to these organizations. The findings presented are the result of twenty-three in-depth
interviews with representatives of sixteen associations, as well as information gathered
through informal conversations with association members and volunteers, and through
participant observation. The paper sets out to scrutinize two key questions. How do
Brazilians perceive group differentiation and stereotyping, and how do these variables
impede insertion and acceptance on the part of Portuguese society? What integration and
visibility tactics are adapted by Brazilian collective organizations in order to facilitate
community insertion?
1004) Sardinha, João. 2011. "Portuguese-Canadian and Portuguese-French secondgeneration migrant women narrate 'return' to Portugal". Ex aequo, 24.
Resumo: This paper is based on the narratives of ten second-generation PortugueseCanadian and Portuguese-French women (five from each group) who have ‘returned’ to
take up residency in Portugal. As a theoretical point of analysis, I look at issues of
integration and belonging as idealised in the pre-return and carried out in the post return.
Empirically, derived from ethnographic fieldwork carried out in mainland Portugal from
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June, 2008 to February, 2010, the paper takes these carefully selected female voices to
show subtleties and ambiguities relevant to feelings of belonging and acceptance upon
return to the ancestral homeland, one that may not be what was original preconceived.
1005) Sardo, Susana. 2010. "Proud to be a Goan: memórias coloniais, identidades
poscoloniais e música". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 55-71.
Resumo: Durante 451 anos de história colonial, os goeses católicos usa - ram a música
como mediador de negociação identitária. No con - texto político que proibia
sonoridades musicais que remetessem para a Índia, no qual o português era a língua
oficial, a música ocidental de raiz erudita ou popular constituía a forma de expres - são
musical autorizada. Os goeses criaram a sua própria música, cantada em konkani usando
modelos performativos herdados dos portugueses. O mandó entre outros géneros musicais
híbridos e ambivalentes compreensíveis para os colonizadores e para os co - lonizados
mas com significados diferentes para ambos, adquiriu um estatuto emblemático. Após
1961 Goa torna-se Território da União e a diáspora goesa expande para a Europa,
América e Áfri - ca. Com ela, o mito da terra-natal com a necessidade de isolar
ingredientes da cultura que mantenham unida a comunidade nos novos espaços de
acolhimento. Os géneros musicais desenvolvi - dos em Goa são retomados não pela
memória colonial mas por constituirem veículos eficazes de exposição e partilha da diferen
- ça. O artigo mostra o caso dos goeses no domínio das comunida - des diaspóricas nas
quais a música adquire estatuto central no processo pós-colonial de identificação e
conciliação.
Resumo: During 451 years of colonial history, catholic Goans used music as a mediator
of identity negotiation. In a political context repressing musical sonority of Indian flavour,
in which Portuguese was the official language, catholic Goans created their own music,
sung in Konkani and performed according to Portuguese models. Mandó among other
hybrid and ambivalent musical genres, comprehensi - ble for colonial rulers and Goans but
with different significance for both, acquired an emblematic status. After 1961 Goa
becomes an Indian territory, and the Goan diaspora, into Europe, America and Africa,
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increased. With it, the homeland myth created the neces - sity to isolate some cultural
ingredients in order to maintain their cultural ties within an alien territory. Musical genres
developed in Goa were recreated not for their colonial memory but because they allowed
Goans to prove their difference. This paper tries to inscribe Goans as a paradigmatic case
of diasporic communities where music acquires central status in the process of post-colonial
identification and as an instrument of conciliation.
1006) Sarró, Ramon. 2009. "Kongo en Lisboa: un Ensayo sobre la Reubicación y la
Extraversión Religiosa". In: Introducción a los Estudios Africanos, eds. Y. Aixelà, L. Mallart
& J. Martí. Barcelona: CEIBA, 115-129.
Excerto: Este artículo fusiona dos trabajos anteriores que sólo llegaron a producirse en su
versión oral: ‘ prophecies of suffering’, leído en la Universidad de Chicago en noviembre
de 2008 y ‘Le pape en Afrique, Kimbangu à Lisbonne’ leído primero en París en mayo
de 2009 y luego en Toulouse en junio de 2009.
1007) Sarró, Ramon. 2009. "O sofrimento como modelo cultural: uma reflexão
antropológica sobre a memória religiosa na diáspora africana". In: Os Saberes da Cura:

Antropologia da Doença e Práticas Terapêuticas, eds. Luís Silva Pereira & Chiara Pussetti.
Lisboa: ISPA, 33-51.
Excerto: Certo dia de 1994, vivia eu numa aldeia da etnia Baga, na Guiná Conacri,
surpreendeu-me que um ancião, que visitava a casa onde vivíamos, saudasse Arafan, o
pai da família, com a frase initoro e que Arafan tivesse respondido iyoo, initoro.
Geralmente, entre os Baga, quando se recebe um estrangeiro é utilizada a expressão
jovial inisene, que significa ‘bem-vindo’ e não initoro, que é uma expressão de
condolência usada, sobretudo para transmitir pesar por um falecimento ou para dar apoio
a alguém que está gravemente doente. O trabalho de campo é como entrar no cinema a
meio do filme. Por isso, pensei que me tinha escapado algo, que a vida de Arafan tinha
sido atingida por alguma desgraça que me era desconhecida e que justificava a
utilização do initoro. Contudo, não era este o caso. Durante os anos que convivi com os
Baga, ovi os anciãos cumprimentarem-se com um initoro em vez de inisene noutras
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ocasiões, espcialmente quando já não se viam há muito tempo: a explicação é,
precisamento, que ao longo desse tempo de ausência teriam, com certeza, ocorrido
várias desgraças na vida da pessoa que cumprimentamos, em especial se ela já tem
muita idade. Mas, seria aceitável na Europa cumprimentar alguém, mesmo alguém de
muita idade, com uma expressão de pesar?
1008) Sarró, Ramon & Ruy Llera Blanes. 2009. "Prophetic Diasporas: Moving Religion
across the Lusophone Atlantic". African Diaspora, 2: 52-72.
Resumo: In this article we examine the concept of a religious Lusophone Atlantic,
highlighting historicaland contemporary exchanges in this continuum and situating research
within recent scholarshipregarding the ‘Atlantic,’ religious diasporas and contemporary
Christianity. We focus in particu-lar on the place of prophetic movements (namely the
Kimbanguist and okoist churches) withinthe Portuguese and Angolan religious ﬁelds.
Résumé: Dans cet article nous examinons le concept d’un Atlantique lusophone religieux,
mettant enévidence des échanges historiques et contemporains dans cet ensemble et
plaçant la recherchedans l’érudition récente à propos de ‘l’Atlantique,’ les diasporas
religieuses et le christianismecontemporain. Nous nous concentrons en particulier sur la
place des mouvements prophétiques (à savoir le Kimbanguisme et les églises tocoïstes)
dans les domaines religieux portugais et angolais.
1009) Sarró, Ramon & Ruy Llera Blanes. 2010. "Profetas e Missionários: reflexões sobre
as Igrejas angolanas em Lisboa". In: Religião em Movimento. Imigrantes e diversidade

religiosa em Portugal e Itália, eds. Helena Vilaça & Enzo Pace. Porto: Estratégias Criativas,
141-153.
Excerto: Neste artigo, exploramos um universo ainda pouco conhecido na literatura sobre
imigrantes e diversidade religiosa em Portugal. trata-se da participação africana
(nomeadamente angolana e congolesa) no panorama do cristianismo plural
contemporâneo neste país. Embora, como veremos, se trate de um fenómeno recente,
numericamente pouco significativo e quantitativamente difícil de mapear, sugerimos, a
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partir das nossas investigações neste terreno nos últimos quatro anos, que o seu impacto
é não só decisivo na configuração desse panorama como também é inspirador de uma
reflexão crítica sobre as abordagens tradicionais à problemática da religião africana na
diáspora – em particular no que se refere aos processos de expansão religiosa e
evangelização no território “secularizado” europeu (ver Berger, Davie e Fokas 2008).
1010) Sarró, Ramon & Anne Mélice. 2010. "Kongo and Lisbon. The dialectics of 'centre'
and 'periphery' in the Kimbanguist Church". In: Chrétiens Africains en Europe. Prophétismes,

Pentecôtismes et Politique des Nations, eds. Sandra Fancello & André Mary. Paris: Éditions
Karthala, 43-67.
Excerto: As a prophetic, grass-root religious movement, Kimbanguism was initiated by a
Mukongo Baptist catechist and prophet, Simon Kimbangu (1887-1951) when he
performed a first miracle on 6 April 1921 in his native vilage of N’kamba, then but a tiny
Hamlet in the south of Belgium Congo. Because in colonial ad immediaely postcolonial
times it was thoroughly studied by scholars such as George Balandier (1955), Wyatt
MacGaffey (1983), or Susan Asch (1983), Kimbanguism is often used by scholars of
African religion as the paradigmatic exemple among the thousands of religious movements
that were born in what Balandier characterized as “the colonial situation”. Today, much
more than a religious movement, the Kimbanguist Church is a thriving institution with a
worldwide dimension, whose numbers are difficult to establish, but are no doubt around
the figures of several milions.
1011) Sarró, Ramon & Joana Santos. 2011. "Gender and return in the Kimbanguist Church
of Portugal". Journal of Religion in Europe, 4 (3): 369-387.
Resumo: This article analyzes some events related to the Kimbanguist church that have
taken place in Portugal and in the Democratic Republic of Congo. It unearths a connection
between an increasing feminization of practices and narratives within this church and the
emergence of an ideology of return to Africa linked both to eschatological beliefs and to
notions of ‘mission,’ ‘example,’ and ‘success.’ Th e article shows the advantage of a multisited fi eldwork in the study of transnational religion, as well as the changing nature of
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religious institutions in today’s world, in which socio-political dynamics in the migrants’ new
settings both affect and are aff ected by what happens in the headquarters of their religious
institution.
1012) Sarró, Ramon & José Mapril. 2011. "'Cidadãos e Súbditos': imigração, cidadania
e o legado colonial na Europa contemporânea". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 8: 27-34.
Resumo: Este artigo é uma reflexão teórica sobre cidadania e imigração na Europa
contemporânea. Argumentaremos que a imigração na Europa desvela, por vezes de
forma dramática, uma fissura no acesso à cidadania plena. Para a compreender, parecenos cru-cial partir de uma dupla constatação. Em primeiro lugar, que exis-te uma
bifurcação na própria concepção histórica de comunidade política no pensamento
ocidental. Em segundo lugar, que a cul-tura política colonial institucionalizou esta
bifurcação dando valo-res jurídicos diferenciados aos “cidadãos” e aos “súbditos”, uma
distinção que, embora já não exista formalmente, se sente ainda hoje, tanto nos Estados
independentes ex-coloniais como nas pró-prias ex-metrópoles. Com esta dupla
constatação analisaremos a preocupante fissura que existe hoje na Europa entre cidadãos
e imigrantes.
Resumo: This article is a theoretical reflection about citizenship and immi-gration in
contemporary Europe. We will argue that immigration in Europe dramatically reveals a
gap in citizenship rights. To un-derstand such a gap, it is crucial to make a double
distinction. On one hand, there is an historical bifurcation in the conception of the political
community in western thought. On the other, the colonial political culture institutionalized
this bifurcation giving different ju-ral regimes to “citizens” and “subjects”, a distinction that
remains today in both independent former colonized countries as well as in the former
metropolises themselves. Having this in mind, we will analyse the existing gap between
immigrants and citizens in Europe.
1013) Satalecka, Malgorzata. 2011. A resposta do estado às barreiras linguísticas dos

imigrantes. O

caso

português. Mestrado em

Migrações,

Inter-etnicidades

e
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Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa.
Resumo: Esta investigação pretende examinar as possíveis respostas do Estado às
barreiras linguísticas com as quais se deparam os imigrantes quando chegam ao país de
acolhimento e, mais especificamente, verificar que soluções são fornecidas pelo Estado
português. Para alcançar este objectivo, procede-se inicialmente a uma análise descritiva
dos modelos de integração dos imigrantes e dos níveis nos quais esta acontece. Através
destas considerações, identificamos a existência dos constrangimentos causados pelo
desconhecimento da língua da sociedade de acolhimento e verificamos qual pode ser o
papel do Estado na remoção destas barreiras. Discernimos três medidas que constituem
uma resposta bastante completa às diferentes necessidades e dificuldades causadas pelo
desconhecimento da língua por parte dos imigrantes: a medida a curto prazo, mais
imediata – o serviço de interpretação social; a medida a longo prazo, mais duradoura –
o acesso à educação para os filhos dos imigrantes; e, finalmente, a terceira medida, a
médio prazo – os cursos de língua para os imigrantes. Confrontamos estas soluções com
a realidade portuguesa, primeiro justificando a necessidade destas respostas na
caracterização da imigração em Portugal, com destaque para a população não lusófona.
Este estudo pretende perceber que medidas forneceu o Estado português quando se viu
obrigado a reagir perante o novo panorama imigratório. Verifica-se que assegurou o
acesso ao sistema de educação dos descendentes dos imigrantes, estabeleceu o Serviço
de Tradução Telefónica e criou cursos de língua no âmbito do Português para Todos.
Apresentamos de maneira mais pormenorizada as medidas direccionadas directamente
aos imigrantes propriamente ditos, analisando o funcionamento do STT e do programa
PPT. Além disso, mediante entrevistas com formadoras dos cursos de língua, pretende-se
perceber como estes funcionam na prática e verificar se contribuem para a supressão das
barreiras linguísticas.
1014) Schmid, Katharina, Miles Hewstone, Beate Küpper, Andreas Zick & Nicole Tausch.
2014. "Reducing aggressive intergroup action tendencies: Effects of intergroup contact via
perceived intergroup threat". Aggressive Behavior, 40 (3): 250-262.
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Resumo: Two studies tested the prediction that more positive intergroup contact would be
associated with reduced aggressive intergroup action tendencies, an effect predicted to
occur indirectly via reduced intergroup threat perceptions, and over and above wellestablished effects of contact on intergroup attitudes. Study 1, using data based on a crosssection of the general population of eight European countries (France, Germany, Hungary,
Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, and the UK; N = 7,042), examined this hypothesis
in the context of aggressive action tendencies towards immigrants. Study 2, using
longitudinal data obtained from a general population sample in Northern Ireland,
considered effects on aggressive action tendencies between ethno-religious groups in
conflict. Both studies confirmed our predictions, showing that while perceived threat was
associated with greater intergroup aggressive tendencies, positive intergroup contact was
indirectly associated with reduced aggressive action tendencies, via reduced intergroup
threat. Findings are discussed in terms of the theoretical contributions of this research for
understanding the relationship between intergroup contact and intergroup aggression.
1015) Seabra, Teresa & Sandra Mateus. 2009. "Immigration and education. Trajectories,
daily life and aspirations". In: Portugal in the European Context, vol. III. Welfare and

Everyday Life, eds. Maria das Dores Guerreiro, Anália Torres & Luís Capucha. Lisbon:
CIES, ISCTE-IUL – Celta Editora, 207-224.
1016) Seabra, Teresa, Sandra Mateus, Elisabete Rodrigues & Magda Nico. 2009.

Etnicidade, trajectórias escolares e orientações profissionais: jovens descendentes de
imigrantes no finalizar da escolaridade obrigatória. Relatório Final. Lisboa: CIES, ISCTEIUL.
Resumo: Nas últimas décadas, o aumento da pressão migratória em Portugal e a sua
crescente expressão demográfica e cultural tem constituído uma problemática de interesse
e debate generalizado. Persiste, no entanto, um insuficiente conhecimento científico sobre
as configurações e condições que caracterizam a presença deste segmento, heterogéneo
do ponto de vista cultural, social e etário, na sociedade portuguesa. No campo da
sociologia, carecem dados como aqueles que dizem respeito à composição social, aos
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processos de escolarização e trajectos dos jovens descendentes de imigrantes em
Portugal. Projecta-se por isso, nesta pesquisa, a construção de um acervo de informação
multidimensional e problematizadora que permita colmatar algumas das insuficiências
constatadas.
1017) Seabra, Teresa (ed.), Patrícia Ávila, Vera Henriques, Leonor Castro, Elisabete
Rodrigues & Sandra Mateus. 2010. (In)sucesso escolar dos descendentes de imigrantes –

Origens nacionais e condições sociais e escolares na escola básica portuguesa (Relatório
Final). Lisboa: CIES-IUL.
Resumo: O objectivo central da pesquisa é o de relacionar resultados escolares com um
conjunto de variáveis de caracterização do aluno e da sua família no sentido de medirmos
o efeito que produzem nesses resultados. Concretamente, pretende-se analisar os
resultados obtidos nas provas nacionais do ensino básico (4º, 6º e 9º anos de
escolaridade) considerando os efeitos, por um lado, do sexo, da naturalidade e da
nacionalidade do aluno e, por outro, da condição de classe, da escolaridade, da
naturalidade e da nacionalidade dos seus progenitores. Subsidiariamente, serão
identificadas escolas com resultados dissemelhantes, tendo populações discentes muito
semelhantes quanto à condição social e origem nacional das famílias dos alunos que as
frequentam e exploraremos junto destas alguns aspectos do “efeito escola” (perfil de
liderança, projecto educativo, organização das turmas e turnos) na produção do
(in)sucesso.
1018) Seabra, Teresa & Sandra Mateus. 2010. "Trajectórias escolares, propriedades
sociais e origens nacionais: descendentes de imigrantes no ensino básico português".

Sociologia, 20: 411-424.
Resumo: Analisam-se, neste texto, os percursos escolares dos descendentes de imigrantes,
e seus colegas autóctones, na escolaridade básica (2º ciclo e 3º ciclo), contemplando
variáveis como a naturalidade e a nacionalidade dos próprios e dos seus ascendentes, a
classe social e a escolaridade dos progenitores, a experiência escolar, as aspirações e
as expectativas escolares. Os resultados indicam que a origem nacional, quando
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controlado o efeito das variáveis de caracterização sociodemográfica, tem pouco
impacto nos percursos escolares dos alunos e que se prefiguram como sendo mais
relevantes as habilitações escolares dos pais e o sexo dos alunos.
1019) Seabra, Teresa, Sandra Mateus, Elisabete Rodrigues & Magda Nico. 2010.
"Alunos descendentes de imigrantes no final do ensino básico: orientações escolares e
condicionalismos sociais". In: Desigualdades Sociais 2010: Estudos e Indicadores, ed.
Renato Miguel do Carmo. Lisboa, Editora Mundos Sociais, 165-172.
Excerto: Os dados que a seguir se apresentam, para debater resumidamente estas
questões, são parte de um projecto de investigação mais alargado, sobre os projectos de
futuro dos jovens descendentes de imigrantes, alunos do 9º ano de escolaridade do ensino
básico, na transição para o ensino secundário. Decorrem da aplicação de um inquérito
por quiestionário em duas escolas da Área Metropolitana de Lisboa, com forte presença
de alunos descendentes de imigrantes. Inquiriramse cerca de 220 alunos, dos quais cerca
de 73 são descendentes de imigrantes (33%). Foi considerado “descendente de
imigrante” o aluno com, pelo menos, um dos pais nascido no estrangeiro. Foram
considerados “autóctones” os alunos com ambos os progenitores nascidos em Portugal.
Este estudo percorreu quatro linhas de análise: uma de carácter mais institucional, das
condições que enquadram a experiência escolar dos jovens descendentes de imigrantes;
outra de nível contextual, caracterizando recursos, heranças e valores familiares; outra
vocacionada para as práticas, consumos e identidades; e finalmente, uma quarta linha
dirigida às representações e orientações futuras, através de um olhar sobre os processos
de orientação escolar e profissional. Será esta última que será indagada, sumariamente,
nas próximas páginas.
1020)

Seabra, Teresa & Sandra Mateus. 2011. "School achievement, social conditions

and ethnicity: Immigrants' children in basic schooling in Portugal". Portuguese Journal of

Social Science, 10 (1): 73-86.
Resumo: Family conditions, such as social class, ethnicity, or the educational capital within
the family are significant criteria for social differentiation in teaching-learning systems, but
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how and to what extent do these characteristics influence the trajectories of pupils
originating from migratory movement? The data presented here results from two research
projects that analysed the school trajectory of pupils of immigrant descent in 2001 and
2008 in basic education (ISCED 1 and 2) in comparison with their native peers. The
findings of both studies indicate that when socio-demographic variables are controlled,
national origin has no greater impact on the school pathways of the pupils surveyed than
other variables. In contrast, the educational qualifications of the pupils’ parents and their
insertion in the social class structure play a far more important role in shaping school
performance.
1021) Seabra, Teresa, Sandra Mateus, Elisabete Rodrigues & Magda Nico. 2011.

Trajetos e projetos de jovens descendentes de imigrantes à saída da Escolaridade Básica.
Observatório da Imigração, 47. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI).
Resumo Excerto: Num contexto escolar marcado pela expressiva diversidade de origens
nacionais, a populaçãoalvo deste estudo são os alunos do 9º ano de escolaridade do
ensino básico (ano lectivo 2006/2007) de duas escolas da Área Metropolitana de
Lisboa: escola Loures e escola Sintra. O objectivo geral passa pela análise do efeito dos
contextos escolares e familiares nas aspirações e expectativas escolares e profissionais
dos alunos. A abordagem metodológica foi plural, envolvendo a análise dos dados do
inquérito por questionário aplicado aos 220 alunos das 10 turmas de 9º ano das duas
escolas, de 48 entrevistas semi-directivas (a alunos, pais e agentes da comunidade
educativa) e ainda de documentos oficiais (Regulamento Interno e Projecto Educativo).
1022) Seabra, Teresa. 2012. "Desigualdades de desempenho escolar: etnicidade,
género e condição social em escolas básicas da AML". Sociologia. Número temático:

Imigração, Diversidade e Convivência Cultural, 185-210.
Resumo: O artigo explora a relação entre resultados escolares dos alunos descendentes
de imigrantes e um conjunto diversificado de variáveis de caracterização dos alunos e
das famílias em que se inserem (sexo, origem nacional, escolaridade e classe social dos
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progenitores), considerando cada uma per si ou diversas em simultâneo. O referencial
empírico que se convoca para a análise reporta-se a resultados obtidos em duas
investigações realizadas na Área Metropolitana de Lisboa: a trajectória escolar de 837
alunos do 5º e 6º ano e os resultados obtidos por 45093 alunos nas provas de aferição
do 4º e 6º anos em 2009. Dos resultados salienta-se a persistência de desigualdades
escolares que remetem para a etnicidade, apesar de estas se atenuarem quando todos
os alunos partilham de semelhantes condições sociais, em especial se estas são
desfavorecidas.
1023) Seabra, Teresa & Sandra Mateus. 2012. "Trajectórias escolares, propriedades
sociais e origens nacionais: descendentes de imigrantes no ensino básico português". In:

Família, Escola e Juventude: Olhares Cruzados Brasil- Portugal, eds. Juarez Dayrell, Maria
Alice Nogueira, José Manuel Resende & Maria Manuel Vieira. Minas Gerais: Editora
UFMG, 408-424.
Resumo: Analisam-se, neste texto, os percursos escolares dos descendentes de imigrantes,
e seus colegas autóctones, na escolaridade básica (2º ciclo e 3º ciclo), contemplando
variáveis como a naturalidade e a nacionalidade dos próprios e dos seus ascendentes, a
classe social e a escolaridade dos progenitores, a experiência escolar, as aspirações e
as expectativas escolares. Os resultados indicam que a origem nacional, quando
controlado o efeito das variáveis de caracterização sociodemográfica, tem pouco
impacto nos percursos escolares dos alunos e que se prefiguram como sendo mais
relevantes as habilitações escolares dos pais e o sexo dos alunos.
1024) Seixas, José Luís. 2011. "Decadência e catástrofe social: Voluntariado como uma
força genuína, necessária à mudança". Migrações. Revista do Observatório da Imigração,
9: 217-220.
Excerto: O momento histórico que vivemos coloca insuspeitas perplexidades. Perfilados
perante o cadáver de um moribundo, vemos, lemos e ouvimos um enorme cortejo de
“sabichões” que, como os médicos de Moliére lembrados por Bernanos, dão à “agonia
do mundo um ar de farsa macabra”.
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1025)

Semedo, Maria Gabriela Varela. 2011. Políticas de integração: o

ensino/aprendizagem da língua portuguesa no contexto de acolhimento e integração de
adultos imigrantes. Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo.
Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: A chegada a Portugal de um número considerável de imigrantes das mais
diversas proveniências, origens, culturas e diferentes graus de qualificação tiveram
implicações ao nível político, económico e social, promovendo uma nova actuação do
estado, bem como o desenvolvimento de novas políticas migratórias e de integração de
imigrantes. O crescente e diversificado boom imigratório que Portugal sofreu após o ano
2000, fruto do aparecimento de novas nacionalidades, potenciou o aprofundamento das
políticas de imigração e particularmente de integração dos imigrantes, através da
implementação de políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, tendo-se assim tornado
um dos actores mais relevantes no processo de integração de imigrantes O presente
trabalho procura assim abordar as políticas de integração levadas a cabo pelo estado
português, em particular, as respeitantes à promoção da aprendizagem da língua
portuguesa pelos adultos imigrantes. Assim, a análise é efectuada considerando a
importância da aprendizagem da língua da sociedade de acolhimento e o que representa
nas políticas comunitárias e nacionais para o acesso ao mercado de trabalho,
reagrupamento familiar, residência permanente, estatuto de residente de longa duração
e nacionalidade. Neste sentido, procede-se à análise dos conceitos de políticas públicas
e avaliação de programas, bem como do processo de integração dos imigrantes através
da aprendizagem da língua e por outro lado, realiza-se uma Avaliação do Programa PPT
– Português para Todos, no sentido de avaliar o Programa em si e o seu mérito, no que
respeita aos objectivos conseguidos, nível de satisfação dos beneficiários directos, a
eficácia e eficiência.
1026) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português. 2009. Retorno Asssistido e reintegração em Países Terceiros:

Programas, Estratégias e Incentivos. Rede Europeia das Migrações, Ponto de Contacto
Português.
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Excerto: O objectivo deste relatório é analisar a realidade portuguesa no domínio dos
programas e estratégias de Retorno Assistido. Elaborado no âmbito da Rede Europeia das
Migrações (REM), este estudo concorre para o propósito de reunir informação fiável e
comparável relativa aos Estados membros da União Europeia, consubstanciada num
relatório síntese europeu sobre o tema. Desta forma, a REM contribui para a definição e
desenvolvimento de políticas na área do retorno assistido bem como de uma visão
consistente e abrangente das melhores práticas europeias neste domínio.
1027) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português. 2009. Estatutos de Protecção complementares à legislação

comunitária de Imigração e Asilo em Portugal. Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português.
Excerto: O objectivo do presente estudo é a identificação e análise dos Estatutos nacionais
de Protecção Não Harmonizados com a legislação comunitária. Para tal, consideram-se
Estatutos de Protecção Não Harmonizados aqueles que extravasam ou complementam os
regimes legais de protecção consagrados nas Directivas n.ºs 2001/55/EC, do
Conselho, de 20 de Julho e 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril. Os Estatutos
de Protecção concedidos em Portugal assentam num acervo de instrumentos jurídicos
internacionais, de entre os quais sobressaem, nomeadamente a Convenção de Genebra
de 28 de Julho de 1951, relativa ao Estatuto do Refugiado15 ; comunitários relevam os
Acordos Europeus relativos à Supressão de Vistos para os Refugiados de 1959; 16 e
nacional – de onde importa destacar a Constituição da República Portuguesa, 17 a Lei
do Asilo e a Lei de Estrangeiros. Para efeitos de identificação e selecção de informação,
recorreu-se à legislação nacional pertinente, bem como a diversas Directivas Europeias
que estabelecem normas mínimas para harmonização de Estatutos de Protecção.
1028) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português. 2010. A Satisfação das Necessidades de Mão-de-Obra através da

Imigração: O Caso Português. Rede Europeia das Migrações, Ponto de Contacto
Português.
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Excerto: O propósito principal deste estudo é compreender o modo como, nas últimas
décadas, e mais particularmente nos últimos dois anos, o Estado Português utilizou a
imigração como dispositivo para colmatar as necessidades de mão-de-obra da economia
nacional. Assim, pretende-se abordar as estratégias adoptadas pelos sucessivos governos
para suprir essas necessidades, através das diversas políticas de imigração que foram
sendo implementadas, bem como avaliar, na medida do possível, a eficácia dessas
mesmas políticas em colmatar as necessidades de trabalhadores da economia portuguesa
que não são satisfeitas pelos trabalhadores portugueses e comunitários. Este estudo
aborda ainda a influência que a legislação comunitária tem vindo a exercer nas últimas
décadas, na definição do quadro legislativo português que regula a imigração laboral.
Nesse sentido, o estudo proporciona uma visão global da evolução das políticas
migratórias no que respeita à questão da imigração laboral, nas duas últimas décadas,
permitindo, ao mesmo tempo, compreender a evolução dos fluxos e dos stocks de
imigração laboral desde 2006 até hoje. O presente estudo procurou igualmente conhecer
o modo como as necessidades de mão-de-obra imigrante de diversos graus de
qualificação foram abordadas, isto é, quais as estratégias específicas que a lei desenhou
para facilitar, por um lado, a entrada de mão-de-obra altamente qualificada, e por outro,
permitir a entrada de trabalhadores para os sectores menos qualificados da economia.
1029) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português. 2010. Migração Temporária e Circular em Portugal: Factos, Políticas

e Estratégias. Rede Europeia das Migrações, Ponto de Contacto Português.
Excerto: O objectivo principal deste estudo é compreender, em termos legais e na prática
institucional, as características da migração laboral temporária e da migração
circular/repetitiva de nacionais de países terceiros em Portugal, ao longo dos últimos
anos, sobretudo após a entrada em vigor da actual lei de imigração – Lei n.º 23/2007,
de 4 de Julho – que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e
afastamento de estrangeiros do território nacional.5 Pretendemos ainda abordar o modo
como as estratégias legislativas e políticas, adoptadas ao longo das duas últimas
décadas, contribuíram para a implementação de um processo efectivo de migração
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laboral temporária e/ou de migração circular/repetitiva. Outro aspecto abordado neste
estudo é a influência do acervo legislativo e das políticas comunitárias pertinentes na
definição do quadro legal português que promove e regula aqueles tipos de migração.
Assumimos igualmente como objectivo avaliar, na medida do possível, a eficácia das
políticas migratórias através da evolução dos fluxos migratórios objecto deste estudo. Por
último, descrevemos alguns dos projectos já implementados com vista à concretização de
um programa de migração laboral temporária e/ou de migração circular/repetitiva para
Portugal, realçamos as boas práticas detectadas e sumariamos algumas deficiências que
contribuem para um insuficiente aproveitamento do potencial da legislação em vigor.
1030) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português, Pedro Dias & Alexandra Ramos Bento. 2012. A utilização indevida

do direito ao reagrupamento familiar: casamentos de conveniência e falsas declarações
de parentesco. O caso português. Rede Europeia das Migrações, Ponto de Contacto
Português.
Excerto: O presente estudo insere-se no programa de trabalhos da Rede Europeia das
Migrações para 2012, de acordo com as especificações comuns definidas, num novo
modelo, mais adequado à produção de informação tendo em vista a tomada de decisão
política e a divulgação pública das temáticas de imigração e asilo. Procurando identificar
medidas legislativas e práticas adoptadas na prevenção da utilização indevida do direito
ao reagrupamento familiar, o presente estudo é focalizado nos casamentos de
conveniência e falsas declarações parentesco.
1031) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português, João Ataíde & Ana Cristina Barateiro. 2012. Determinação da

identidade de requerentes de protecção internacional em Portugal. Rede Europeia das
Migrações, Ponto de Contacto Português.
Excerto: O objectivo prioritário deste estudo focal é dar a conhecer aos decisores dos
Estados-Membros e à Comissão Europeia os desafios comuns em matéria de identificação
de requerentes de protecção internacional desprovidos de documentos adequados para
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esse propósito. A problemática da identificação de requerentes de protecção
internacional em Portugal deve ser abordada tendo em conta o número de requerentes e
a diversidade de nacionalidades de requerentes ao longo do tempo. As estimativas
indicam que o volume de requerentes de protecção internacional indocumentados tem
aumentado nos anos mais recentes na proporção do acréscimo de pedidos de protecção
internacional no país. As maiores dificuldades resultam de alegados nacionais,
nomeadamente Guiné-Conacri, República Democrática do Congo e Somália. Por outro
lado, o afastamento de ex-requerentes de protecção internacional não assume expressão
relevante em Portugal. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) é a entidade nacional
responsável pelos processos em análise. Por regra, os requerentes de protecção
internacional indocumentados entram em Portugal por via aérea, a partir de um país
terceiro, distinto do da sua nacionalidade. Constata-se que a utilização, falsificação,
destruição, ocultação ou subtracção de documentos de identidade aos requerentes
resultam frequentemente da actuação de redes de facilitação de documentação. No
decurso do procedimento de asilo, não é vulgar serem apresentados outros documentos.
1032) Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Rede Europeia das Migrações, Ponto de
Contacto Português. 2012. A Imigração de Estudantes Internacionais para a União

Europeia: O Caso Português. Lisboa: Rede Europeia das Migrações, Ponto de Contacto
Português.
Excerto: O presente estudo tem como principal objetivo fornecer uma visão global sobre
as políticas e práticas nacionais em matéria de imigração, focando exclusivamente os
estudantes internacionais no ensino superior. Por um lado, o estudo fornece uma
compreensão alargada sobre a proporção e composição do grupo de estudantes de
países terceiros no ensino superior português, a sua importância para a economia, para
o mercado de trabalho e para o desenvolvimento do sistema educativo nacionais. Por
outro lado, apresenta um conjunto de pistas de trabalho que se espera serem capazes de
contribuir para os processos de tomada de decisões políticas na área em apreço,
sobretudo no que respeita à atratividade de Portugal na captação de estudantes
internacionais e na prevenção do uso indevido deste tipo de rotas migratórias. Face a
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estes propósitos, constitui uma ferramenta de trabalho útil para todos aqueles que se
debruçam sobre o tema da imigração de estudantes, desde decisores políticos,
académicos, estudantes, entre outros. No âmbito comunitário, constitui ainda um
importante instrumento para comparação de políticas migratórias e educativas, através de
respostas claras e objetivas às principais questões inerentes à temática.
1033) Silva, Adélia Verônica da. 2012. A "segunda vaga da migração brasileira" e a

crise econômica em Portugal: permanecer, transitar ou retornar. Mestrado em Políticas de
Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A migração luso-brasileira conheceu uma segunda vaga recentemente, atraída
para Portugal num momento de crescimento econômico e abertura ao mundo. A actual
estagnação europeia, particularmente sentida em Portugal, ocorre em contra-ciclo com o
Brasil, onde a taxa de crescimento econômico e de emprego tem sido bastante
acentuada. A abordagem da racionalidade económica nos estudos da migração faria
prever um retorno em massa, que, à data, não é de todo evidente. Face à conjuntura
atual este trabalho tem por objetivo compreender quais sãos os fatores que contribuem
para que os imigrantes brasileiros optem por permanecer em Portugal diante das
mudanças e instabilidades económicas e socias que enfrenta. Para o efeito, adota uma
abordagem qualitativa e suporta-se em entrevistas em profundidade junto de 14 imigrados
procurando analisar as suas trajectórias, as vivências e intenções de mobilidade
geográfica identificando as interacções entre os factores relevantes para a decisão de
permanecer, retornar ou transitar para outro espaço social. O estudo conclui que a
abordagem económica não basta para compreender as decisões, que há outros factores
de natureza afectiva, social, política e religiosa que contribuem para melhor perceber
estes movimentos migratórios em situação de crise.
Resumo: The Portuguese-Brazilian migration history has witness recently a second wave,
attracted to Portugal, in a time of economic growth and opening to the world. The present
stagnation of the European economy, especially felt in Portugal, occurs in counter-cycle
with Brazil, where the economic and employment growth rates have been very high. The
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rational economics approach to migration studies would make us predict a massive return
that to the present date is not at all evident. Considering the present conjuncture, the study
intends to understand what factors contribute to the decision of Brazilian immigrants to stay
in Portugal facing the changes and economic and social instabilities that are mounting in
the horizon. In order to achieve this, we have adopted a qualitative approach and on the
basis of 14 in-depth interviews with Brazilian immigrants we tried to analyze their
trajectories, experiences, and intentions of geographical mobility by identifying the
interactions between relevant factors to the decision of remaining, returning or transitioning
to another social space. The study concludes that the economic approach is insufficient to
understand decisions, that there are other factors of an affective, social, political, and
religious nature that help better understanding these migration movements within a crisis
situation.
1034) Silva, Ana Celeste. 2011. Migrações, geografia escolar e educação para a

cidadania. Mestrado em Ensino da História e da Geografia, Universidade de Lisboa.
Resumo: Migrações, Geografia Escolar e Educação para a Cidadania relata a prática
de ensino supervisionada que desenvolvemos na disciplina de Geografia. Apresenta a
concepção, implementação e avaliação de uma unidade didáctica, dirigida aos alunos
da turma B do 8.º ano de escolaridade do CIMM, no âmbito do tema População e
Povoamento e do subtema A distribuição e mobilidade da população. A unidade
didáctica que concebemos tem os seus alicerces nas Migrações e nos Migrantes, mas
igualmente na geografia escolar, que se pretende recentrada, social, problematizadora
do real, global, sistémica e activa; e na educação para a cidadania. Não podendo
ignorar que a sociedade actual é multicultural, a escola tem de estar preparada para
formar um novo tipo de cidadão: o cidadão global. E este, por sua vez, deve ser detentor
e defensor de valores como a tolerância, a igualdade, a justiça social, a liberdade e o
respeito. Enquadrados por estes princípios da geografia escolar e pelas balizas dos
paradigmas cognitivista e o ecológico-contextual, depois de estudarmos o fenómeno das
migrações do ponto de vista científico, procurámos conhecer o contexto educativo em que
ia decorrer a nossa prática de ensino: as instalações da escola e a respectiva filosofia de
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ensino; aqueles que iam ser os nossos alunos e o que pensavam sobre o tema das
migrações, que pretendíamos leccionar. Definidos os nossos propósitos científicos e
pedagógicos, concebemos uma unidade didáctica com experiências educativas e
recursos didácticos diversificados. Privilegiámos as estratégias construtivistas, associadas
a métodos activos, para que os alunos, de preferência em grupo, fossem autores das suas
aprendizagens. Simultaneamente, promovemos a Educação para a Cidadania, pois
partilhavam conclusões, debatiam ideias em sala de aula e estudavam migrantes oriundos
de diferentes contextos geográficos e culturais. Concluída a implementação da unidade,
afigurou-se necessário: a) valorizar o processo de ensino-aprendizagem, no momento da
sua avaliação; b) continuar a promover experiências educativas que contribuíssem para
a formação de uma consciência crítica e reflexiva, pois só esta permite a formação de
cidadãos geograficamente competentes, autónomos e tolerantes.
Resumo: Migrations, Educational Geography and Education for Citizenship reports the
supervised practice that we developed on the Geography subject. It presents the
conception, implementation and evaluation of a didactic unit, directed to the students of
eight year, class B, from the school “Colégio Integrado Monte Maior”, according to the
subject Population and Settlement and the sub theme, The distribution and population
mobility. The didactic unit that we conceived had its roots on “Migrations on Migrants” as
well as on educational geography, that is intended to be socially re centered, and a way
of questioning a global, systemic and active reality; this must be done on education for
citizenship as well. Not ignoring that the society of nowadays is a multicultural one, school
has to be prepared to form and create a new type of citizen: the global citizen. And this
one must defend and follow values like tolerance, equality, equal justice as well as freedom
and respect. Having the principles of the educational geography in mind as well as the
limits of the cognitive and contextual-ecological paradigms and after studying the
migrations phenomena in a scientific point of view, we have tried to know the educational
context in which our teaching practice would be taking place: the school structures and
spaces and its learning philosophy; those who would be our students and those who
thought about the migrations‟ theme, that we intended to teach. After defining our main
aims (scientifically and pedagogically speaking), we conceive a didactic unit with
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educational experiences and diversified resources in didactic terms. We have privileged
the constructivist strategies, associated to active methods, in order that students,
preferentially in groups, were authors of their own learning processes. At the same time we
promoted education for citizenship once they shared their conclusions, debated their ideas
in the classroom and studied the group of migrants from different contexts (geographic and
cultural). Concluding the implementation of the unit we found necessary to: a) value the
learning and teaching process in the moment of their evaluation; b) continue to promote
educational experiences that could contribute to form a reflective and critical
consciousness, bearing in mind that only this kind of consciousness can allow the growing
of geographically competent, autonomous and tolerant citizens.
1035) Silva, Ana Margarida Cunha. 2012. Migrantes desportistas: o caso dos

basquetebolistas profissionais na Ilha Terceira. Mestrado em Relações Interculturais. Ponta
Delgada: Universidade Aberta.
Resumo: Portugal foi considerado durante vários anos um país de emigração. No final do
século XX verificou-se uma diminuição do número de emigrantes e consequentemente, um
aumento do número de imigrantes residentes em território nacional. Este movimento
migratório trouxe também um novo movimento de trabalho e de oportunidades nos quais
podemos incluir o desporto. Neste sentido, não é errado afirmar que o mundo se moldou
também pela migração. O desporto é um produto social e, como tal pode desempenhar
um papel importante na integração social dos imigrantes, apesar de em alguns contextos
reforçar as diferenças interétnicas. O estudo aqui apresentado é pioneiro nos Açores e
através do mesmo pretendemos compreender o processo de contratação e de integração
dos atletas migrantes na sociedade terceirense, não só a nível dos clubes, mas também a
nível de inserção laboral, social e familiar. Posto isto, em primeiro lugar será apresentado
o quadro teórico e metodológico da investigação, seguindo-se a temática de imigração
e desporto e para finalizar, a caracterização do grupo de estudo e das problemáticas
aqui estudadas.
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Resumo: For a long period of time Portugal was considered an emigration country. Towards
the end of the 20th century the number of emigrants decreased gradualy which resulted in
a growth of the number of immigrants living in the country. Migration came along with new
employment opportunities where sport is included. So, we dare to say that migration
performed many changes in the world we live in. Sport is a social product, and it has an
important role in the immigrants’ social integration, although in certain social contexts it
may reinforce ethnical differences. Given that this is a pioneering research project in the
Azores, our goal is to understand how the process of hiring and integration of the foreign
athletes to the local society unfolds. Thus, we will start by introducing the theory and
guidelines fo this project, followed by immigration and sports, along with the description
of the target group and related subjects.
1036) Silva, António Carlos da. 2009. "Community intervetion in the Casal Da Mira
Neighbourhood - AJPAS". In: Health and Migration in the European Union: Better Health

for All in an Inclusive Society, eds. Ana Fernandes & José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 228-230.
Excerto: The municipality of Amadora was created on 11 September 1979, and from that
date, it ceased to be a Parish of the Oeiras municipality (to which it belonged since 1916).
It is geographically located in the North Lisbon Metropolitan Area, and comprises 23.77
square kilometres, and it is divided into 11 Freguesias. It is the most densely populated city
in the country, and its population ranges from 175 872 to 185 950, according to
estimations from the National Institute of Statistics. The Casal da Mira neighbourhood
belongs to the Brandoa Parish and is a housing project, consisting of 760 dwellings. The
families living there are originally from the Azinhaga dos Besouros, Alegria and Novo
neighbourhoods. The population is young, 50% are under 25, and only 6% are older than
65. The data from the Technical Office of the Amadora Municipality indicates that the
majority of this population is socially and economically disfavoured; many of the families
depend on subsidies from the Government. This is a community where work is more relevant
than education, with high rates of school dropout, teenage pregnancy, violence and other
issues associated with social exclusion.
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1037) Silva, Beatriz Caitana da. 2010. "Associativismo Transnacional – um estudo sobre
a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra (APEB – Coimbra)".
In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira na Europa, eds. Flávio
Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta. Barcelona: Coletivo
Brasil Catalunya, 222-229.
Resumo: A actual conjuntura que perpassa tanto o Brasil quanto Portugal a nível
academico, requer novos estudos sobre a imigração para fins estudantis, tanto pelo
aumento dos fluxos migratórios entre os dois países, quanto pelo fenómeno da
globalização e a cidadania a nível global. O presente trabalho trata do tema do
associativismo transnacional, a partir da perspectiva do associativismo de estudantes
imigrantes em Portugal, e posteriormente, apresenta um estudo de caso sobre a
Associação dos Pesquisadores e Estudantes brasileiros em Coimbra, no intuito de
caracterizar suas actividades, acções políticas e indicar algumas recomendações para o
ambiente interno e externo, que venham a contribuir na actuação da associação. A
APEB/Coimbra, tornou-se um actor político, que se mantém ao longo da história, a partir
da memória oral, dos discursos e do activismo de seus associados e ex associados; exerce
papel importante na incidência política e na construção de espaços mais democráticos e
politizados nas universidades de Coimbra, sobretudo na luta pelos direitos dos estudantes
brasileiros.

Resumen: La actual coyuntura que prevalece tanto en Brasil y en Portugal en el ámbito
académico y requiere de más estudios sobre la inmigración para los estudiantes, tanto
mediante el aumento de la migración entre los dos países, como el fenómeno de la
globalización y la ciudadanía global. En este trabajo se aborda la cuestión de las
asociaciones transnacionales, desde la perspectiva de las asociaciones de estudiantes
inmigrantes en Portugal y, a continuación se presenta un caso de estudio de la Asociación
de Investigadores y estudiantes brasileños en Coimbra, con el fin de caracterizar sus
actividades, las acciones política y algunas recomendaciones para el entorno interno y
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externo que contribuyan en las actividades de la asociación. La APEB / Coimbra, se
convirtió en un actor político importante, que se mantiene a lo largo de la historia, desde
la memoria oral, del discurso, y el activismo de sus miembros y ex miembros, desempeña
un papel importante en la promoción y en la construcción de espacios más democráticos
y politizados en las universidades de Coimbra, en particular en la lucha por los derechos
de los estudiantes brasileños.
1038) Silva, Carmelita & Celeste Fortes, eds. 2011. As Mulheres em Cabo Verde.

Experiências e Perspectivas. Praia: Edições Uni-CV.
Resumo: Este livro, ao juntar na mesma “sala” mulheres e homens com experiências
distintas, que encontraram nos estudos de género o denominador comum para pensarem
e reflectirem, particularmente, sobre as relações de género, dando, desta vez, voz às
mulheres, pretende e propõe-se constituir um primeiro passo na dinamização de estudos
sociais de género em Cabo Verde. A situação das mulheres em Cabo Verde não foge
ao que acontece na maioria dos países africanos. Apesar das conquistas efectuadas pela
sociedade civil no domínio da igualdade e equidade de género, a discriminação das
mulheres em esferas importantes da vida continua a ser uma dura realidade para muitas
mulheres, independentemente da sua classe social de origem, como apontam algumas
das leituras que compõem esta publicação.
1039) Silva, Eduardo Filipe Cardoso Marques da. 2010. Competências linguísticas e

trajectórias profissionais dos imigrantes ucranianos e moldavos na AML (o caso de Vila
Franca de Xira). Mestrado em População, Sociedade e Território. Lisboa: Faculdade de
Letras, Universidade de Lisboa.
Resumo: Em termos gerais, este projecto tem como objectivo analisar o actual quadro de
integração dos imigrantes do Leste Europeu em Portugal, mais concretamente os
ucranianos e moldavos. Inicialmente, serão apresentadas as razões que originaram o
surgimento deste novo fluxo migratório e as características específicas deste tipo de
imigrante para depois se enunciarem e descreverem as políticas de integração existentes
a nível nacional, de forma a compreender-se o contributo que os diversos agentes têm na
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integração dos imigrantes. Serão abordadas, de um modo mais específico e
aprofundado, as suas competências linguísticas e a influência que estas têm na sua
integração na sociedade portuguesa, com destaque para a inserção no mercado de
trabalho, incluindo-se aqui as questões da mobilidade e progressão profissional. Serão
destacados os Cursos de Português para Estrangeiros, nomeadamente aqueles que se
inserem no âmbito do Programa “Portugal Acolhe” e a sua importância para o reforço das
competências linguísticas e sociais, questão que assumimos à partida como
potencialmente relevante para uma integração bem-sucedida dos ucranianos e moldavos
na área de estudo escolhida – Área Metropolitana de Lisboa e, em particular, o concelho
de Vila Franca de Xira.
Resumo: Generally speaking the present paper endeavours to analyse how Eastern
European immigrants and specifically those from the Ukraine and Moldova are currently
being integrated in Portugal. First the reasons are addressed for this new wave of
immigration as well as the specific features characterizing the migrating population
involved. At a second stage, there will be presented the Portuguese integration policies
and instruments presently in place, in order to properly assess the contributions each of
these national institutions provide to the integration of immigrants. Particular emphasis will
be placed on Portuguese language skills held by the aforementioned groups of immigrants
and the relevance this factor bears for their integration into Portuguese society, specially
their integration into the labour market including the question of their professional progress
and job mobility. Another focal point will be courses of Portuguese as a foreign language
and particularly those provided under the auspices of the Program “Portugal Acolhe”, and
the importance these courses have for a successful integration of Ukrainians and
Moldavians within the chosen area of this study, which is the Lisbon Metropolitan area and
Vila Franca de Xira in particular.
1040) Silva, Mafalda & Mariana Barbosa. 2014. “Percursos de integração de refugiados
em Portugal”. In: Género, nacionalidade e reclusão – Olhares cruzados sobre migrações

e reclusão feminina em Portugal, ed. Raquel Matos. Porto: Universidade Católica Editora,
99-124.

691
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

1041) Silva, Manuel Carlos, José Manuel Sobral & Mariana Ramos. 2012. "Ciganos e
não ciganos: imagens conflituosas em contextos de vizinhança. O bairro social da
Atouguia, Guimarães". In: Portugueses Ciganos e Ciganofobia em Portugal, ed. José
Gabriel Pereira Bastos (com a colaboração de Manuela Mendes & Elsa Rodrigues).
Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 143-167.
Excerto: Nos últimos anos a convivência entre ciganos e não ciganos em Portugal ganhou
uma notoriedade pública particular, quando uma autoridade do estado – o governador
civil de Braga – tomou uma atitude de defesa de uma comunidade cigana que estava em
vias de ser expulsa de uma aldeia minhota. Tratou-se de um acto excepcional, pois a
atitude habitual do estado em Portugal e em outros países tem-se pautado pela debilidade
no apoio a este colectivo, quando não ausência do mesmo e inclusivamente perseguição
aberta. Este acto esteve na génese de um estudo mais amplo sobre racismo e relações
inter-étnicas no distrito de Braga, que incluiu este colectivo (Silva et al., 2006). Deste
trabalho foram retirados materiais para este texto que se debruça sobre o contexto
concreto de um bairro social de Guimarães, onde foram realojados portugueses ciganos
e não ciganos, ambos em posições subordinadas – irmanados no desfavorecimento
económico e na pobereza relativa. Ambos os colectivos estão submetidos a
discriminação, pois, como lembrou Benedict, no seu texto clássico sobre o racismo
(1942), «(…) a pobreza afasta tanto os grupos sociais quanto a cor da pele ou a forma

das suas cabeças» (Benedict 1983:151). Porém, se os não ciganos pobres são
discriminados socialmente na sociedade portuguesa, a discriminação face aos ciganos é
distinta, porque são vistos como um grupo à parte de todos os outros, e tal reflecte-se no
contexto local. O objectivo do trabalho realizado no bairro consistia em conhecer as
implicações concretas da proximidade espacial para o convívio inter-étnico – isto é, se o
mesmo traria modificações às atitudes marcadas pela tensão e pelo conflito existentes
anteriormente. Como é sabido, as atitudes dos grupos estão ligadas a construções do
que eles são e do que são os outros, da sua identidade e da deles. Por isso, procurámos
inquirir não só das práticas existentes – e nomeadamente das relações de vizinhança
propriciadas pela proximidade em termos espaciais – como dessas construções sociais
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do Outro, que podem ser caracterizadas como representações, discursos, estereótipos ou
imagens.
1042) Silva, Maria Cardeira (ed.), Rita Cachado, Maria Cardeira da Silva, Raquel
Carvalheira, Francirosy Ferreira, Rita Faria, Francisco Freire, Joana Lucas, José Mapril, Vera
Marques, Carimo Mohomed, Susana Pereira Bastos, Angeles Ramirez, Carla Sousa &
Virtudes Téllez. 2010. Muçulmanos em suas cidades. Lisboa: Próximo Futuro, Fundação
Calouste Gulbenkian.
Resumo: As preocupações ocidentais sobre cidades e cidadania muçulmanas
progrediram entre propostas de um modelo islâmico de cidade, o questionamento da
existência de uma cidade islâmica, a progressiva focagem de interesse nos movimentos
sociais e religiosos urbanos em cidades islâmicas e o crescente enfoque na cidadania
dos muçulmanos na Europa. Entretanto, também as cidades de contextos maioritariamente
islâmicos empreenderam historicamente processos de outrificação e se confrontaram e
confrontam com a diversidade cultural, frequentemente expressa em termos religiosos.
Nem umas, nem outras, assim mutuamente constituídas, se têm empenhado em cruzar
experiências históricas de urbanidade mais ou menos recente com vista a resolver
problemas decorrentes de uma alteridade cada vez mais reificada com base na religião.
Neste texto, produzido colectivamente por membros do Núcleo de Antropologia em
Contextos Islâmicos do CRIA e outros convidados, pretendemos estirar a reflexão sobre
muçulmanos em suas cidades, velhas e novas, em diferentes continentes, de população
maioritária ou minoritariamente muçulmana, sustentando-a em etnografias de encontros
diversos e singulares, argumentando que um pensamento exclusivamente formatado pelo
princípio da alteridade religiosa, e estribado em mapas culturais, não é produtivo, mas
cada vez mais reprodutivo da realidade que pretende objectivar e, logo, pouco útil para
projectar boas cidades e novas maneiras de as habitar.
1043) Silva, Maria Cardeira da, ed. 2013. Castelos a Bombordo. Etnografias de

patrimónios africanos e memórias portuguesas. Lisboa: Centro em Rede de Investigação
em Antropologia.
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Excerto: A silhueta da nave como transporte de traços culturais tem de alguma forma corporalizado, desde a publicação do Black Atlantic (Gilroy 1993), a fluidez das diásporas.
Os projetos de investigação Castelos a Bombordo (I e II), financiados pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia, recorreram ainda no título à mesma metáfora – associando--lhe
a dos Castelos – para explorar outros trânsitos, de outros colonialismos, noutras direções
e sentidos que não os que Gilroy perseguiu. As investigações centraram -se primeiro nas
rotas que ligam historicamente Portugal a alguns países árabes e islâmi-cos, balizadas por
práticas de cooperação patrimoniais contemporâneas (Marrocos, Mauritânia, Irão);
alargaram -se, depois, a outros países africanos (Senegal, Cabo Verde, Guiné -Bissau,
Moçambique) investindo na análise de memórias, nostalgias e outros recursos
patrimoniais, e às implicações dos regimes do turismo que a estes, muitas vezes, estão
associados.O objetivo básico das pesquisas era o de permitir uma análise das
reconfigurações étnicas e nacionais encenadas com base em novas figurações identitárias
(do que é português, árabe, muçulmano, africano, diaspórico, nacional) construídas em
parceria através de processos da arqueologia e da patrimonialização espoletados por
práticas atuais de cooperação e diplomacia e/ou lubrificadas pelo turismo internacional.
Mas não investimos em ruminações sobre ruínas (Stoler 2008), nem nos balizámos por
ins-pirações teóricas globais do pós-colonialismo cuja força centrífuga, como já foi dito
(Vale de Almeida 2000, Ferreira 2007, Medeiros 2006), pode irradiar das etnografias
as especificidades do que foi o nosso império e seus encontros. À escala local, aquela
que acabámos por privilegiar, o objetivo de partida era o de entender a gestão
quotidiana dos novos regimes do património e do turismo, especialmente em contextos de
pobreza, e o modo como ela é determinada por – e afeta – conformações culturais e
normas e categorizações sociais locais prévias. Daí partimos, nalguns casos mais do que
noutros, para exercícios empíricos (mas não empiricistas) de imaginação antropológica
(Comaroff e Comarof 2003). E são apenas esses exercícios que podem ser vistos como
pequenos contributos para uma eventual teorização do pós-colonialismo português. O
resto é etnografia, mas não nos pareceu isso irrelevante ou, de modo algum, redundante
(Comaroff e Comaroff 2003).
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1044) Silva, Maria Cardeira da. 2013. "O sentido dos árabes no nosso sentido. Dos
estudos sobre árabes e sobre muçulmanos em Portugal". In: Castelos a Bombordo.

Etnografias de patrimónios africanos e memórias portuguesas, ed. Maria Cardeira da
Silva. Lisboa: Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 19-42.
Excerto: Existe um número considerável de razões que tornam difícil a reflexão acerca dos
estudos árabes e islâmicos em Portugal. Começar por enunciá -las será, talvez, a melhor
maneira de encetá -la.Em primeiro lugar deparamos com a fluidez das fronteiras
disciplinares do campo. É, obviamente, impossível encontrar seus limites sem analisar a
formação histórica e a evolução da sua institucionalização. Assumir essa fluidez é supor
uma configuração multidisciplinar essencialista de tipo orientalista. Mas, a julgar pelo que
se passa no panorama nacional contemporâneo, o campo parece, de facto, congregar
uma rede relativamente densa (embora pouco ampla) de investigadores de diferentes
disciplinas e formações, criada, também, ao sabor de circunstâncias e de redes de
conhecimento pessoais, cooptando estudiosos ou interessados fora mesmo do meio
académico, de acordo com o tema específico elegido para os fora ou para as
publicações. Contingências do mesmo tipo, que começam agora a ser sujeitas a análise,
condicionaram também a definição histórica de um domínio que, ainda por cima, se
mostrou especialmente vulnerável a apropriações políticas, por via das construções
identitárias.
1045) Silva, Maria Vieira da & Carolina Gonçalves. 2011. Diversidade linguística no

sistema educativo português: Necessidades e práticas pedagógicas nos Ensino Básico e
Secundário. Observatório da Imigração, 46. Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: O presente estudo, centrado no 3º ciclo do ensino básico e no ensino
secundário, na área da Grande Lisboa, pretende ser um contributo para conhecer e
categorizar a diversidade linguística existente no sistema educativo português, através do
levantamento das necessidades que os alunos, cuja língua materna não é o português,
têm para realizar com sucesso o seu percurso de aprendizagem. Foi igualmente intenção
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averiguar que estratégias e que actividades pedagógicas são promovidas pelos
professores, em sala de aula, no ensino-aprendizagem da língua do país de acolhimento.
A fundamentação teórica do estudo constitui a primeira parte do trabalho, tendo como
referentes os elementos em análise no estudo empírico - ensino/aprendizagem do
português língua não materna; os alunos portadores de culturas diferentes; os professores
de PLNM -, procurando as respostas mais recentes para estas problemáticas e uma visão
actualizada da dimensão do ensino-aprendizagem de uma língua. Na segunda parte
descreve-se a metodologia do estudo e apresenta-se os resultados obtidos através da
aplicação de um questionário a 874 alunos e de entrevistas realizadas a 32 professores.
Faz-se, ainda, a discussão dos resultados, articulando-os com a fundamentação teórica,
e avança-se com recomendações de política educativa, das quais se salienta: 1 – A
necessidade de promover a formação, ou pelo menos sensibilização, de todos os
professores para o ensino-aprendizagem do português LNM com vista a efectivar a
transversalidade da língua portuguesa no currículo e a correspondente responsabilidade
de todos os docentes no trabalho de correcção e de enriquecimento da mesma, incluindo
as especificidades próprias de cada disciplina curricular. 2 - Professores do 3º ciclo e do
Secundário poderem ser coadjuvados por docentes do 1º ciclo ou mesmo por agentes
educativos com experiência na alfabetização. 3 - Criação de uma bolsa de formação
contínua de professores de PLNM. 4 – Envolvimento das famílias numa participação séria
e colaborativa com a Escola, o que poderá implicar a alteração da vinculação actual da
matrícula do aluno ao local de residência. Defende-se que esta medida pode, também,
ser um elemento que ajude a acabar com a guetização promovendo cenários educativos
mais próximos de uma sociedade multicultural e de uma cidadania intercultural.
1046) Silva, Perpétua Santos. 2013. "Portugal e as políticas de integração de imigrantes".

Segundas Lenguas e Inmigracion en red, 7: 8-27.
Resumo: Com base em análise documental efetuada a partir de varias fontes de
informação, apresentaremos um breve panorama da imigração em Portugal e discutiremos
aspetos das políticas de integração dos imigrantes atuamente em curso. Para além da
identificação da posição de Portugal em relação a outros países da Europa, será dado
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destaque à dimensão lingüística das políticas de integração e serão apresentados alguns
dados a partir dos resultados do Inmigrant Citizens Survey (ICS), conducido pelo Migration
Policy Group, e do Migrant Integration Survey, desenvueltos pelo Eurobarómetro,
Comissão Europeia.
Resumo: Based on data collection from different souces of information our work will present
a short overview on inmigration in Portugal and we will question aspects of ongoing
immigration integration policies. In addition to the identification of the stand of Portugal in
the context of other European countries we will approach the linguistic implications of
those integration policies and some data will be presented base don the results published
by the Immigrant Citizens Survey (ICS), led by the Migration Policy Grouo and the
Migration Integration Survey, developed by EC, Eurobarometer.
1047) Silva, Sofia Marques. 2012. "Contributos do PIDOP para uma reflexão sobre as
juventudes em tempos de descrença". In: Agência e participação cívica e política: Jovens

e imigrantes na construção da democracia, eds. Isabel Menezes, Norberto Ribeiro, Maria
Fernandes-Jesus, Carla Malafaia & Pedro D. Ferreira. Porto: Livpsic, 155-157.
Excerto: Sendo as juventudes, suas culturas e contextos, uma das áreas privilegiadas de
investigação e de intervenção a que nos dedicamos, o Projecto Processes Influencing

Democractic Ownership and Participation (PIDOP) vem contribuir nas suas diversas

vertentes para assinalar aspectos que nos permitem olhar as juventudes a partir de
segmentos de caracter menos homogéneo, lartendo-se para diferentes formas de
perceber e experienciar a participação cívica.
1048) Silva, Vagner Gonçalves da. 2013. Os imigrantes brasileiros em Portugal e a

educação ao longo da vida. Mestrado em Educação e Sociedade. Lisboa: ISCTE Instituto
Universitário de Lisboa.
Resumo: Este trabalho de investigação intitulado Os Imigrantes Brasileiros em Portugal e a
Educação ao Longo da Vida pretende compreender os diferentes tipos de relação que
esta população estabelece com a Educação e Formação em Portugal e as variáveis que
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interferem nessa relação. Para o efeito, foi aplicado um inquérito por questionário aos
adultos imigrantes brasileiros que procuraram o Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
da Casa do Brasil em Lisboa entre Novembro/2012 e Agosto/2013. Como principais
conclusões destacam-se as seguintes: a) verificou-se que existe uma relação positiva
(sobretudo a nível das representações) dos inquiridos com a Educação ao Longo da Vida;
b) as intenções e as práticas se diferenciam quando relacionadas com o grau de
qualificação dos inquiridos; c) ausência de práticas de formação nas organizações onde
desempenham suas funções; d) as línguas são o tipo de formação de maior interesse da
comunidade inquirida.
Resumo: This research work titled "Brazilian Immigrants and Lifelong Education" aims to
understand the different types of relationship that this population establishes with the
Education and Training in Portugal and the variables that interfere in this relationship. For
this purpose, a questionnaire was applied to the adult Brazilian immigrants that, within a
given period of time, sought the Professional Insertion Office (GIP) of Brazilian House in
Lisbon between Novembro/2012 and Agosto/2013. As main conclusions highlights
include the following: a) it was found that there is a positive relationship (especially at the
level of representations) of respondents with Lifelong Education; b) the intentions and
practices differ when related to the degree of qualification of respondents; c) lack of training
practices in organizations where they perform their functions; d) languages are the type of
training of interest in the reporting community.
1049) Silva, Vanda Aparecida da. 2009. "Nos braços de um polvo gentil: burocracia,
autoridade, cidadania". Etnográfica, 13 (1): 173-193.
Resumo: Este é um ensaio inspirado em experiências de cidadãos portugueses e
estrangeiros, inclusive a da investigadora estrangeira, no trato com órgãos da
administração pública do país de acolhimento, Portugal. Minha intenção aqui é
compreender alguns dos dispositivos da burocracia na vida cotidiana, discorrendo sobre
alguns usos do sentido de autoridade no âmbito das relações sociais. O texto inicia-se
com notas de uma “etnografia autobiográfica”, enquanto examina estas relações e como
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podem ser afectadas por dinâmicas complexas de implantação e incorporação de normas
burocráticas. O texto traz elementos que contribuem para a compreensão e reflexão sobre
os processos de aprendizagem da cidadania, e sobre as manifestações e representações
de autoridade numa “situação social”.
Resumo: This is an essay inspired by experiences of Portuguese and foreign citizens,
including the ones of the foreign researcher who writes it, in dealing with agencies of the
administrative Machine of the host country, Portugal. My intention is here to understand
some devices of the bureaucracy in daily life and discuss some of the uses of the meaning
of authority in social relations. The text begins with notes of an “autobiographic
ethnography”, while examining such social relations and the ways they can be affected
by complex dynamics of establishment and incorporation of bureaucratic norms. The text
brings elements that contribute for the understanding and reflection on the processes of
learning citizenship, along with the expressions and representations of authority in a social
situation.
1050) Silveira, Luís Espinha da, Daniel Alves, Nuno Miguel Lima, Ana Alcântara & Josep
Puig. 2011. "Caminhos-de-ferro, população e desigualdades territoriais em Portugal,
1801-1930". Ler História, 61: 7–38.
Resumo: A historiografia sobre os caminhos-de-ferro em Portugal tem analisado o seu
impacto no país como um todo, dando pouca atenção à sua influência na dinâmica
populacional. Este artigo defende que os caminhos-de-ferro estimularam o crescimento da
população nas áreas servidas por esta infraestrutura, contribuíram para o desenvolvimento
urbano e incentivaram as migrações internas. Porém, os seus efeitos foram desiguais, pois
a ferrovia beneficiou as zonas já prósperas (Norte Atlântico), tendo uma influência
negativa em regiões com maiores debilidades estruturais (Norte Interior). Além disso, não
foi capaz de atrair uma significativa população migrante.
1051) Silvestre, Filipa Catarina Leitão Fancaria. 2012. Um olhar sobre a imprensa:

representações sobre os requerentes de asilo e refugiados em Portugal. Mestrado em

699
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

Migrações, Inter-etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: As migrações são um fenómeno complexo e multifacetado, sendo ténues as
fronteiras a nível sociológico entre os movimentos populacionais ditos de natureza
voluntária e forçada. Neste âmbito, surge o termo “refugiado” com toda a sua
complexidade interna e adaptabilidade às circunstâncias do seu uso. Para a sua
definição, influem os discursos mediáticos, tendo em conta a importância incontornável
que os media assumem na formação da percepção pública e compreensão da realidade
social. O presente trabalho procura, assim, abordar as representações sociais dos
requerentes de asilo e refugiados em Portugal tal como configuradas e veiculadas pela
imprensa portuguesa. Como eixos problemáticos da investigação, serão contempladas
questões no âmbito da visibilidade, da enunciação e da caracterização dos refugiados
em Portugal. Neste sentido, procede-se a uma apresentação geral das peças jornalísticas
sobre o asilo no contexto português, com base na abordagem quantitativa das técnicas
de análise de conteúdo. Segue-se uma observação de carácter essencialmente qualitativo
que, através das técnicas proporcionadas pela análise crítica do discurso, procura reflectir
sobre as práticas discursivas presentes no jornalismo de imprensa sobre esse “Outro” que
vive entre “Nós”.
1052) Simões, Ana Cecília. 2011. Guia Jurídico da Imigração em Portugal. Orientações

para a Acção Social. Lisboa: CGTP-IN.
Resumo: O "Guia Jurídico para a Acção Sindical" que agora apresentamos é produzido
no âmbito de um Projecto elaborado pelo Departamento de Migrações da CGTP-IN
designado "IMIGRAÇÃO – INFORMAR E FORMAR PARA MELHOR INTEGRAR" no POPH,
Programa Operacional Potencial Humano. Conhecer em pormenor a legislação existente,
compreender a forma de a aplicar e perceber os "alçapões" que possui é essencial para
todos os cidadãos pois não basta que exista uma Lei – é necessário que os cidadãos
saibam como a efectivar.
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1053) Siqueira, Sueli. 2009. "Mobilidade social: análise comparativa do retorno de
brasileiros dos EUA e Portugal". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 5:
135-154.
Resumo: O objectivo central deste artigo é descrever a mobilidade social dos emigrantes
retornados dos dois maiores fluxos migratórios internacionais da Região de Governador
Valadares (MG-Brasil) dos EUA e Portugal, e caracterizar os diferentes tipos de retorno. A
pesquisa foi realizada na Microrregião de Governador Valadares (MG) com brasileiros
que emigraram para os EUA e Portugal. As redes migratórias foram fundamentais no
direccionamento desses fluxos. Na Região de Governador Valadares os efeitos desse
fluxo são marcantes no sector imobiliário, no comércio e no surgimento de novos
empreendimentos. Os emigrantes retornados obtiveram mobilidade social, contudo, no
retorno, os que emigraram para os EUA apresentam rendimentos maiores que os de
Portugal.
Resumo: The main object of this article is to describe the social mobility of the emigrants
who returned from the two largest international migratory flows of Governador Valadares
Region (MG-Brazil) - USA and Portugal and to characterize the different types of returning.
The research was accomplished in Governador Valadares Micro region with Brazilians
that emigrated to USA and Portugal. The migratory nets were fundamental in the direction
of those flows. In Governador Valadares Region the effects of this flow are outstanding in
the real estate section, in the trade and in the appearance of new enterprises. Coming
back they obtained their social mobility; however in the return the ones that immigrated to
the USA present larger income than the ones from Portugal.
Resumen: El objetivo central de este artículo es describir la movilidad social de los
emigrantes retornados de los destinos internacionales más importantes de la región de
Gobernador Valadares (MG-Brasil) - los Estados Unidos y Portugal, caracterizando los
diferentes tipos de retorno. La investigación se realizó en la micro-región de Gobernador
Valadares con brasileros que emigraron para los Estados Unidos y Portugal. Las redes
migratorias fueron fundamentales en el direccionamiento de los flujos. En la región de
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Gobernador Valadares los efectos de estos flujos son determinantes en el sector
inmobiliario, en el comercio y en el surgimiento de nuevos emprendimientos. Los
emigrantes retornados obtuvieron una movilidad social aunque aquellos que retornaron de
los Estados Unidos presentaron lucros mayores a aquellos que regresaron de Portugal.
1054) Soares, Maria Filomena Militão. 2012. A integração de jovens imigrantes

ucranianos no sistema escolar português: principais dificuldades e forma de as superar.
Mestrado em Migrações, Inter-etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Portugal tem sido, por excelência, um país de marcados fluxos migratórios, tendo,
desde a segunda metade da década de 1990 recebido, em particular, um grande
número de imigrantes provenientes da Europa de Leste, isto, como consequência das
precárias condições económico-sociais dos países da Ex-URSS. Hoje, passadas quase
duas décadas, após o início deste fluxo migratório, constata-se que continuam a chegar
imigrantes de Leste, maioritariamente, uma camada muito jovem que, ao abrigo da Lei
do Reagrupamento Familiar, se vem juntar aos seus progenitores, ou a familiares outros,
reunindo estes actualmente as condições de vida necessárias para os poderem receber
condignamente em Portugal. É sobre estes jovens e, em especial, sobre os jovens
ucranianos, sendo uma das comunidades imigrantes mais significativas no momento, que
incide este trabalho, no intuito de investigar um pouco sobre os seus percursos de vida e,
mais concretamente, sobre o acolhimento, aceitação e desenvolvimento em âmbito
escolar desde o momento em que chegam a Portugal. Assim, procede-se a uma
investigação qualitativa, por meio de entrevistas individuais não directivas, no sentido de
recolher o maior número de informações possível sobre os informantes, visando,
sobretudo, os pormenores sobre a integração escolar e suas principais dificuldades. Após
um enquadramento teórico que contempla uma contextualização histórico social dos
países de origem e de acolhimento, bem como uma breve abordagem das teorias das
migrações, procede-se à explicitação das principais temáticas abordadas em entrevista,
começando por uma caracterização do grupo em análise, passando às condições em
que estes jovens chegam a Portugal, às dificuldades sentidas, às suas tentativas de
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integração e, principalmente, à dificuldade de comunicação em Língua Portuguesa.
Sendo esta a Língua veicular dos conhecimentos escolares e académicos, quais as
soluções para superar o obstáculo que a mesma constitui no processo de
ensino/aprendizagem. Finalmente, e tendo por base todo o percurso dos informantes,
averiguar sobre quais os seus objectivos de vida e se os pretendem incrementar e
desenvolver no país de acolhimento.
1055) Solano, Ever Antonio Arrieta. 2013. Relatório de estágio: filme documentário sobre

os imigrantes dos PALOP no grande do Porto. Mestrado em História, Relações
Internacionais e Cooperação. Porto: Faculdade de Letras, Universidade de Porto.
Resumo: O presente relatório consiste na descrição das atividades desenvolvidas durante
o período de estágio realizado no Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto
(CEAUP). Neste relatório são abordados os principais temas e contextos relativos ao
trabalho de produção de um filme documentário baseado em entrevistas, centrados na
temática das migrações dos PALOP no Grande Porto. O relatório está organizado em
várias secções, abordando, no possível, todos os aspetos essenciais do trabalho
desenvolvido. Em primeiro lugar, na introdução apresentam-se os objetivos do relatório e
a organização do mesmo. A segunda e terceira parte consistem na apresentação dos
aspetos teóricos relacionados com o trabalho realizado. Uma quarta parte corresponde
à apresentação e descrição da metodologia do projeto e das atividades realizadas
durante o período de estágio. Por último, apresenta-se a conclusão, seguida de um
pequeno apartado de anexos.
1056) Solla, Luísa. 2013. "Português Lengua No Materna: un proyecto desarrolado con
escuelas de educación básica". Segundas Lenguas e Inmigracion en red, 7: 70-88.
Resumo: Neste artigo apresentarei, nas suas linhas gerais, um projeto que o ILTEC
desenvolvei em três agrupamentos de escolas. Partindo do conhecimento das práticas dos
profesores, procurou-se estudar a situação de diversidade lingüística e cultural aí presente,
traçando e concretizando um percurso pedagógico mais adequado a aluno que, vivendo
num contexto escolar diferente do seu país de origen, estão integrados em turmas regulares
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e têm de aprender, em tempo útil, a língua da escola como objeto e como meio de
aprendizagens curriculares. Descreverei sumariamente o contexto em que o projeto se
desenvolveu e a motivação que nos levou a concebê-lo, discutirei as linhas gerais da
metodología seguida, darei conta das limitações sentidas e das aprendizagens
conseguidas, e divulgarei alguns dos productos que dele resultaram, em particular um CDROM com sugestões de actividades e materiais, já disponívem em linha, na página do
ILTEC www.iltec.pt. Este projeto foi financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e
decorreu entre 2009 e 2012.
Resumo: In this article, I will broadly describe a Project carried out by ILTEC in three school
groups. Taking teachers’ pratical knowledge as a starting point, the Project aimed to study
the linguistic and cultural diversity in the school groups, as well as conceiving and
implementing a pedagogic trajectory adapted to the needs of the L2 students. These
students are integrated in regular clases and face considerable challenges adapting to a
new educational context and acquiring in the shortest time possible the language used in
school either as a subject in its’ own right or as a means for learning other subhects. I will
briefly outline the motivation behind the Project and the context in which it took place. I will
also discuss the general methodology, some of the limitations felt by the theam and a simple
of learning outcomes of students and teachers. Furthermore, I will present some of the
products that resulted from the Project, in particular a CD-ROM containing activities and
materials, currently available on-line at ILTECs’ website (www.iltec.pt). The Project was
financed by the Calouste Gulbenkian Foundation and carried out between 2009 and
2012.
1057) Sopa, Maria João Pereira. 2009. Representações e práticas da maternidade em

contexto multicultural e migratório. Mestrado em Comunicação em Saúde. Lisboa:
Universidade Aberta.
Resumo: As sociedades de hoje são cada vez mais, culturalmente diversificadas. Portugal
não é excepção, verificando-se este fenómeno no quotidiano. Consequência deste facto
assiste-se a um aumento significativo de mulheres a viver o processo da maternidade em
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contexto multicultural e migratório. A maternidade não é imune à pressão de diversos
factores que estão subjacentes a um processo migratório. É enquadrado neste paradigma
que este estudo envereda a sua pesquisa, pretendendo compreender de que modo a
mulher imigrante vivencia a sua gravidez, parto e puerpério em situação de
adaptação/aculturação. De modo a dar resposta ao pretendido com o estudo, dirigiu-se
o mesmo para a metodologia qualitativa. É um estudo descritivo, exploratório e
transversal. Optou-se como instrumentos de colheita de dados, pela entrevista semiestruturada associada à observação participante. Foram entrevistadas no seu domicílio,
vinte mulheres imigrantes que tinham sido mães recentemente em Portugal. Os dados foram
analisados através da técnica de análise de conteúdo de Bardin. Concluiu-se que as
práticas de cuidados relativas à maternidade, encetadas na intimidade da família são
grandemente influenciadas pelos saberes culturais originais, embora sofrendo algumas
alterações em contexto de imigração, fruto da interferência da cultura de acolhimento. O
suporte social informal na ajuda da consolidação do papel materno tem um peso mais
expressivo, do que o suporte social formal, nomeadamente, dos profissionais de saúde.
Resumo: The societies today are more and more, culturally diversified. Portugal is no
exception, this phenomenon can be verified in the everyday life. Consequence of this fact
is the significant increase of women who live the process of the maternity in a multicultural
and migratory context. The maternity is not exempt from the pressure of several aspects that
are related to a migratory process. It is framed in this paradigm that this study does its
research, trying to understand the way the woman immigrant live their pregnancy, childbirth
and puerperium in a situation in which they have to experience the adaptation to the culture
of the foreign country. In order to give answer to the purpose of the study, the option was
the qualitative methodology. It is a descriptive, exploratory and traverse study. We opted,
as instruments of collection of the data, for the semi-structured interview associated to the
participant observation. Twenty immigrant women, who had been recently mothers in
Portugal, were interviewed at their homes. The data were analyzed through the technique
of content analysis of Bardin. We are able to conclude that the relative practices of cares
to the maternity, begun in the intimacy of the family are largely influenced by their own
cultural origine, although suffering some alterations in immigration context, fruit of the
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interference of the reception culture. The informal social support in the help of the
consolidation of the maternal paper has a more expressive weight than the formal social
support, such as the one given by the professionals of health.
1058) Sousa, Carlos Jorge dos Santos. 2012. "Percursos de uma História de Vida: o
casamento de António Maia Carlos Jorge dos Santos Sousa". In: Portugueses Ciganos e

Ciganofobia em Portugal, ed. José Gabriel Pereira Bastos (com a colaboração de
Manuela Mendes & Elsa Rodrigues). Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de
Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, 29-48.
Excerto: O casamento segundo a moralidade cristão assenta num princípio básico, e ao
mesmo tempo fundamental, que consiste no direito de regulamentar a sexualidade. É
segundo o direito canónico indissolúvel. Aqui reside a primeira aproximação entre os
cânones da igreja católica e os princípios do direito consuetudinário de muitas
comunidades ciganas. Quando se analisa de forma mais cuidadosa esta aproximação
verifica-se que, de facto, elas ocupam os extremos opostos do “ casamento indissolúvel”.
Porquê? Porque um está plasmado no direito canónico e a indissolubilidade do casamento
decorre dos regulamentos que o sustentam, o outro emerge de um contexto social em que
os “jovens seres humanos «ingressam nos significados» (…) do mundo à sua volta” (Bruner,
2002:76) e aprendem, desde a mais tenra idade, o significado simbólico do casamento.
Não existem separações, divórcios nas comunidades ciganas? Claro que existem, sempre
existiram mas é possível afirmar que são uma excepcionalidade.
1059) Sousa, Carlos Jorge dos Santos. 2013. "Relações interétnicas, dinâmicas sociais e
estratégias identitárias. Uma família cigana portuguesa, 1827-1957". In: Ciganos

Portugueses. Olhares Plurais e Novos Desafios Numa Sociedade em Transição, eds.
Maria Manuela Mendes & Olga Magano. Lisboa: Editora Mundos Sociais, 223-235.
Excerto: Os ciganos eram vagabundos. Para Bauman, “ o vagabundo foi uma praga
para a modernidade mais jovem, um ogre que precipitou governantes e filósofos num
frenesim de instauração da ordem e de legislação” (Bauman, 2007 [1995]: 99). Bauman
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admite que o vagabundo não tinha amos e, não os tendo, estava fora de controlo,
condição que a modernidade não podia tolerar, e razão pela qual o combatia. “ Os
vagabundos livros de vínculos tornavam imperiosa e urgente a busca aonível societal da
nova ordem dirigida pelo Estado” (Bauman, 2007 [1995]: 100). O terror suscitado pelos
vagabundos residia na sua aparente liverdade de movimentos e, portanto, na
possibilidade de escapar a uma rede de controlo que então se exercia localmente. Os
seus movimentos eram imprevisíveis; diferentemente do peregrino, o vagabundo não tinha
destino; não sabíamos para onde iria, porque ele mesmo não se preocupava muito com
isso. Não tinha um itinerário antecipado e cada lugar era, para si, uma paragem
transitória, não sabendo quando dali sairia. Para onde quer que ia, era sempre um
estrangeiro; nunca poderia ser um nativo, alguém com raízes na terra. O autor que temos
vindo a citar, observa que o vagabundo moderno errava atravessando lugares povoados;
era vagabundo porque não podia fixar-se em nenhum lugar, como os demais. Os
sedentários eram muitos, os vagabundos poucos. “A pós-modernidade inverteu este ratio”
(Bauman, 2007 [1995]: 101). Os ciganos tornavam-se um problema.
1060) Sousa, Carlos Jorge dos Santos. 2013. Os Maias. Retrato Sociológico de uma

Família Cigana Portuguesa (1827-1957). Lisboa: Editora Mundos Sociais.
Resumo: Este estudo inicia-se no ano de 1827 – ano do nascimento de Manuel António
Botas – e vai até 1957 – ano do falecimento de António Maia, neto daquele, e filho de
Maria da Conceição de Sousa e Botas. As histórias de vida destes três indivíduos,
pertencentes a uma família cigana lisboeta, são analisadas a partir dos relatos orais de
membros da família, do jazigo de família, dos registos paroquiais de batismo, casamento
e óbito; dos jornais relativos aos períodos que medeiam aquelas datas, dos arquivos
militares e da Liga dos Combatentes da Grande Guerra. Estas fontes foram tratadas de
maneira a inter-relacionar categorias de informação que permitiram, através da sua
triangulação, a descoberta e consolidação de novos conhecimentos. As dinâmicas
sociais, culturais e étnicas desenvolvidas por aqueles três indivíduos e a sua família foram
objeto de estudo, de forma a compreender a pluralidade das suas pertenças étnicas,
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através dos contrastes e continuidades, nas suas dimensões sociais e culturais, com a
restante sociedade portuguesa.
1061) Sousa, Joana. 2009. "Good Practice in Sexual and Reproductive Health, APF". In:

Health and Migration in the European Union: Better Health for All in an Inclusive Society,
eds. Ana Fernandes & José Pereira Miguel. Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, 220-223.
Excerto: Nowadays, adolescent pregnancy, violence, gender-based discrimination and
HIV infection represent a significant problem in Portugal, of which only the tip of the iceberg
is known. All of them are silent problems, for a number of reasons that contribute to people
becoming more vulnerable each day. Portugal is one of European countries affected by
sexual and reproductive health-related problems, namely youth pregnancy and HIV/AIDS.
This issue represents not only a health problem that requires special intervention via adapted
strategies, but also a fundamental social and human rights problem that generates
discrimination, stigma, gender and social inequalities, and social, familial and professional
exclusion. It is also a fact that today the Algarve ranks fourth on national ranking of HIV
Infection and the use of efficient contraception is far from the desirable. We believe that
the adoption of risky behaviour in one’s sexual and reproductive life results from
psychological, social, cultural, financial and personal factors that determine perceptions,
values, attitudes and consequently choices that can make people vulnerable to sexual and
reproductive health-related problems, and consequently contribute to an unhealthy sexual
and reproductive life. The lack of information and ignorance about rights, along with the
difficulties in accessing sexual and reproductive healthcare and services, distorted
perceptions about responsibility, respect, risk, affection, pleasure, and gender roles,
among others, are the causes of this concerning situation. These factors justify the need for
the intervention of sexual and reproductive health services within communities, especially
among those more affected by and vulnerable to these issues. The knowledge and
recognition that some people could be more vulnerable to these problems than others,
obliged us, as a health and human rights NGO, to work in the field to try to help and
support people to get information and protection, and strengthen their resilience,
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empowering men and women (youth and adults) to deal with these important issues about
sexual and reproductive health, and in turn promoting social inclusion and accessibility to
health services and care. We advocate that only adapted, pro-active and comprehensive
methodologies can create answers to this population’s specific needs and lead us to our
main objective.
1062) Sousa, José Edmundo Xavier Furtado de. 2012. Imigrantes ucranianos em Portugal:

da satisfação das necessidades de imigração à adopção de comportamentos saudáveis.
Doutoramento em Psicologia, Especialidade em Psicologia Intercultural. Lisboa:
Universidade Aberta.
Resumo: A Ucrânia é a segunda comunidade estrangeira mais representativa em Portugal,
com 52.293 imigrantes ucranianos que representavam, em 2009, 12% do universo da
comunidade estrangeira a residir em Portugal. As necessidades resultantes do processo
de migração iniciam-se no país de origem, e confrontam-se com as singularidades que
irão encontrar na sociedade de acolhimento. Os modos de aculturação interferem na
adopção dos comportamentos saudáveis. Este enquadramento sugere-nos a finalidade
deste estudo assim como a pergunta de partida. A finalidade é conhecer e interpretar o
perfil sócio demográfico e comportamental dos imigrantes ucranianos em Portugal. O que
se traduz na seguinte pergunta de partida: “que relação existe entre o processo migratório
dos Imigrantes Ucranianos em Portugal, a satisfação das necessidades emergentes desse
movimento migratório e a adopção de comportamentos de saúde?”. Utilizamos a
triangulação de métodos, a recolha de dados ocorreu através do inquérito quer na forma
de questionário, quer na de entrevista. Realçamos que, devido às características culturais
e linguísticas, optamos por administrar um questionário bilingue. Os itens emergiram
baseados na observação participada, na revisão de literatura e em entrevistas
exploratórias que nos permitiram conceber um corpus de conhecimento. A amostragem
foi probabilística, por conglomerados. Na sequência do procedimento, o conglomerado
que constitui a amostra do nosso estudo, corresponde ao distrito de Lisboa sendo
constituído por 1970 associados inscritos na Associação dos Ucranianos Imigrantes de
Lisboa e na Escola Ucraniana “Dyvosvit”. Destes participaram, voluntariamente, 143
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imigrantes ucranianos, que constituem a nossa amostra. Como principal resultado
salientamos a existência de uma relação estatisticamente significativa e positiva entre a
Satisfação das Necessidades de Imigração e a adopção de Comportamentos Saudáveis,
globalmente quanto mais satisfeitas estiverem as necessidades de imigração, maior será
a adopção de comportamentos saudáveis. Poderemos concluir, que o modo de
aculturação do imigrante ucraniano à sociedade de acolhimento influencia a adopção
de comportamentos saudáveis.
Resumo: Ukraine is the second most representative foreign community in Portugal, with
52,293 immigrants representing in 2009, 12% of the universe of all foreign community
living in Portugal. The needs resulting from the migration process begin at home and face
up with the singularities they will find in the host community. The modes of acculturation
interfere with the adoption of healthy behaviors. This framework suggests the purpose of
this study as well as our starting question. The purpose is to understand and interpret the
socio demographic and behavioral profile of Ukrainian immigrants in Portugal. What is
reflected in the following initial question: "What is the relationship between the migration
process of Ukrainian immigrants in Portugal, with the satisfaction of the emerging needs of
migratory movement and the adoption of healthy behaviors?". We used a triangulation
method, the collection of data occurred throughout an inquiry either in the form of a
questionnaire and of interviews. To emphasize that, due to cultural and linguistic
characteristics, we chose to administer a bilingual questionnaire. The items emerged based
upon participant observation, on literature reviews and on exploratory interviews that
enabled us to design a corpus of knowledge. The sample was probabilistic, by clusters.
Following the procedure, the sample cluster in our study, corresponds to Lisbon district,
1970 are members enrolled in the Lisbon Ukrainian Association of Immigrants and on the
Ukrainian School "Dyvosvit”. Out of those, 143 Ukrainian immigrants participated
voluntarily, they are our sample. The main result to emphasize is the existence of a
statistically positive relationship between the satisfaction of the needs of Immigration and
the adoption of healthy behaviors, and overall the more satisfied needs of immigration are,
greater is the adoption of healthy behaviors. We therefore conclude that the mode of
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acculturation of the Ukrainian immigrants to the host society do influence the adoption of
healthier behaviors.
1063) Sousa, José Edmundo Xavier Furtado de Sousa. 2014. Imigração ucranian em

Portugal: Das necessidades de imigração à adopção de comportamentos saudáveis.
Novas Edições Acadêmicas.
Resumo: Pysanky, pysanka, e pessanka são palavras singulares, derivadas de uma mesma
palavra ucraniana, "escrever". Pessanka, são ovos inteiros, crus que foram decorados com
uma complicada combinação de desenhos e cores. Dar uma pessanka é dar um presente
simbólico da vida. É uma tradição ucraniana de dois mil anos, os ovos pintados à mão
são talismãs que trazem boa sorte, fertilidade, amor, fortuna e saúde para quem os recebe
de presente. Tradicionalmente, os desenhos das pessankas têm correspondência com o
tipo de oferenda que se pretende salientar. Como signos de bem-aventurança temos: as
flores que são um desejo de amor e caridade, o trigo representa fartura e prosperidade,
as galinhas traduzem fertilidade, os animais simbolizam a saúde. Daí termos destacado
na nossa capa uma pessanka que simboliza os votos de saúde.
1064) Sousa, Renata Alexandra da Silva. 2010. L’importance des objets dans la "maison

de passage": entre nostalgie et strategies d’affirmation identitaire. Mestrado em
Migrações, Inter-etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Este relatório de estágio foi elaborado após a realização do estágio no Centro
de Acolhimento dos Refugiados em Bobadela. Este lugar foi criado e está gerido pela
ONGD Conselho Português para os Refugiados. Durante o estágio, tive a oportunidade
de frequentar de maneira diária refugiados e requerentes de asilo. Isso permitiu-me de
estar num ambiente adequado para estabelecer as bases deste trabalho. Em seguida,
oito entrevistas de quatro pessoas que residiram no Centro foram realizadas tendo como
temas os objectos e a vida dessas pessoas antes, durante e depois da migração. A
observação participante durante o estágio e as entrevistas permitiram-me de analisar os
objectos que os refugiados levaram consigo durante o exílio, adquiriram durante o acto
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migratório, ou ainda, adquiriram ou estão a pensar adquirir no país de acolhimento. Estes
objectos são reveladores dos objectivos migratórios da pessoa e do duro compromisso
que a pessoa deve negociar entre guardar as práticas culturais do país de origem ou
adaptar-se às do país de acolhimento.
Résumé: Ce rapport de stage a été elabore suite à la réalisation du stage au sein du
Centre d‟Accueil des Réfugiés de Bobadela, espace crée et géré par l‟ONGD Conselho
Português para os Refugiados. Durant le stage, j‟ai pu hebdomadairement côtoyer des
réfugiés et des requérants d‟asile. Cela m‟a permis d‟être dans un environnement adéquat
pour établir les fondements de ce travail. Ensuite, huit entretiens de quatre personnes qui
ont résidé dans ce centre furent réalisés en ayant comme thèmes principaux les objets et
la vie des personnes avant, pendant et après la migration. L‟observation participante
durant le stage et les entretiens m‟ont permis d‟analyser les objets que les réfugiés ont pris
avec eux durant la fuite, ont acquis durant l‟acte migratoire, ou encore, ont acquis ou sont
dans l‟intention d‟acquérir dans le pays d‟accueil. Ces objets sont révélateurs des objectifs
migratoires de la personne et du difficile compromis qu‟elle doit négocier entre garder les
pratiques culturelles du pays d‟origine ou s‟adapter à celles du pays d‟accueil.
1065) Souza, Angela Maria de. 2012. "Globalizing Locations: Production-Consumption
Relations in the Hip-hop Movement in Brazil and Portugal". International Review of Social

Research, 2 (1): 77-92.
Resumo: This article is part of the ethnography for the doctoral thesis in social anthropology,
in which the fieldwork was conducted in Greater Lisbon and Greater Florianópolis on the
hip hop Movement. This analysis addresses two rap styles, Rap Creole, in Lisbon, made
predominantly by Cape Verdeans and Angolans immigrants, and in Florianópolis, rap de
quebrada, a form of expression of the population, mostly black residents, of the periphery.
In both rap styles can be perceived the development of an aesthetics that becomes outlined
in the tension between the individual and the collective, the global and the local. Based
on the styles mentioned here, I reflect on consumption relations that create networks and
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flows among the hip hop movement in different urban spaces, creating a kind of parallel
globalization among the peripheries, but remaking itself in a variety of cultural contexts.
1066) Swatowiski, Claudia Wolff. 2013. Novos Cristãos em Lisboa. Reconhecendo

estigmas, negociando estereótipos. Rio da Janeiro: Garamond.
Resumo: Neste livro, Cláudia Wolff Swatowiski discute sobre o impacto dos processos de
imigração na sociedade portuguesa, as propostas e dificuldades governamentais de
constituição de uma sociedade multiétnica e o entrelaçamento destes macroprocessos com
as inerações cotidianas onde noções de estigma e estereotipia são acionados, ao lado
de noções de crença e cosmologia. No debate sobre os processos de construção,
reconhecimento e negociação de estigmas e estereótipos, a autora desenvolve um aporte
original tanto para os estudos da religião quanto para os estudos urbanos. Cláudia abre
um novo horizonte de debate acadêmico, onde repertórios religiosos e seculares são
examinados não pela refutação mútua, mas como horizontes de sentido que podem se
entrelaçar, fundir e chocar, compondo campos de negociação de auto-reconhecimento e
afirmação no espaço público muitas vezes insuspeitos.
1067) Tamburlini, Marianna Bacci. 2013. "Paradossi dell'illegalità: migranti e leggi
migratorie in Portogallo". In: Vite (il)legali. Migranti africani in Italia e in Portogallo, eds.
Marzia Grassi & Martina Giuffrè. Firenze: SEID Editori, 133-164.
Excerto: Nell’ambito accademico, governativo e dei media europei, le espressioni usate
per definire i flussi migratori che sfuggono al controllo degli stati si rifanno spesso a un
immaginario che richiama il tema dell’illegalità, senza problematizzarne né l’origine, né
la diversità di esperienze che si racchiudono in questa categoria. Questo capitolo analizza
la costruzione di tale accezione dell’illegalità nell’ambito delle migrazioni internazionali,
studiando l’interazione fra le leggi migratorie e le esperienze di individui migranti in
Portogallo. Imperniandosi sul lavoro di campo a Lisbona e cinquanta interviste, oltre che
sull’analisi della situazione legislativa e della sua evoluzione più recente, sono esposti
alcuni paradossi riguardanti i processi di “illegalizzazione”. In modo simile a quanto fatto
da Cingolani e Giuffrè in questo stesso volume, sono prese in considerazione sia
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l’interazione fra le traiettorie e gli effetti dello status legale, sia la percezione e le
rappresentazioni dell’illegalità degli attori intervistati nel contesto portoghese.
1068) Téchio, Kachia. 2009. "Fronteiras religiosas na metrópole portuguesa: o caso dos
brasileiros pentecostais". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 4: 81-107.
Resumo: A formação de grupos religiosos de difícil acesso configura-se numa estratégia
para o homem que se relaciona numa sociedade onde muitas vezes se sente
desconfortável, de se fazer reconhecer como diferente diante dos outros indivíduos. O
objectivo é analisar no espaço da diáspora pentecostal brasileira, a performance de um
grupo religioso “radical” enquanto peça axial na construção/ manutenção dos espaços
de fronteiras e de sociabilidades entre brasileiros e portugueses. As observações iniciais
apontam para o facto de que o grupo pentecostal brasileiro, entendido enquanto
comunidade imaginada vem ajudando a suprir esta necessidade de identificação para
os imigrantes que buscam distanciar-se do estereótipo dos brasileiros em Portugal.
Resumo: The formation of religious groups that are difficult to access represents a strategy
for the individual who relates to a society in which they often feel uncomfortable,
recognising themselves as different to other individuals. The objective is to analyse the
performance of a “radical” religious group manifested by the Brazilian Pentecostal
diaspora, as a central basis for the construction and maintenance of boundaries and
sociability among Brazilians and Portuguese. Initial observations point to the fact that the
Brazilian Pentecostal group, understood as an imagined community, is helping to cater to
this need for identification on the part of immigrants who seek to distance themselves from
the stereotype of Brazilians in Portugal.
1069) Téchio, Kachia. 2012. "Exportação religiosa brasileira: uma análise sobre o
contexto português". In: Religião e Migrações. Práticas de Intervenção e Perspectivas de

Análise, eds. Ana Paula Beja Horta & João Peixoto. Lisboa: Nova Vega, 135-149.
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1070) Teixeira, Cristina, Sofia Correia, César G. Victora & Henrique Barros. 2013. "The
Brazilian Preference: Cesarean Delivery among Immigrants in Portugal". Plos ONE, 8 (3):
1-7.
Resumo: To evaluate how the country of origin affects the probability of being delivered
by cesarean section when giving birth at public Portuguese hospitals. Study Design Women delivered of a singleton birth (n = 8228), recruited from five public level III
maternities (April 2005–August 2006) during the procedure of assembling a birth cohort,
were classified according to the country of origin and her migration status as Portuguese
(n = 7908), non-Portuguese European (n = 84), African (n = 77) and Brazilian (n = 159). A
Poisson model was used to evaluate the association between country of birth and cesarean
section that was measured by adjusted prevalence ratio (PR) and respective 95%
confidence intervals (95%CI). Results - The cesarean section rate varied from 32.1% in nonPortuguese European to 48.4% in Brazilian women (p = 0.008). After adjustment for
potential confounders and compared to Portuguese women as a reference, Brazilian
women presented significantly higher prevalence of cesarean section (PR = 1.26; 95%CI:
1.08–1.47). The effect was more evident among multiparous women (PR = 1.39; 95%CI:
1.12–1.73) and it was observed when cesarean section was performed either before
labor (PR = 1.43; 95%CI: 0.99–2.06) or during labor (PR = 1.30; 95%CI: 1.07–1.58).
Conclusions - The rate of cesarean section was significantly higher among Brazilian women
and it was independent of the presence of any known risk factors or usual clinical
indications, suggesting that cultural background influences the mode of delivery
overcoming the expected standard of care and outcomes in public health services.
1071) Teixeira, Virgínia. 2009. Ciganos, os portugueses esquecidos: percepções de

justiça e relações com as autoridades, a lei e a justiça. Mestrado em Psicologia Social e
das Organizações. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: Neste estudo correlacional o objectivo foi o de aprofundar factores que poderão
influenciar a Privação Relativa, utilizando variáveis apresentadas nos estudos de Vala,
Lopes e Brito (1999), de Vala, Brito e Lopes (1999) e os de Lima e Vala (2003a, 2003b),
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como a Satisfação com a Vida, Auto-Estima Colectiva, Interdependência, Legitimidade
das Assimetrias; Interiorização das Normas Sociais, Crença na Mudança Social;
Participação em Acções Colectivas e Controlo sobre a Vida e Sobre o Sistema Social.
Os participantes foram 121 indivíduos de etnia cigana, 38 do sexo feminino (31.4%) e
83 do sexo masculino (68.6%) e os resultados mostraram que o número de indivíduos
duplamente privados é significativo; e que os inquiridos apresentam alta Satisfação com
a Vida, Auto-Estima Colectiva, Crença na Mudança Social, Percepção de Legitimidade e
Interiorização das Normas Sociais, e baixa Participação em Acções Colectivas. A análise
correlacional apresentou diversas associações com os índices de Privação Relativa, que
sugerem futuras linhas de investigação. Optou-se por realizar ainda análises de variância
utilizando apenas os índices de Privação Relativa Intergrupal como variáveis dependentes
teóricas, tendo-se verificado várias diferenças significativas, nomeadamente que a
participação em acções colectivas ocorre primordialmente em privados e que no índice
das relações com as autoridades, a Lei e a Justiça, a Auto-Estima Colectiva é mais intensa
em privados e a legitimidade em Gratificados; não se tendo verificado diferenças
significativas no caso da Privação Relativa Institucional.
Resumo: In this correlational study the aim was to analyze aspects that may influence
Relative Deprivation, using to that effect various variables presented on studies developed
by Vala, Lopes and Brito (1999), Vala, Brito and Lopes (1999) and Lima and Vala
(2003a, 2003b); such as Life Satisfaction, Collective Self-Esteem, Interdependence,
Legitimacy of Asymmetries, Interiorization of Social Norms, Belief in Social Change,
Participation in Collective Actions and Control over Life and over the Social System.
Participants were 121 gypsy individuals, 38 female (31.4%) and 83 males (68.6%) and
the results showed that the number of individuals with double relative deprivation is
significant; and that respondents showed high scores in Life Satisfaction, Collective SelfEsteem, Belief in Social Change, Legitimacy of Asymmetries, Interiorization of Social
Norms; and low scores in Participation in Collective Actions. Correlation analysis showed
several associations with the relative deprivation indexes, suggesting future paths of
research. We performed yet further analysis of variance using only Intergrupal Relative
Deprivation indexes as theoretical dependent variables, and there have been several
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significant differences, namely that Participation in Collective Action occurs primarily in
deprived individuals and that in the index of Relative Deprivation related with the
relationship with the authorities, Law and Justice, the Collective Self-Esteem is more intense
in deprived individuals and Legitimacy of Asymmetries in Gratified; there were no
significant differences on Institutional Relative Deprivation.
1072) Tereshchenko, Antonina & Helena C. Araújo. 2011. “Stories of belonging:
Ukrainian children’s experiences of Portugal”. Global Studies of Chilhood, 1 (2): 129140.
Resumo: This article builds upon the literature examining the relationship of contemporary
youth with politics and youth civic participation through a study exploring youth citizenship
in post-socialist Ukraine. Specifically, drawing upon qualitative research undertaken during
2005–2006 with young people (aged 15–18) from two contrasting regions in East and
West Ukraine, this paper uses three examples to highlight (and contrast across regions,
where applicable) the potential of young Ukrainians to engage in various forms of
democratic participation. In particular, this paper will use the following examples both to
examine and illustrate youth participation: (1) youth and the political upheavals known as
the Orange Revolution; (2) models of private/community-focused citizenship articulated by
youth; and (3) school citizenship education practices. In relation to these examples, the
article suggests that young people's positions and practices are reminiscent of those
citizenship perspectives which embrace the informal and contextual nature of civic
participation focused on unconventional acts of citizenship. Connected to this, it argues
that locality and schools may provide youth with an important space for civic engagement
and for exercising democratic citizenship. Implications for educational practice are also
explored with respect to the possibilities for place-based active citizenship education.
1073) Tereshchenko, Antonina & Valeska Valentina Grau Cárdenas. 2013. "Immigration
and supplementary ethnic schooling: Ukrainian students in Portugal". Educational Studies,
39 (4): 455-467.
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Resumo: Immigration from Eastern European countries to Portugal is a recent phenomenon.
Within the last decade, economic migrants from Ukraine, Russia, Romania and Moldova
set up a number of supplementary schools across the country. No academic attention has
been given to the phenomenon of supplementary ethnic schools in Portugal, whilst there is
a growing interest in and beyond Europe in the ways they serve as cultural, social and
political sources for identity negotiation, and structures for social capital formation in
migrant communities. This study addresses this gap in knowledge. Drawing on a survey
completed by 184 students between the ages of 12 and 20, attending eight Ukrainian
supplementary schools, this paper contributes to wider international research through its
mapping of the population of Ukrainian schools in Portugal and examining students’
reasons for attendance, highlighting both positive and negative aspects of their
experiences. Recommendations are made for schools in light of the findings.
1074) Thais, França. 2010. "Excluindo sexo e etnia: mulheres brasileiras trabalhadoras
em Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração Brasileira na Europa,
eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar Rubiralta. Barcelona:
Coletivo Brasil Catalunya, 104-111.
Resumo: Assim como o tema da feminização da imigração tem ganho cada vez mais
visibilidade no meio acadêmico mundial, as questões relativas a imigração brasileira para
Portugal aparece como um tópico atual e relevante. O presente artigo pretende realizar
um cruzamento desses dois tópicos, ou seja, feminização da imigração e a imigração
das mulheres brasileiras para Portugal, voltando-se mais especificamente para a inserção
desses sujeitos no mercado de trabalho. A partir da análise de dados oficias do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras- SEF e algumas entrevistas preliminares realizadas com
mulheres brasileiras que vivem em Portugal procurou-se refletir principalmente acerca de
como sexo, raça, etnia interseccionam-se e, se não determinam totalmente, balizam e
moldam os modos de inserção dessas mulheres no mercado laboral português. Para essa
discussão tomo os conceitos de segregação sexual e segregação étnico-racial do
mercado de trabalho como base. O principal objetivo desse artigo é refletir sobre a
situação das mulheres brasileiras em relação ao mercado de trabalho português.
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1075) Thais, França. 2013. “Precariedade Laboral, raça e gênero: imigrantes brasileiras
no mercado de trabalho português”. Revista de Psicologia, 4 (2): 87-102.
Resumo: O objetivo primeiro desse estudo é investigar a centralidade do trabalho no
processo de inserção laboral das mulheres brasileiras em Portugal. Para tanto, sustenta-se
em dois eixos principais de análise: as atuais transformações do mercado de trabalho e
a feminização da migração. As recentes transformações geopolíticas mundiais resultaram,
entre outros fenômenos, em um aumento da desigualdade econômica entre os países, na
reestruturação dos modos de produção, na intensificação dos processos de precarização
das relações laborais, tendo entre outros aspectos, consequências diretas na configuração
dos fluxos migratórios. A partir da análise dessas transformações e dos seus impactos no
mundo do trabalho, investiguei a relação que as imigrantes do Brasil estabelecem com o
mercado laboral em Portugal. Metodologicamente, optei por uma abordagem
primordialmente de cunho qualitativo, foram realizadas 21 entrevistas em profundidade
com mulheres brasileiras residentes em Portugal, entre 25 e 35 anos, que trabalham ou
trabalharam no país. Para analisar o material colhido, utilizei o método da Análise Crítica
de Discurso (ACD), uma vez que o concebo como uma forma de acessar as estruturas
simbólicas que moldam e balizam a vida cotidiana, dando maior prioridade à
compreensão do processo de formação dos discursos que à interpretação dos mesmos.
Resumo: The main objective of this dissertation is to investigate work’s centrality on Brazilian
women’s entrance in the Portuguese labor market. Two principal axes support the analysis:
the current labor market transformation and the feminization of the immigration flow. The
recent global geopolitical transformations resulted, inter alia, in the increase of economic
inequality among countries, the restructuring of the modes of production, the intensification
of the labor precarization process, to the decentralization of the production and to the
opening of domestic economies to an international market, directly affecting the
international flow of migration. Based on this transformation and its impact on labor, this
study examines the immigration of Brazilian women and its relation to the Portuguese labor
market. Regarding methodology, a qualitative approach was chosen, and 21 in-depth
interviews were carried out with Brazilian women, from 25 to 35 years old, who work or
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used to work in Portugal. The Critical Discourse Analysis was used to analyze these
interviews, as discourse analysis allows access to symbolical structures that forge and frame
everyday life. The understanding of the process of discourse formation took priority over
interpretation.
1076) Theodosiou, Aspasia & Micol Brazzabeni, eds. 2012. Etudes Tsiganes. Special

issue Emotion et lieu de vie / Emotion and place, 44-45.
1077) Theodosiou, Aspasia & Micol Brazzabeni. 2012. "Introduction: emotion and
space, a Gypsy/Roma account". Etudes Tsiganes, 44-45: 156-171.
1078) Tiesler, Nina Clara & David Cairns. 2010. “Across Difference: Portuguese Muslim
Youth as Portuguese Youth?”. In: Youth on the Move, ed. David Cairns. Verlag für
Sozialwissenschaften: 107-115.
Resumo: For around 30 years, Muslims have represented the largest non-Christian religious
minority in Portugal. This “New Islamic Presence” is largely the result of the post-colonial
movement of Muslims of Indian Mozambican and Guinean backgrounds to Portugal, and
is estimated to be in the region of between 30,000 and 40,000 people in scale (Tiesler
2000; 2001; 2005). The discussion which follows focuses on studying Muslim youth,
adopting the original perspective of exploring everyday issues, such as educational and
occupational experiences, rather than exceptional matters: issues of security, religious
extremism and violence, nevertheless presumed to be of over-riding importance to young
Muslims. In this investigation, we also explore the experiences of Muslim youth in the city
of Lisbon in juxtaposition with a further group of young people drawn from a broad range
of social backgrounds in the same city.
1079) Tiesler, Nina Clara. 2011. A Morada de Ser. Muçulmanos na Europa e políticas

de identidade. Lisboa: ICS, Imprensa de Ciências Sociais.
Resumo: As religiões, sobretudo nos seus movimentos e nas suas expressões culturais, não
são estáticas, mas antes sujeitos e objectos de mudança social. O mesmo acontece com
o islão. Décadas após a chegada de imigrantes laborais e pós-coloniais muçulmanos à
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Europa ocidental, o islão perdeu a sua quase invisibilidade para se tornar um factor
importante em termos políticos e de debate público. Neste processo, nenhum dos lados
envolvidos permaneceu inalterado. A autora apresenta uma cuidadosa análise da
europeização do islão e da orientação islamizante dos europeus de origem muçulmana,
processos que só poderão ser compreendidos nos seus contextos europeus específicos,
onde se verificou, após o fim da guerra fria, uma adesão agressiva a tradições culturais
e uma proliferação de categorias religiosas.
1080) Tiesler, Nina Clara. 2011. Main trends and patterns in women’s football migration.
Resumo: Paper presented at the International conference “Globalization, Migration and
Development: The role of Football from a transnational perspective,” at Maastricht
University, co-organized by Sport Science Institute of the University of Lausanne, 23 June
2011.
1081) Tiesler, Nina Clara & José Mapril. 2012. "Portugal". In: Yearbook of Muslims in

Europe, volume 4, eds. Jorgen S. Nielsen et al. Leiden: Brill Publishers, 469-480.
Excerto: In last year’s report, estimates of the size of Portugal’s Muslim population from
communities and researchers suggested 48,000 to 55,000 people, among which were
8,000 Isma’ilis while the remaining population was mainly Sunni Muslims of South Asian
origin from Mozambique, Guinea-Bissau, and a smaller part composed by Muslims coming
from other countries such as Bangladesh, Pakistan, Morocco, Senegal and India. It is
among this last group of more recently arrived migrants that the fluctuation in numbers
seems to be more remarkable. According to a comparison of the „official“ figures,
stemming from the immigration control/monitoring service (SEF, Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras), between 2009 and 2010 (the most recent figures), the number of residents
from countries such as Bangladesh, Pakistan, Morocco, Senegal and India have slightly
decreased. In 2010, these amounted to 12,338 while in the previous year the registered
numbers were 13,537.
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1082) Tinajero, Sandra Paola Alvarez. 2009. Angola: A Study of the Impact of

Remittances from Portugal and South Africa. IOM Migration Research Series, 39. Geneva:
International Organization for Migration.
Excerto: In 2005, there were some 191 million international migrants, of which 86 million
were labour migrants (OSCE, IOM and ILO, 2006). Over the last five years, the number
of international migrants increased by 9 per cent (DESA, 2008) and it is expected to reach
214 million by 2010, despite the global economic downturn. More than 16 million
Africans are migrants, and 13 million Africans are internally displaced persons (IDPs).
Moreover, one in four African countries are or were afflicted by armed conflict and many
more suffer from a deteriorating environmental, climatic and natural resources base (UNINSTRAW and SAIIA, 2007: 10). It is believed that 69 per cent of total migration flows
from sub-Saharan Africa occur within the region (Ratha and Shaw, 2007: 7). Social,
family, ethnic and religious networks, as well as cultural proximity, seasonal migration
opportunities, and civil conflicts are the most common determinants of South-South
migration. Almost 80 per cent of South-South migration takes place between countries with
contiguous borders, mostly between countries where differences of income are relatively
small (Ratha and Shaw, 2007).
1083) Togni, Paula Christofoletti & Filipa Alvim. 2010. "Sob o véu dos direitos humanos:
Tráfegos, Tráficos e Políticas Públicas para a Imigração. Um estudo de caso sobre as
mulheres brasileiras em Portugal". In: Atas do 1º Seminário de Estudos sobre Imigração

Brasileira na Europa, eds. Flávio Carvalho, Maria Badet Souza, Manuella Callou & Mar
Rubiralta. Barcelona: Coletivo Brasil Catalunya, 145-152.
Resumo: O presente artigo enquadra-se na temática sobre a recente (i)migração brasileira
em Portugal marcada, desde 2003, por uma tendência à feminização. O principal
objectivo será analisar, ainda que de maneira exploratória, as formas como o signo
«mulher brasileira» tem sido retratado em Portugal, através dos discursos sobre a
prostituição, o tráfico de pessoas e os casamentos de conveniência divulgadas pelos mass
media que, ao circularem na sociedade civil, acabam por legitimar a formulação de

98
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políticas restritivas sob o véu dos direitos humanos. O recorte para a análise baseia-se na
informação recolhida numa etnografia institucional sobre a prostituição e o tráfico1 e o
estudo recente sobre a matrimonialidade entre portugueses e brasileiras em Portugal
publicado por uma das autoras. O género será a categoria analítica principal, entretecido
com outras formas de diferenciação, principalmente a nacionalidade e a sexualidade.
Tentaremos demonstrar a maneira como estas categorias são forjadas e manipuladas pelo
Estado, e repercutem de forma directa na vida dessas mulheres. Com isto, não
pretendemos excluir o agenciamento das mulheres e suas estratégias de resistência aos
estereótipos, apesar de darmos ênfase ao papel das estruturas sociais na experiência das
mulheres migrantes.
Resumo: This article fits within the theme of the recent Brazilian migration to Portugal marked
since 2003 by a trend towards feminization. The main objective will be to examine, albeit
in an exploratory manner, the way the sign “Brazilian woman” has been portrayed in
Portugal, through the discourse of prostitution, human trafficking and marriages of
convenience disseminated by the mass media that, moving within the civil society,
ultimately legitimize the formulation of restrictive policies under the veil of human rights. The
cut for the analysis is based on information collected on an institutional ethnography of
prostitution and trafficking and the recent study on marriage between Portuguese and
Brazilian in Portugal published by one of the authors. Gender is the primary analytical
category, interconnected with other forms of differentiation, especially the nationality and
sexuality. We propose to demonstrate how these same categories are forged and
manipulated by the state and its repercussions on women's lives. With this, we do not
intend to exclude the agency of women and their strategies of resistance to stereotypes,
despite giving emphasis to the role of social structures in the experience of migrant women.
1084) Togni, Paula Christofoletti. 2012. "'Melhorar da vida' ou 'Aproveitar a vida'? Jovens
brasileiros migrantes numa periferia de Lisboa (Portugal)". In: Novas e Velhas

Configurações da Imigração Brasileira na Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre
a Imigração Brasileira na Europa, eds. Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet,
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Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes & Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de
Lisboa (ISCTE-IUL), 43-56.
Resumo: Através de uma etnografia multilocalizada percorri os trajetos trasnacionais de
um grupo de 26 jovens migrantes entre Lisboa (Portugal) e Mantena (Minas Gerais), cuja
particularidade se prende ao fato de terem experenciado uma migração internacional
autónoma entre os 18 e 20 anos. Nesta comunicação, apresentarei algumas reflexões
iniciais sobre a forma como as categorias de diferenciação: classe, cor da pele,
etnicidade, geração e nacionalidade entretecidas com o género, são articuladas pelos
jovens nos locais de origem e de destino, configurando as suas experiências e seus
posicionamentos identitários. Através da observação dos processos e momentos em que
são articulados estes marcadores de diferença e da análise dos itinerários sociais dos
jovens procurarei discutir duas principais questões: Quando e de que forma a migração
internacional emerge como alternativa de reprodução social? E em que medida migração
na juventude altera padrões locais e regionais na transição para a vida adulta?
1085) Tolentino, Nancy Curado. 2009. Migrações, remessas e desenvolvimento: o caso

africano. SOCIUS Working Papers, 9/2009. Lisboa: Centro de Investigação em
Sociologia Económica e das Organizações, Instituto Superior de Economia e
Gestão,Universidade Técnica de Lisboa.
Resumo: Os africanos, na sua maioria, migram dentro do próprio continente e constituem
somente 9% da população mundial que migra internacionalmente. As migrações em África
para além de intra-regionais, são instáveis, grandemente fomentadas pelos conflitos e, à
semelhança do resto do mundo, apresentam taxas cada vez maiores de participação
feminina. O nexo mais evidente entre migrações e desenvolvimento, o fluxo de remessas
financeiras, continua a crescer e distingue-se de outros fluxos externos de financiamento
pela estabilidade, previsibilidade e por beneficiar directamente as famílias. Em cenário
de crise, é o fluxo que menos diminui. Por estas razões, o assunto atrai atenção crescente
de investigadores e políticos, dando lugar a uma conjuntura na qual predomina a ideia
de existir uma correlação positiva entre migração e desenvolvimento. Entretanto, persiste
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a escassez de informação e a ausência de coerência e coordenação nas acções dos
actores estatais e não estatais. Este texto pretende analisar, de forma sintética, os padrões
das migrações, as remessas e a relação destas com o desenvolvimento em África, assunto
pouco explorado em língua portuguesa.
1086) Tolentino, Nancy Curado. 2010. Migrações internacionais e política de

desenvolvimento nos países de origem: o caso de Cabo Verde. Mestrado em
Desenvolvimento e Cooperação Internacional. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa,
Instituto Superior de Economia e Gestão.
Resumo: Entre os discursos "migração como um problema" e "emigração como panaceia
para as questões de desenvolvimento" evoluem as políticas criadas para gerir o fenómeno
migratório. A tendência é instrumentalizar as migrações a favor do desenvolvimento.
Parece que ainda não se percebeu que ambos se fomentam mutuamente. Pois, a migração
é um tipo de resposta de milhares de pessoas às mudanças nas condições de
desenvolvimento. E este, por sua vez, fomenta a mobilidade humana. É neste contexto
que se procura perceber de que forma as migrações se relacionam com o
desenvolvimento de Cabo Verde, na perspectiva da acção do Estado cabo-verdiano. Fazse isso através da análise de três elos -- a diáspora, as remessas e os esquemas de
migração temporária -- e com o intuito de compreender se a emigração pode ser um factor
catalisador e sustentador dos processos de desenvolvimento.
Resumo: Among the speeches "migration as a problem" and "emigration as a panacea for
development issues" evolve policies designed to manage migration. The trend is to
instrumentalize migration for development. It looks like it is still not clear that they foment
each other. Therefore migration is a type of thousands of people response to changes in
development conditions. And this, in turn, encourages human mobility. It is in this context
that one seeks to understand how migration is related to the development of Cape Verde,
in the Cape-verdean state action perspective, trough the analysis of three links - diaspora,
remittances and forms of temporary migration - and in order to understand if migration can
be a key catalyst and sustainer of development processes.
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1087) Tomás, Diana Rita Gonçalves. 2012. De objecto humanitário a cidadão:

subjectivdade e agência dos "refugiados" em Portugal. Mestrado em Migrações, Interetnicidades e Transnacionalismo. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: A presente dissertação aborda o processo de constituição de uma associação de
refugiados como local de formulação de uma subjectividade de refugiado no contexto
português. Tal abordagem é feita por meio de metodologias qualitativas, nomeadamente a
constitrução de histórias de vida e observação participante nas reuniões formais e informais
entre os indivíduos categorizados como refugiados que iam formalizando a dita associação.
Considera-se necessário, recorrer a uma desconstrução dos próprios conceitos de refugiado
e de asilo, de modo a chegar a uma compreensão de qual é o papel reservado ao refugiado
nas sociedades de acolhimento, e especificamente na sociedade portuguesa. A associação
surge enquanto espaço de idealização de uma posição mais activa dos indivíduos
categorizados como refugiados na sociedade de acolhimento como forma de ultrapassar as
dificuldades de integração percepcionadas por parte de uma população excluída,
objectificada e dependente das estruturas de acolhimento. Nesse sentido, a associação é
também espaço de reformulação da categoria identitária de refugiado.
1088) Tomás, Maria Isabel Coelho do Rêgo Carvalho. 2012. Virtualidades e fragilidades

das políticas de integração de imigrantes: a realidade do município do Seixal.
Doutoramento em Sociologia. Lisboa: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa.
Resumo: A imigração é uma constante da história da humanidade e apresenta diferentes
expres-sões no espaço e no tempo, uma vez que o fenómeno das migrações é
simultaneamente uma consequência de mudanças económicas, culturais, sociais e
políticas e uma causa de transformações desta natureza nas áreas de origem e de destino,
pelo que podemos concluir que a génese da imigração está intimamente relacionada com
dinâmicas que se desenvolvem a nível macro e a nível micro. Assim, a explicação da
diversificação e da intensificação dos atuais movimentos migratórios, bem como a
complexidade da gestão dos seus impactes, inscreve-se em simultâneo num quadro de

726
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

análise dos processos de globalização e num quadro físico e social das dinâmicas
sociais. Ou seja, o fenómeno da globalização estendeu-se e intensificou-se, fortemente
nas últimas décadas, contribuin-do, assim, para uma acelerada configuração de muitos
fenómenos, inclusive as migra-ções Os fluxos migratórios constituem um desafio muito
importante para muitos Estados. Sobretudo, quando se dá a sedentarização destas
populações. Daí os Estados-nação de-senharem políticas no âmbito da cidadania e da
integração de imigrantes. É nesta altura que se define o direito ao acesso à cidadania e
aos direitos que lhe estão associados, sendo que estas políticas têm impactes a nível local.
Ao longo das últimas décadas o Município do Seixal apresenta um elevado crescimento
urbano e demográfico. Sendo que este crescimento está muito interligado com o fenómeno da imigração, pelo que o município do Seixal é detentor de uma população muito
vasta e heterogénea. Por essa razão, o poder local tem vindo a desenvolver um conjunto
de ações programas e projetos que visam a integração dos imigrantes, bem como a
promoção do diálogo intercultural. Por outro lado, o fenómeno da imigração deu origem
ao surgimento do movimento as-sociativo de imigrantes que tem como principal objetivo
resolver problemas e alcançar objetivos das populações que representa, ou seja,
organismos da sociedade civil consti-tuem uma forma de integração no país de destino,
bem como um meio de participação social e política. Para além das associações de
imigrantes, existe um vasto leque de ins-tituições particulares de solidariedade social a
intervir junto das populações imigrantes sobretudo, no âmbito da ação social. O poder
local, os organismos da administração central e a sociedade civil interagem entre si, e
desenvolvem estratégias aquando da aplicação das políticas de integração de imigrantes,
sendo que esta realidade está muito presente no município do Seixal.
Resumo: Immigration is a constant of human history and has different expressions in space
and time, since the phenomenon of migration is both a consequence of economic changes,
cultural, social and political transformations and a cause of this nature in the areas of origin
and destination, so we can conclude that the origin of migration is closely related to
dynamics that develop at the macro and micro level. Thus, the explanation of diversi-fication
and intensification of current migratory movements, as well as the complexity of managing
its impacts, falls simultaneously within a framework of analysis of pro-cesses of globalization
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and a physical and social context of social dynamics. That is, the phenomenon of
globalization has spread and intensified, sharply in recent decades, thus contributing to an
accelerated setting of many phenomena, including migration. Over the past decades the
city of Seixal has a high population and urban growth. Since this growth is closely linked
with the phenomenon of immigration at the Seixal munici-pality holds a very large and
heterogeneous population. For this reason, local government has been developing a set of
action programs and pro-jects aimed at integrating immigrants, and the promotion of
intercultural dialogue. On the other hand, the phenomenon of immigration has led to the
emergence of associa-tions of immigrants that has as main objective to solve problems and
achieve goals of the people it represents, ie, civil society organizations are a form of
integration in the country of destination and as a means of participation and social policy.
In addition to the associations of immigrants, there is a wide range of private institutions of
social solidarity to intervene with immigrant populations, especially immigrants, in the
context of social action. The local government, central government and civil associations
interact, and develop strategies when implementing integration policies for immigrants and
this reality is very present in the city of Seixal.
1089) Topa, Joana, Conceição Nogueira & Ana Sofia Antunes das Neves. 2013. “
Inclusão/exclusão das mulheres imigrantes nos cuidados de saúde em Portugal: Reflexão
à luz do feminismo crítico”. Psico, 4 (3): 366-373.
Resumo: O processo migratório pode constituir um factor de risco para a saúde, podendo
acarretar uma maior vulnerabilidade em relação a problemas de saúde em geral (Carballo
et al., 1998) e de saúde mental em particular, devido não só à dureza do processo
migratório (Carta et al., 2005), mas também à exposição quotidiana a formas de
discriminação (in Pusseti, Ferreira, Lechner & Santinho, 2009). Se existe um elevado
desconhecimento do acesso efectivo dos/as imigrantes aos cuidados de saúde (Fonseca,
Silva, Esteves & McGarrigle, 2009) mais acentuado é no que se concerne à mulher
imigrante. Esta apresentação pretende evidenciar e reflectir sobre a necessidade dos
países de acolhimento desenvolverem políticas a nível dos serviços de saúde, à luz dos
feminismos, tendo em conta o estatuto de mulher e imigrante. Trata-se uma reflexão teórica
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sobre o tema que está a ser trabalhado empiricamente no âmbito de um doutoramento
em Psicologia Social.
Resumo: The migration process can be a health factor risk, which may cause greater
vulnerability to health problems in general (Carballo et al., 1998) and mental health in
particular, not only because of the hardness of migration process (Charter et al., 2005),
but also to exposure to everyday forms of discrimination (in Pusseti, Ferreira, Lechner &
Santinho, 2009). If there is a high lack of effective access to the immigrants health care
(Fonseca, Silva, Esteves & McGarrigle, 2009) more pronounced is in related to immigrant
women. Its accessibility is very dependent on the situation of legality or illegality of their
economic status, (un) aware of their rights of access to care health and their beliefs (2004
World Survey on the Role of Women in Development, 2006). This paper aims to highlight
and reflect, under feminist perspective, on the need for host countries develop policies on
the level of health services, given a real status to being a women and an immigrant. This
is a theoretical reflection on the topic that is being worked empirically under a Ph.D. in
Social Psychology.
1090) Topa, Joana, Sofia Neves & Conceição Nogueira. 2013. "Immigration and health:
Women immigrants' (in)ability to access health care". Saúde e Sociedade, 22 (2): 46-58.
[=Topa, Joana, Sofia Neves & Conceição Nogueira. 2013. "Imigração e saúde: a
(in)acessibilidade das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde". Saúde e Sociedade,
22 (2): 328-341.]
Resumo: The use of health services by immigrant populations has been considered one of
the most important indicators of the integration of these communities (Dias et al., 2009).
However, knowledge about the quality and efficacy of this access to care, especially for
immigrant women, is still scarce in Portugal (Fonseca et al., 2009). Although domestic
studies have, in recent decades, sought to trace the different social profiles of immigrant
women in Portugal, especially with regard to family or work relationships (Wall et al.,
2005), research on health is still sparse. Gender-centered or intersectorial analysis has not
yet been done. This paper presents a reflection on the determinants that influence immigrant
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women's (in)ability to access health care, emphasizing the factors that may be acting to
block integration in this sector.
1091) Torkington, Kate. 2010. "Defining Lifestyle Migration". Dos Algarves, 19: 99-111.
Resumo: This paper seeks to provide a conceptual framework for studying migration to the
Algarve by Northern Europeans. ‘Lifestyle migration’ is suggested as a generic term for this
trend, which is part of a recent but flourishing global social phenomenon. I also point to
the glaring gap in the literature as far as empirical studies based in the Algarve are
concerned, and make suggestions for a research agenda.
1092) Torkington, Kate. 2012. "Place and Lifestyle Migration: The Discursive Construction
of 'Glocal' Place-Identity". Mobilities, 7 (1): 71-92.
Resumo: International lifestyle migration is a rapidly growing worldwide phenomenon.
Within Europe, increasingly large numbers of northern Europeans are moving south in
search of what they perceive as a better quality of life. The typical representation of this
form of migration suggests that it is consumption-led, tourism-related and leisure-based; it is
to be located within late modern, global, elitist, borderless and highly mobile social
practices. The question arises as to the role of local place in this type of migration process
and in the construction of individual and collective social identities. Using data from
advertising texts produced by a residential-tourism resort and from indepth interviews with
British residents in the Golden Triangle area of the Algarve, Portugal, this article explores
the relationships between discourse, identity, g/local place and lifestyle migration.
1093) Torkington, Kate. 2015. “”The only Portuguese people I know speak English”:
Lifestyle migrants, local language practices and ambivalent belongings”. In: Practising the

Good Life: Lifestyle Migration in Practices, eds. Kate Torkington, Inês David & João
Sardinha. Cambridge Scholars Publishing: 218-233.
1094) Torresan, Angela. 2011. "Round Trip: Filming a Return Home". Visual Anthropology

Review, 27 (2): 119-130.
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Resumo: Visual anthropologists are aware that we can effectively use cameras (photo or
video) as methodological devices. We can document events, create relationships, and
present our findings in visual format. But few of us have discussed the conceptual capacity
of the images we create in ethnographic research. Taking MacDougall's argument that
images produce a different kind of knowledge, I use the example of a film I made about
a Brazilian immigrant in Lisbon to explore how the process of filming has helped me to
conceptualize some of my ethnography. I contend that the double potential of images (as
indexes and icons) can result in a specific mode of analytical approach. In the case I
highlight here, filming Eugenia's first visit back home has made us both realize the
transformative nature of this event to her perception and practice of homemaking.
1095) Torresan, Angela. 2011. "Strange Bedfellows: Brazilian Immigrants Negotiating
Friendship in Lisbon". Ethnos: Journal of Anthropology, 76 (2): 233-253.
Resumo: In the late twentieth century, international migration became one of the strategies
a number of Brazilians deployed to create and maintain a middle-class lifestyle. Many
went to Portugal to seize the new opportunities offered by an expanding Portuguese
economy and a skilled job market. As qualified Brazilians arrived with the required skills
to fill these jobs and as they achieved a lifestyle that could be equated to a middle-class
position in economic terms, they discovered more subjective barriers to their acceptance
within general middle-class Portuguese society. In this article, I examine the role of
friendship in people's efforts to integrate their middle-class migratory projects with their
position in Brazil and Lisbon. I argue that making friends with the Portuguese was an
important step for such a project while it required Brazilians to conform to Portuguese
manners that contradicted the way they perceived themselves.
1096) Treto, Carolina Wendolyne Cázares. 2012. O amor nos tempos da globalização:

o caso das mexicanas que migram por amor para Portugal. Mestrado em Antropologia –
Globalização, Migrações e Multiculturalismo. Lisboa: ISCTE-IUL.
Resumo: Esta investigação pretende trazer aos estudos das migrações um novo olhar. O
cenário geográfico é composto por México e Portugal. Através de uma etnografia
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contextualizada e profunda da experiência diversa e complexa dos vínculos afectivos
entre as pessoas no contexto migratório, pretendo descrever e aprofundar as
características do que podemos denominar como: migrações por amor. No estudo
analisarei as características deste tipo de migrações, centrando a análise na experiencia
subjectiva da migração. Desta maneira será possível trazer um pouco de luz a um rosto
da migração que não se pode acomodar nos inquéritos, nos gráficos, nos cálculos e nas
estatísticas, só através do que se vai tecendo nos relatos das histórias de vida das mulheres
migrantes, que no seu dia-a-dia se encontram imersas num contexto transnacional.
Resumo: This research aims to bring to studies of migration a new look. The geographic
setting is composed of Mexico and Portugal. Through an ethnographic context and depth
of experience of the diverse and complex emotional bonds between people in the
migratory context, I want to deepen and describe the characteristics of what can be
described as migrations for love. The study will analyze the characteristics of this type of
migration, focusing the analysis on the subjective experience of migration and this way it
can bring a little light to a face of migration that can not accommodate in surveys, graphs,
calculations and statistics, if not as it weaves in the stories of the lives of migrant women
who daily find themselves immersed in a transnational context.
1097) Tronenko, Rostyslav Volodymyrovych. 2009. "Imigrados de hoje: os que vêm de
Leste". In: Migrações, Permanências e Diversidades, ed. Maria Beatriz Rocha-Trindade.
Porto: Edições Afrontamento, 229-233.
1098) Trovão, Susana, ed. 2010. De muitas e variadas partes ao Portugal do Século XXI.

Dinâmicas de género, intergeracionais e familiares em contexto migratório. Lisboa:
Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: As relações familiares referenciadas a populações imigrantes têm vindo a
constituir um foco crucial dos debates sobre a diversidade cultural e os seus limites, um
objecto do discurso mediático e de intervenção política. Apoiado num estudo
comparativo, este livro continua a pesquisar a influência das experiências migratórias na
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reconfiguração de valores e práticas de género, intergeracionais e familiares dos
imigrantes.
1099) Trovão, Susana. 2010. "De muitas e variadas partes ao Portugal do Século XXI.
Dinâmicas de género, intergeracionais e familiares em contexto migratório – Introdução".
In: De muitas e variadas partes ao Portugal do Século XXI. Dinâmicas de género,

intergeracionais e familiares em contexto migratório, ed. Susana Trovão. Lisboa: Edições
Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 7-13.
1100) Trovão, Susana. 2010. "Gerindo dinâmicas pós-coloniais a partir de interpretações
diferenciais

do

sistema-mundo

colonial:

uma

perspectiva

metodológica

do

transnacionalismo". In: Das Índias. Gentes, movimentos e pertenças transnacionais, eds.
Susana Trovão & Marta Vilar Rosales. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de
Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, 101-127.
Excerto: Tal como tem vindo a ser argumentado por Sanjeev Khangram e Peggy Levitt
(2007), o transnacionalismo metodológico envolve, no mínimo, reclassificar dados
etnográficos e históricos construídos a partir de prespectivasque tomam o carácter
confinado dos fenómenos como um pressuposto, de molde a tornar visível processos e
relações transnacionais e intersticiais. De uma forma mais ambiciosa, como aliás
propõem, exige a criação e implementação de estratégias de pesquisa e metodologias
produtoras de novos tipos de materiais. Não obstante, o uso que farei de uma perspectiva
metodológica do transnacionalismo consistirá, sobretudo, retrabalhar determinados
fenómenos (e não estou apenas a referir-me àqueles que empiricamente atravessam o
sistema de Estados-Nação) a partir de uma tripla mediação: • a que emerge da sua
inscrição num contexto histórico-nacional particular, seguida da análise dos parâmetros
contextuais que parcialmente os configuram, atribuem significado e causa, e/ou
transformam; • a que resulta da sua articulação com a organização do sistema-mundo,
concebida como o estado da inscrição dos Estados-Naçõs os quais, para co-existirem
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enquanto externalidades inscrevem fronteiras que podem e são atravessadas sem que a
organização do sistema-mundo, dessa forma se altere; • a que advém da exploração
sistemática da sua articulação com processos e dinâmicas intersticiais e transnacionais,
semi-propiciadas e semi-inscritas ou controladas, pelos Estados-Nações e pelas relações
inter-Estados. Mais precisamente, gostaria de dirigir o material etnográfico acumulado
para uma focalização analítica precisa: a do desenvolvimento de modos nacionais e
transnacionais de identificação, representação e pertença no seio de redes diaspóricas,
de religião hindu e muçulmana, genealogicamente ligadas ao Gujarate.
1101) Trovão, Susana. 2010. "Processos de conexão transnacional e reterritorialização
na diáspora Gujarate comercial associada aos espaços lusófonos". In: Das Índias. Gentes,

movimentos e pertenças transnacionais, eds. Susana Trovão & Marta Vilar Rosales. Lisboa:
Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 17-58.
Excerto: Optando pelo enfoque intensivo de alguns grupos específicos adentro de um
conjunto muito mais vasto de comunidades que constituem a diáspora Indiana, este
capítulo procura evidenciar articulações estreitas entre processos de conexão
transnacional e de reterritorialização desenvolvidos por várias redes de comerciantes
indianos de origem Gujarate, analisando-as como uma resultante complexa de
constrangimentos locais, coloniais e pós-coloniais, condicionados pelas próprias
circunstâncias internacionais.
1102) Trovão, Susana & José Gabriel Pereira Bastos. 2010. "Comparando relações de
género, intergeracionais e familiares em populações imigrantes e minorias étnicas:
debates 'privados', denegação pública e outras mediações". In: De muitas e variadas

partes ao Portugal do Século XXI. Dinâmicas de género, intergeracionais e familiares em
contexto migratório, ed. Susana Trovão. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de
Estudos em Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, 137-166.
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1103) Trovão, Susana & Sónia Ramalho. 2010. Repertórios femininos em construção num

contexto migratório pós-colonial: Dinâmicas familiares, de género e geração.
Observatório da Imigração, 42 (Vol. 1). Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e
Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: O estudo “Repertórios femininos em construção num contexto migratório póscolonial” (volume I e II) é o resultado da articulação de duas pesquisas exploratórias sobre
dinâmicas familiares, vulnerabilidade e participação cívica de mulheres de origem caboverdiana e sãotomense no contexto pós-colonial português, realizadas no âmbito do
protocolo estabelecido entre o CEMME/FCSH e o ACIDI, IP. Ao mesmo tempo que
investigávamos continuidades e transformações nas relações familiares (e, em particular,
nas construções e práticas de género) junto de mulheres imigrantes de origem africana e
suas descendentes, tentávamos conhecer as suas formas de organização no espaço
público, as diferentes modalidades de participação cívica em que se envolviam, as suas
motivações e modelos, bem como os benefícios que retiravam das suas vidas
participativas. Socializadas no seio de tradições discursivas e práticas de desigualdade
de género de longa duração, o modo como lidavam com o sofrimento que nos
transmitiram e, tantas vezes, com situações de vulnerabilidade material e de exclusão
social, encontrava-se estreitamente articulado com a sua participação em redes e
associações, formais e informais, locais, nacionais e transnacionais. Simetricamente, os
seus projectos e práticas de participação cívica indiciavam que a relação mãe-filhos, e a
própria construção de pessoa-mãe (em detrimento da relação mulher-homem), cruzando
éticas do cuidado com identificações religiosas, constituía a principal força motriz das
suas motivações, responsabilidades e efectividades sociais. De acordo com a
investigação realizada, medidas mais eficazes de combate à vulnerabilidade exigem um
diálogo integrado - entre as mulheres específicas a que se destinam, os mediadores que
as acompanhem no quotidiano, analistas e políticos - acerca dos seus significados,
benefícios e custos, sem descurar os seus respectivos contextos de identificação e
pertença, bem como os modos como também estes contextos se vêm complexificando e
entrosando tradições discursivas e práticas de longa duração com ideais e projectos da
modernidade.
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1104) Trovão, Susana & Marta Vilar Rosales, eds. 2010. Das Índias. Gentes, movimentos

e pertenças transnacionais. Lisboa: Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em
Migrações e Minorias Étnicas, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade
Nova de Lisboa.
Resumo: Para além de mobilizar uma multiplicidade de dimensões analíticas através das
quais discute terrenos, movimentos, políticas, pertenças e práticas várias em torno dos
transnacionalismos indianos, este livro procura contribuir para a problematização de duas
linhas estruturantes das migrações contemporâneas: a complexidade e extensão das
implicações na presente ordem social mundial e a diversidade intrínseca às suas
experiências.
1105) Trovão, Susana & Marta Vilar Rosales. 2010. "Introdução". In: Das Índias. Gentes,

movimentos e pertenças transnacionais, eds. Susana Trovão & Marta Vilar Rosales. Lisboa:
Edições Colibri – CEMME – Centro de Estudos em Migrações e Minorias Étnicas,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 7-16.
Excerto: Vinte milhões de pessoas é o quantitativo estimado pelo Governo da Índia para
as múltiplas diásporas com origem indiana (Lal 2006:10). Não obstante tenhamos notícia
do movimento de pessoas do sub-continente indiano para a Ásia, África e Europa muito
antes do século XIX, só a partir das primeiras décadas do século XIX e ao longo do século
XX assistimos a fluxos substanciais, bem como à formação de redes e comunidades de
origem indiana que atravessam o mundo.
1106) Trovão, Susana. 2012. "Religion and Civic Participation among the Children of
Immigrants: Insights from the Postcolonial Portuguese Context". Journal of Ethnic & Migration

Studies, 38 (5): 851-868.
Resumo: Religious mobilisation is a central aspect of ethno-cultural diversity in European
societies. Focusing on the postcolonial Portuguese context, this article investigates the
religious-civic activism of two groups of immigrant offspring living in the Greater Lisbon
Area. Guiding research questions are the following: How is the religious mobilisation of
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immigrant youth associated both with degrees of social and cultural integration and with
perceived conflict in inter-ethnic relations? To what extent is religious activism mediated by
historical and cultural traditions related to specific gender and inter-generational dynamics?
How do experiences of living out religion affect the multi-dimensional identity constructions
of immigrant youth, and how do these ongoing identity processes promote strategies for
ongoing action? Comparative analysis confirms that religious identities may create varied
means and projects for civic activism, not only among children of immigrants who feel
positively integrated but also among those who experience inter-ethnic conflict. Situated
uses of religion require, however, a tacit knowledge concerning the civic and political
context, and a certain capability of networking both within and beyond communities. The
findings also reveal that youths’ religious mobilisation is mediated by specific gender and
inter-generational dynamics. The paper calls for further work on the impact of the various
forms of trans-boundary ‘positional moves’ upon the identity projects of immigrant emergent
generations, including those sustained by long-distance emotional and imagined relations.
1107) Trovão, Susana, Sónia Ramalho & Filomena Batoréu. 2014. “Managing work and
family life through religious participation. A comparative approach between Muslim, Hindu
and Christian migrant women in Lisbon, Portugal”. AG – About Gender, 3 (6): 116-138.
Resumo: This paper aims to discuss the influence of religion on the reconfiguration of workfamily relations promoted by three groups of migrant women to deal with the Portuguese
economic crisis and labour market contraction whose effects have been more marked than
in many other E.U. countries. Comparative ethnographic research has brought to light how
female religious participation generates social capitals and converts them in material and
work-family reconciliation resources thus mitigating vulnerabilities or triggering beneficial
results that affect the lives of families in both the short and long term. Despite the differences
in mobilizing religious resources to manage work and family life within the three groups,
the achievement of such a ‘balance’ depends on a similar religious construction of female
self which is developed against an individualized notion of personhood.
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1108) Trovão, Susana. 2014. “Comparing Transnational and Local Influences on
Immigrant Transnational Families of African and Asian Origin in Portugal”. Journal of Family

Issues: 1-25.
Resumo: This article aims to discuss the influence of transnational family experiences and
migratory integration on the redefinition processes of family dynamics through a
comparative study among selected families of migrant backgrounds settled in Lisbon.
Guiding research questions are the following: How do migrants whose cultures have
historically been examples of a particular family dynamic implement it in the Portuguese
migratory context? How are these dynamics changing and what are the consequences for
the families and individual family members concerned? What is the effect on family
dynamics of continuing transnational connections and of different experiences of insertion
and exposure to values and attitudes of the receiving society? Comparative analysis has
brought to light how continuing family transnationalism and local integration do not
significantly transform long-standing migrant family dynamics. While allowing transnational
family members to negotiate specific family relations, these negotiations are not
experienced as a project in opposition to cultural and religious family traditions.
1109) Trovão, Susana Salvaterra, Sónia Cristina Caetano Ramalho & Maria Inês Pereira
Torcato David. 2015. “Transnational families, religious participation and gender
dynamics: Filipino, Sao Tomean and Indo-Mozambican immigrant women in Lisbon,
Portugal”. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography, 22 (3): 325-343.
Resumo: In addition to being the object of policy and legal initiatives, families of migrant
origin have become a focus of debate concerning differences and its limits. Migrants
themselves, however, are also reflecting on how to manage family relationships in a
changing world in which migration is mostly transnational. This article aims to discuss the
influence of religious participation on the reconfiguration of processes of family dynamics
promoted by three groups of migrant women who, while settled in Lisbon, maintain
transnational ties with their countries of origin and with various diasporic spaces. Guiding
research questions are: to what extent does religious participation provide migrant women
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with connections, networks and other intangible resources? How are these resources
mobilised as ‘bonding' and ‘bridging' social capitals? Can such capitals become a conduit
for the redefinition of family relations and female self-narratives? Comparative analysis
confirms that the three groups discussed not only mobilise religious belonging and ties to
generate resources, but also convert these connections into social (and other forms of)
capital, thus triggering desired changes that affect the lives of their children and families in
both the short and long term. While migration does not alter long-standing patterns
provided by their own respective sociocultural frames of belonging, our findings reveal that
the three groups of interlocutors use religious participation to explore tactics, social capitals
and mobility spaces and, further, to negotiate, without subverting, specific family inequality
dynamics.
1110) T-SHaRE Team. 2012. Transcultural Sklills for Health and Care. Standards and

Guidelines for Practice and Training. Lisbon: Centro em Rede de Investigação em
Antropologia.
Excerto: Human flows of immigrants, refugees, exiles, guest workers and other migrant
groups are inconstant growth, although with significant differences in the individual
Member States. The re-moval of customs barriers and the admission of new countries in
Europe have increased thismobility. Migrants, asylum seekers and illegal immigrants are at
high risk of poverty and socialexclusion and there is evidence that they sometimes do not
receive the care that best respondsto their needs. The testing of a transcultural approach
responds to the need of adapting healthcare models to migrant and ethnic minority
members: promoting skills that enable professionalsto meet the cultural and personal
background of users in their care activities is essential, in orderto remove forms of exclusion,
rejection or misunderstanding that frequently occur in these serv-ices, when the users have
a hard time orienting themselves in a system of signs, interpretationsand interventions that
are too distant or disrespectful of their condition and culture.
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1111) Vala, Jorge, Cícero Pereira & Rui Costa-Lopes. 2009. “Is the attribution of cultural
differences to minorities an expression of racial prejudice?”. International Journal of

Psychology, 44(1): 20-28.
Resumo: The social psychological literature considers two main perspectives on the study
of perceived culturaldifferences between majorities and minorities: one proposes that
perception of cultural differences is anantecedent of prejudice and another states that the
attribution of cultural differences to minorities is already ahidden expression of racial
prejudice. This paper offers further support to this latter perspective. One hundredand
ninety-four participants answered a questionnaire measuring (1) general racist belief; (2)
cultural differencesattributed to Black people (hetero-ethnicization); (3) the asymmetric
attribution of secondary and primaryemotions to the in-group and to Black people (infrahumanization); (4) the asymmetric attribution of natural and cultural traits to in-group
members and to Black people (ontologization); and (5) negative evaluation of this
socialcategory. The general racist belief scale was not anchored in a specific group and
measured the belief in theinferiority of certain social groups or peoples based on biological
or cultural factors. Relationships between thescales were analysed through a set of Structural
Equation Models. According to the predictions, results showedthat the attribution of cultural
differences is a dimension of prejudice. Results also showed that attribution of cultural
differences, negative evaluation of Black people, ontologization, andinfra-humanization
were differentdimensions of a common latent factor that can be identified as racial
prejudice; and that prejudice was predictedby general racist belief. Results are discussed
in the light of the study of the impact of perceived culturaldifferences on intergroup relations
and in the light of the ‘‘new racism’’ approaches.
1112) Vala, Jorge & Rui Costa-Lopes. 2010. "Youth attitudes toward difference and
diversity: a cross-national analysis". Análise Social, 45 (195): 255-275.
Resumo: Analisam-se as atitudes dos jovens perante a diferença e a diversidade cultural.
Examinam-se dados de 65 países, mostrando-se que os jovens são mais tolerantes
relativamente a grupos estigmatizados e a grupos percebidos como diferentes a nível
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étnico ou racial. Os resultados também mostram que o conservadorismo político é um
preditor estável da intolerância à diferença. Seguidamente, estudam-se as avaliações da
diversidade cultural em 21 países europeus, mostrando-se que os jovens são mais abertos
à diversidade cultural. Enquanto os valores de conservação se correlacionam
negativamente com a abertura à diversidade cultural, os valores de autotranscendência
correlacionam-se positivamente.
Resumo: This paper analyses youth attitudes toward difference and cultural diversity. Firstly,
we analyse data from 65 countries showing that youths are more tolerant than older people
toward both stigmatised groups and groups perceived as racially or ethnically different.
Findings also show that political conservatism is a very stable predictor of intolerance to
difference. Secondly, we study the appraisals of cultural diversity in 21 European countries,
showing that youths express greater openness to cultural diversity than older people. In this
new study, while values of conservation correlate negatively with openness to cultural
diversity, values of self-transcendence correlate positively.
1113) Valadas, Carla, Pedro Góis & José Carlos Marques. 2014. Quando o Trabalho

Desaparece: Imigrantes em Situação de Desemprego em Portugal. Observatório das
migrações, 55. Lisboa: Alto Comissariado para as Migrações (ACM).
Excerto: O desemprego em Portugal tem vindo a aumentar, de forma contínua desde o
início do milénio, e com especial intensidade, desde a crise económica e financeira de
2008. A par do desemprego, o trabalho precário é, hoje em dia, uma realidade para
muitos trabalhadores (pobres) no nosso país. A ausência de um emprego digno e que
garanta o acesso aos mecanismos de proteção social existentes numa situação de risco
(e.g. de doença, desemprego, maternidade) pode ser considerado o “espectro” que
ensombra as sociedades de capitalismo avançado como é a nossa. Depois de ter sido
apontado como um caso de sucesso em três áreas que se entrecruzam e assumem um
papel central nas sociedade atuais, o emprego (Portugal chegou a ser apontado como
um dos países que mais se aproximava das metas da Estratégia de Lisboa em 2000), o
modelo de Estado-Providência (na mesma altura peritos internacionais e académicos
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reconheciam sinais de recuperação do atraso em matéria de proteção social) e a(s)
política(s) de integração de imigrantes, Portugal está hoje numa situação mais frágil. Em
2014, 726 000 indivíduos estavam incluídos na categoria estatística “desempregados”.
De entre estes, muitos são aqueles que, por não se encontrarem numa situação de
emprego estável ou regular, não têm acesso aos mecanismos de proteção social
assegurados pelo Estado português (e.g. subsídios de desemprego). De entre os grupos
que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade, encontramos os imigrantes.
1114) Valentim, Cristina. 2011. Aprender português para falar com as pessoas. Reflexões

sobre processos de reconfiguração identitária em contextos de imigração. Working paper
CRIA, 8. Lisboa: CRIA – Centro em Rede de Investigação em Antropologia.
Resumo: Partindo de um estudo de caso centrado nas apropriações da língua portuguesa
por dois sujeitos imigrados em Coimbra, esta análise pretende sugerir a importância que
um enfoque na identidade self e na realidade experienciada dos indivíduos poderá
constituir em análises sociais que se pretendam qualitativas e émicas. Através de uma
pesquisa etnográfica norteada por uma abordagem contextual constatase que ‘falar
português’ significa um exercício estratégico identitário que visa acima de tudo a procura
por um reconhecimento social em diversas esferas de sociabilidade e em vários domínios:
nas relações de parentesco, nas relações laborais, nas redes de amizade. Estes sujeitos
migrantes usam a língua, concretamente a identidade legitimadora que ela veicula, de
forma a dissolverem categorias e a contornarem identidades a eles atribuídas no intuito
de reconstruírem uma identidade social e, acima de tudo, de definirem a sua
individualidade e de expressarem as suas várias pertenças identitárias.
1115) Valentim, Cristina Sá. 2012. Para falar com as pessoas. Uma análise contextual

de apropriações diferenciadas da língua portuguesa por sujeitos migrantes. Teses, 40.
Lisboa: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: Estar imigrado num outro país significa, além de um novo estatuto sociojurídico,
habitar em novos universos simbólicos organizados por diferentes lógicas experienciais,
nos quais a língua, enquanto sistema de representação simbólico, assume um lugar
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importante nos processos de integração cultural. Através de uma abordagem contextual
assente em narrativas de vida de dois sujeitos imigrados – Fadíla, de origem marroquina,
e Vlad, de origem romena – se constata que o reaprender de novos capitais culturais
requer um trabalho de negociação perante novas situações interativas habitadas por
relações de poder desiguais. Em múltiplas situações, este processo induz ao
desenvolvimento de estratégias identitárias perante aqueles com quem interagem, de
forma a se recolocarem entre outros. A aprendizagem da língua portuguesa mostra-se um
veículo eficaz no processo de integração, na medida em que, possibilitando a
comunicação, implica também um processo de relocalização de significados, traduzindo
não só uma adaptação e reprodução social como também uma ação reflexiva,
estratégica, empoderadora e transformativa dos indivíduos que, enquanto sujeitos
agentes, recriam a sua realidade subjetiva e atuam sobre a realidade envolvente. Tratase de um exercício estratégico identitário de natureza contra-hegemónica que visa acima
de tudo a procura de uma visibilidade e reconhecimento social pela qual o migrante
pretende alcançar um lugar como cidadão e como pessoa. O presente estudo de caso
pretende mostrar os sujeitos migrantes enquanto agentes culturais que através da sua
individualidade apreendem sensitiva e emocionalmente a sua contingencialidade,
procurando construir um lugar através da diferença que reivindicam. É crucial que a
antropologia torne visíveis as subjetividades inerentes às dinâmicas complexas das
relações sociais e procure compreender as lógicas que subjazem aos modos pelos quais
e com os quais os sujeitos veem o mundo e nele se apresentam.
1116) Van Duin, Laura & Erik Snel. "Social networks and civic and political participation
in six European cities. A quantitative study". Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia,
48 (96): 89-108.
Resumo: This study examines the relation between the size and composition ofsocial
networks of people and the degree of civic and political participation using survey data of
the GEITONIES-project in six European cities (Lisbon, Bilbao, Thessaloniki, Vienna,
Warsaw and Rotterdam). In like with Robert Putnam's findings, we expected respondents
with larger social networks to participate more. We also expected that respondents with

743
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

bridging social networks (in particular with more interethnic social contacts) to participate
more. We found that network size is indeed related to participation in voluntary work, but
not to political participation (voting). Interethnic contacts do not contribute to civic or
political participation. On the contrary, people with more intra-ethnic contacts participate
more in voluntary work.
1117) Vanspauwen, Bart. 2010. "A '(r)evolução' das músicas lusófonas na cidade de
Lisboa". Migrações. Revista do Observatório da Imigração, 7: 297-298.
Excerto: A música transforma experiências em diferentes graus de afectividade e pertença.
Propondo uma análise sociocultural baseada na performance musical, dou uma
perspectiva etnomusicológica ao debate sobre o pessimismo pós-colonial, através do
papel possivelmente conciliatório das músicas pós-coloniais. Antídoto eficaz para este
pessimismo pode ser o associar grupos em sistemas culturais inter-relacionados
linguisticamente e não geografica ou racialmente. O meu estudo de caso trata da
integração de músicos migrantes lusófonos em Lisboa.
1118) Vasconcelos, João, ed. 2012. Cadernos de Estudos Africanos (número temático

Africanos e Afrodescentes em Portugal: Redefinindo Práticas, Projetos e Identidades), 24.
Resumo: Este número temático dos Cadernos de Estudos Africanos reúne sete artigos que
oferecem outros tantos retratos das condições de vida e de dinâmicas socioculturais
recentes entre a população de origem ou proveniência africana e afrodescendente na
sociedade portuguesa contemporânea. Focados na Área Metropolitana de Lisboa, onde
esta população se concentra, e baseados em pesquisa etnográfica, os primeiros seis
artigos abordam as práticas de ajuda mútua dos imigrantes laborais cabo-verdianos em
tempo de crise, a racialização da identidade entre jovens de ascendência cabo-verdiana,
as cenas urbanas e transnacionais do hip-hop e do kuduro, o associativismo imigrante
das mulheres santomenses, e os percursos de vida dos indianos do Gujarate com
passagem por Moçambique. O artigo final ensaia uma panorâmica das representações
de africanos e afrodescendentes na literatura e no cinema portugueses contemporâneos.
Concluem este número duas recensões de livros recentes, o primeiro sobre a integração

744
Imigrações e minorias étnicas em Portugal: uma bibliografia (julho de 2008 – maio de 2016)

dos imigrantes africanos em Portugal e o segundo sobre a formação de cidades coloniais
em diferentes fases do império português.
1119) Vasconcelos, João. 2012. "Africanos e afrodescendentes no Portugal
contemporâneo: Redefinindo práticas, projetos e identidades". Cadernos de Estudos

Africanos, 24: 15-23.
Excerto: Os artigos reunidos neste número dos Cadernos de Estudos Africanos chegaramnos em resposta a uma call for papers lançada a 15 de fevereiro e encerrada a 1 de
junho de 2012. Pretendemos com essa convocatória recolher e publicar resultados de
pesquisas sobre a situação presente de populações naturais ou provenientes de África
estabelecidas em Portugal, incluindo os respetivos descendentes.
1120) Veiga, Eugénio Nasolino Alves da. 2011. Imigração e segurança em Cabo Verde:

o papel da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras. Mestrado em Ciências Políticas e
Relações Internacionais – Especialização em Globalizaçã e Ambiente. Lisboa: Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Resumo: Esta investigação insere-se na temática da Globalização e das Migrações
Internacionais, tendo como pano de fundo a problemática da imigração vs segurança em
Cabo Verde. O objectivo geral deste trabalho prende-se com o conhecimento das
políticas de imigração e o papel da Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF) no
controlo da entrada e permanência de estrangeiros em Cabo Verde. Para concretização
deste objectivo, foi desenvolvido um trabalho de campo em Cabo Verde, socorrendo-se
de entrevistas formais e informais, bem como de inquéritos aplicados aos imigrantes. Os
resultados foram armazenados numa base de dados informática com recurso a folha de
cálculo de Excel. A investigação permitiu afirmar que actualmente as migrações
internacionais constituem uma das prioridades no quadro da agenda política
internacional, tanto pelo seu volume quanto pelos crimes que arrastam consigo. As
migrações implicam deslocação de pessoas, cujas assimetrias culturais são susceptíveis
de, nalguns casos, traduzir em obstáculos à sua integração nas sociedades de
acolhimento. O contexto imigratório cabo-verdiano não foge há regra. Por conseguinte,
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a comunidade de imigrantes assume uma grande importância, não só pela sua dimensão
numérica, mas também em virtude das consequências que a sua vinda implica. A
imigração em Cabo Verde começou a ganhar expressão em meados dos anos 90 do
século passado, em virtude da entrada massiva de oeste-africanos (mormente pertencentes
aos países da CEDEAO), maioritariamente jovens. Actualmente, tem adquirido contornos
irreversíveis, tornando-se numa realidade que exige alguma atenção, não só da
sociedade civil, mas também das autoridades, principalmente no que concerne à
regulação e controlo nas fronteiras, porque, apesar de uma vasta legislação sobre a
imigração, o país ainda não dispõe de uma verdadeira política de imigração, o que na
prática tem dificultado, de alguma forma, o controlo da permanência de estrangeiros.
Assim, o grande desafio do país é controlar esse fenómeno, promovendo, entre outras
coisas, a integração dos estrangeiros e, com isso, maximizar significativamente a
segurança interna.
1121) Veiga, Feliciano, Fernando García, Félix Neto & Leandro Almeida. 2009. "The
Differentiation and Promotion of Students' Rights in Portugal". School Psychology

International, 30 (4): 421-436.
Resumo: This investigation includes a differential study (Study 1) and a quasi-experimental
research (Study 2). In Study 1, the objective was to establish to what extent students’ rights
existed and analyse the differentiation between students’ rights with Portuguese and
immigrant mothers, throughout school years. The sample consisted of 537 students with
Portuguese and immigrant mothers, distributed by different school years (7th, 9th and 11th
grades). The Children’s Rights Scale (Hart et al., 1996; Veiga, 2001) was used. In Study
2, the purpose was to analyse the effects on students’ rights of the use by teachers of a
communicational intervention program, supervised by school psychologists. The sample
involved 7th and 9th grade students, in a total of four classes, two forming the experimental
groups (n = 36) and two the control groups (n = 43); as in Study 1, the Children’s Rights
Scale was used. The results indicated the effectiveness of the communicational intervention
program on students’ rights and are consistent with previous studies. An implication is that
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psychologists and teachers, working together and taking a human rights perspective, may
develop an important role in projects to promote the students’ rights.
1122) Veloso da Veiga, Carlos & Ivo Domingues. 2009. "La globalización y el lugar de
la diferencia en el mercado de trabajo. Divergencias y convergencias público - privadas".

Revista LIDER, 15: 155-177.
Resumo: Las personas con deficiencias físicas y mentales, enfermedad profesional o
accidentada laboralmente, los trabajadores inmigrantes y del mundo rural, así como las
personas de las minorías étnicas, concretamente las de etnia gitana, poseen elevadas
fragilidades educativas y de calificación profesional. Esas fragilidades provocan
desventajas sociales en el acceso y el progreso profesional en el mercado de trabajo.
Aunque las fragilidades no se reflejen con igual intensidad en las diferentes categorías y
situaciones concretas, romper el entramado de la exclusión y obtener un trabajo
remunerado es más dificil para quien posee el estigma de ser "diferente" y padece los
efectos de los prejuicios y de los estereotipos que los otros tienen sobre ellos. Partiendo
de una muestra de 159 agentes con cargo directivos y pertenecientes a un conjunto de
organizaciones públicas y privadas, se pretende obtener un conocimiento más profundo
de los factores que dificultan o facilitan la integración profesional de la "diferencia". Al
mismo tiempo se procura contribuir para la urgencia de soluciones políticas y sociales que
potencien el desarrollo de prácticas de igualdad de oportunidades, en un contexto de
economía global y de crisis económica, cuando la alta tasa de desempleo, como sucede
actualmente en Portugal, tiende a aumentar las debilidades de las personas socialmente
desfavorecidas.
Resumo: Las personas con deficiencias físicas y mentales, enfermedad profesional o
accidentada laboralmente, los trabajadores inmigrantes y del mundo rural, así como las
personas de las minorías étnicas, concretamente las de etnia gitana, poseen elevadas
fragilidades educativas y de calificación profesional. Esas fragilidades provocan
desventajas sociales en el acceso y el progreso profesional en el mercado de trabajo.
Aunque las fragilidades no se reflejen con igual intensidad en las diferentes categorías y
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situaciones concretas, romper el entramado de la exclusión y obtener un trabajo
remunerado es más dificil para quien posee el estigma de ser "diferente" y padece los
efectos de los prejuicios y de los estereotipos que los otros tienen sobre ellos. Partiendo
de una muestra de 159 agentes con cargo directivos y pertenecientes a un conjunto de
organizaciones públicas y privadas, se pretende obtener un conocimiento más profundo
de los factores que dificultan o facilitan la integración profesional de la "diferencia". Al
mismo tiempo se procura contribuir para la urgencia de soluciones políticas y sociales que
potencien el desarrollo de prácticas de igualdad de oportunidades, en un contexto de
economía global y de crisis económica, cuando la alta tasa de desempleo, como sucede
actualmente en Portugal, tiende a aumentar las debilidades de las personas socialmente
desfavorecidas.
1123) Viana, Vanessa Cervinho. 2010. Saúde mental, qualidade de vida e acesso aos

cuidados de saúde na comunidade brasileira de Lisboa. Teses, 31. Lisboa: Alto
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI).
Resumo: A utilização de serviços de saúde tem implicações importantes para o estado de
saúde das populações. As políticas de imigração adoptadas nos países de destino têm
influência no estado de saúde das comunidades imigrantes. Políticas que limitam o acesso
de imigrantes aos cuidados de saúde aumentarão a vulnerabilidade e os riscos na saúde.
Apesar da imigração promover uma série de rupturas na vida do sujeito, migrar, por si
só, não pode ser considerado como factor de risco no âmbito da saúde e da saúde
mental. O peso dos determinantes socioeconómicos tem ganho relevância no estudo das
migrações, estado de saúde geral e mental. Isto porque, em geral, os imigrantes estão
em situação mais precária do que a população autóctone. O estatuto socioeconómico
baixo, as condições precárias de habitação e de trabalho, a falta de suporte social e a
irregularidade jurídica são indicadores de risco acrescido para a saúde mental. Neste
sentido é um desafio de monta os governos estabelecerem medidas sustentadas e,
simultaneamente, integradoras dos imigrantes. Em Portugal, considera-se que há escassez
de estudos relacionados com a área das migrações e da saúde. Este é um estudo
exploratório, descritivo e transversal. A finalidade foi a de identificar o estado de saúde,
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saúde mental e qualidade de vida da comunidade brasileira residente em Lisboa e o seu
acesso aos serviços de saúde. Este estudo teve como principais objectivos a
caracterização sociodemográfica, a identificação de variáveis inerentes ao processo
migratório, a identificação da auto-apreciação do estado de saúde, a caracterização do
acesso aos cuidados de saúde, a identificação do grupo em provável sofrimento
psicológico, a comparação entre os resultados dos imigrantes juridicamente regulares e
irregulares e a comparação entre a população imigrante e a população portuguesa.
Inicialmente, foi prevista a utilização da técnica de amostragem de propagação
geométrica ou snowball, pois a amostra tornar-se-ia maior à medida que os próprios
inquiridos identificassem outros potenciais participantes. Ao longo do estudo, a
metodologia inicial mostrou-se insuficiente para estabelecer uma amostra mais
representativa dos imigrantes juridicamente irregulares. Para este feito, foi utilizada a
metodologia de amostragem por conveniência e o local escolhido para a recolha da
amostra foi o Consulado do Brasil em Lisboa. O instrumento de recolha de dados
empregue baseou-se no questionário utilizado no 4º Inquérito Nacional de Saúde. O MHI5 (Mental Health Index 5) é um instrumento de saúde mental e é parte integrante do
inquérito, sendo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Consta de cinco
itens relativos à saúde mental e os resultados são classificados através de um indicador
que mede a existência de provável sofrimento psicológico. Foram incluídos no estudo 213
brasileiros. De seguida, procedeu-se ao tratamento estatístico dos dados. A população
inquirida é jovem, a maior parte tem entre 18 e 44 anos. As mulheres representam mais
de metade da amostra. A taxa de actividade é elevada e a taxa de desemprego é similar
à nacional. A inserção laboral prioritária é nos segmentos pouco qualificados ou de semiqualificação. Aproximadamente um terço dos inquiridos afirmou ser beneficiário do
Sistema Nacional de Saúde. A auto-apreciação do estado de saúde é classificada como
bastante positiva, assim como a qualidade de vida. O provável sofrimento psicológico,
definido no MHI-5 pelo ponto de corte no score ≤ 52, atinge 23,3% dos participantes.
Os homens apresentam melhores resultados do que as mulheres. Além disso, para os
valores mais baixos no MHI-5 foram encontradas relações com as longas jornadas de
trabalho e o diagnóstico de doença crónica. O presente estudo apresenta limitações em
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relação à dimensão da amostra e à provável existência de enviesamento pela ausência
de aleatorização. Apesar da legislação portuguesa garantir o acesso aos serviços de
saúde e garantir a equidade no caso dos imigrantes que fazem descontos para a
Segurança Social, apenas um terço referiu ser beneficiário do Sistema Nacional de
Saúde. Este dado pode ser justificado por factores como o incumprimento da lei por
alguns serviços e, também, pela falta de conhecimento da legislação e da forma de
funcionamento do Serviço Nacional de Saúde por parte dos imigrantes. O facto de as
mulheres representarem o maior grupo em provável sofrimento psicológico é consistente
com a literatura. As hipóteses levantadas para explicar este resultado podem ser
agrupadas em: artefactos metodológicos, causalidade biológica e determinação social.
Em relação ao instrumento, é possível que o MHI-5 se comporte de forma diferente no
que diz respeito ao género.
1124) Vianna, Carlos. 2010. "O desafio das associações de imigrantes". Migrações.

Revista do Observatório da Imigração, 6: 219-232.
Excerto: Mesmo sem uma desejável pesquisa prévia ou uma formação acadêmica
própria, não é possível uma reflexão organizada sem um mínimo de embasamento teórico
e ideológico, sem uma ótica de mundo. E a minha é uma ótica de esquerda, com alguns
referenciais teóricos básicos marxistas. Uma ótica teórica que confere ao Estado e à
superestrutura político-partidária, ao mundo da comunicação social e até ao da produção
do conhecimento, interesses claros ou ocultos de classes, estamentos sociais e grupos de
interesse. Uma ótica política que entende a questão das migrações como tendo um papel
central na evolução da sociedade europeia e na política quotidiana, com claras clivagens
ideológicas, nesta Europa onde as Direitas (e não só) fizeram dos imigrantes a sua grande
alavanca para conseguir votos e excitar o medo e a xenofobia nos cidadãos eleitores. É
uma ótica ideológica alimentada por uma profunda revolta contra um estado de coisas
neste tempo que nos tocou viver, onde a exploração desenfreada dos homens e dos
recursos naturais do planeta, a parcialidade em favor dos mais poderosos e das elites no
exercício do poder do Estado, a injustiça social, a desigualdade da distribuição das
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riquezas produzidas e das oportunidades para as pessoas, e até para as nações, um
pouco por quase todo o mundo, são características dominantes.
1125) Videira, Pedro. 2013. "A mobilidade internacional dos cientistas: construções
teóricas e respostas políticas". In: Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros,
eds. Emília Araújo, Margarida Fontes & Sofia Bento. Braga: Centro de Estudos de
Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, 138-162.
Excerto: Neste capítulo, procura-se, assim, fazer uma breve recensão da literatura sobre
mobilidade científica e sobre os discursos que têm enformado o tema, tanto ao nível
internacional como em termos da realidade portuguesa. Começaremos por discutir as
perspetivas sobre a importância da mobilidade e seus efeitos. Posteriormente, debruçamonos sobre os diversos paradigmas e conceitos que têm historicamente enquadrado os
estudos na área, A mobilidade internacional dos cientistas: construções teóricas e
respostas políticas Pedro Videira Doutorando em Sociologia (ISCTE/IUL) e investigador no
DINÂMIA/CET na área de sociologia da ciência e inovação p_videira@yahoo.com pp.
138 -162 A mobilidade internacional dos cientistas: construções teóricas e respostas
políticas Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros Pedro Videira 139 dando
relevância aos diversos posicionamentos sobre a relação entre mobilidade e processos
individuais ou agregados de circulação de conhecimento. Neste ponto serão
particularmente focados e comparados conceitos como ‘brain drain’, ‘brain gain’ e ‘brain
circulation’, que representam visões distintas sobre aspetos do fenómeno da mobilidade
dos altamente qualificados. Pretende-se aqui sobretudo mostrar a forma como a
mobilidade dos altamente qualificados em geral (e dos cientistas em particular) tem vindo
a ser encarada na literatura e os debates que este complexo fenómeno suscita. Em
seguida, daremos um enfoque particular a questões centrais na literatura como sejam as
motivações dos cientistas para a mobilidade e a forma como a questão do retorno tem
vindo a ser apresentada. Por último, dada a óbvia relevância destas questões em termos
de políticas nacionais e supranacionais, fazemos uma breve recensão das respostas
políticas que têm vindo a ser propostas no âmbito da temática da mobilidade internacional
de cientistas.
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1126) Vieira, C., J. Ramos, J. Alexandre & G. Cardoso. 2009. "P02-133 Compulsory
admissions in a psychiatric inpatient unit: A 4-year retrospective study". European

Psychiatry, 24: S823.
Resumo: Large discrepancies in psychiatric compulsory admission rates have been found
in the different European countries. However, some trends seem to exist in most studies:
compulsorily admitted patients are more frequently male, unemployed, with a lower level
of education, are more likely to belong to racial minorities (mainly black), and the most
frequent diagnosis is schizophrenia. Aims - To compare demographic and clinical
characteristics of patients voluntarily and compulsorily admitted to a Portuguese psychiatric
unit. Methods - Retrospective data of all the patients admitted to a psychiatric inpatient unit,
from January 2004 to December 2007, were reviewed. The demographic and clinical
characteristics of compulsorily and voluntarily admitted patients were compared. Results In a total of 1434 admissions, 180 were compulsory (11.2%). Compared to voluntarily
admitted patients, those admitted compulsorily were significantly younger (38.2 vs. 43.6
years), more frequently male (62.8 vs. 47.1%), and black (27.8% vs. 19.9%), received
more often a diagnosis of schizophrenia (34.4 vs. 19.0%), and had a longer average
length of stay (27.0 vs. 18.5 days). There were no statistically significant differences in the
seasonality of admissions or the number of readmissions in both groups. Conclusion - The
results are similar to those obtained in other studies, except for a higher rate of compulsory
admissions. That can be explained by, among other factors, the low socioeconomic level
and high percentage of immigrants in the local population. The comparison with voluntarily
admitted patients helps identify characteristics associated with the two groups.
1127) Vieira, Paulo Jorge. 2011. "Mobilidades, Migrações e Orientações Sexuais:
Percursos em torno das fronteiras reais e imaginárias". Ex aequo, 24: 45-59.
Resumo: Partindo de uma reflexão teórica sobre a inter-relação entre mobilidade,
migrações e orientações sexuais, este texto pretende abrir perspectivas possíveis de
investigação, em Portugal, neste tema, que cruza as áreas interdisciplinares dos estudos
de migrações e dos estudos queer. Apresentamos um conjunto de reflexões que cruzam,
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metaforicamente e materialmente, as formas de mobilidades com a orientação sexual
nomeadamente através da análise da metáfora da ‘saída do armário’, da reflexão sobre
a centralidade dos espaços urbanos como focos atractivos para lésbicas e gays, e a
necessidade de repensar e redefinir a investigação sobre migrações internacionais dando
particular atenção aos processos relacionados com o asilo político.
Resumo: This text is a theoretical reflection on the relationship between mobility, migration
and sexual orientations and aims to open up prospects for a possible framework on this
research, in Portugal, in this subject area, that links the interdisciplinary areas of migration
studies and queer studies. We present a set of thoughts that traverse, metaphorically and
materially, the forms of mobility with sexual orientation by examining the metaphor of
‘coming out’, reflecting on the centrality of urban spaces as attractive spots for lesbians
and gay men, and need to rethink and redefine the research on international migration
with particular attention to examples involving political asylum.
Résumé: À partir d’une réflexion théorique sur l’inter-relation entre mobilité, migrations et
orientations sexuelles, ce texte prétend ouvrir des perspectives de recherche sur ces thèmes, visant entrelacer les domaines interdisciplinaires des études des migrations et des
études queer. Nous présentons un ensemble de réflexions qui croisent, métaphoriquement
et matériellement, les formes de mobilité avec l’orientation sexuelle, notamment à travers
de l’analyse de la métaphore de la «sortie du placard», de la réflexion sur la centralité des
espaces urbains comme foyers attractifs pour les lesbiennes et les gays, et la nécessité de
repenser et redéfinir l’investigation sur les migrations internationales en donnant particulière
attention aux processus liés à l’asile politique.
1128) Vieira, Ricardo & Maura Mendes. 2010. "Identity Reconfiguration of Immigrants in
Portugal". Diversity, 2 (7): 959-972.
Resumo: The starting point is the principle that there is no immigrant culture, but rather,
different ways of living, coexisting and identifying oneself within the cultural worlds that
each subject crosses on his or her social path. Here we study Brazilian immigrants in
Portugal, working with the first wave (starting at the end of the 1980s) and the second
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wave (at the turn of the 20th to 21st century). We intend, firstly, to show how identity is
reconstructed between two banks: the departure culture and the arrival culture. Secondly,
we intend to give a voice to the most silent in the understanding of immigrants: the process
of identity reconstruction of Brazilian immigrants is presented, resulting from ethnobiographic interviews. We will consider the cultural transfusion theory and observe the
heterogeneous ways of living between cultures, whether by rejecting the departure culture
(the Oblato’s case), refusing the arrival one at a given moment (the mono-cultural subject
according to the source culture), living in an ambivalent manner between the two (the
multicultural self), or, finally, inventing a third bank, as the poets say, which corresponds to
an attitude of including the cultural differences through which one crosses during his or her
life history in an intercultural self (the Intercultural Transfuga).
1129) Vieira, Ricardo, Cristóvão Margarido & José Carlos Marques, eds. 2013. Partir,

Chegar e Voltar… Reconfigurações Identitárias de Brasileiros em Portugal. Porto:
Afrontamento.
Resumo: A presente publicação, assente num estudo multicasos, parte de um ponto de
vista socioantropológico e fenomenológico e pretende compreender o sentido que as
pessoas atribuem aos seus projetos de vida, às suas escolhas, às suas ações e às suas
metamorfoses. As identidades são (re)construídas, na e pelas narrativas dos entrevistados,
enquanto discursos reflexivamente organizados. Quer no livro, quer no documentário que
o acompanha, são descortinadas as estratégias identitárias de cinco sujeitos brasileiros
que escolheram Leiria para fazer parte dos seus projetos de vida.
1130) Vieira, Xénia Manuela Mendonça Mendes. 2009. Diferentes origens, diferentes

olhares. Um retrato sociológico sobre a imigração em Portugal. Mestrado em Trabalho
Social. Porto: Departamento de Ciência Política e do Comportamento, Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais, Universidade Fernando Pessoa.
Resumo: A presente dissertação, “Diferentes Origens, Diferentes Olhares – Um retrato
sociológico sobre a imigração em Portugal”, integrado no plano curricular do curso de
mestrado em Trabalho Social – Migrações e Minorias Étnicas, constitui requisito para a
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obtenção do grau de mestre, estando adstrito ao Departamento de Ciência Política e do
Comportamento da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando
Pessoa. Com este estudo, pretende-se auscultar o que os portugueses pensam e pretendem
da imigração, ou seja, que rumo deve a política de imigração tomar, de acordo com a
opinião da população portuguesa. O documento está dividido em duas partes e quatro
capítulos. Na primeira parte, é feito o enquadramento teórico da problemática, sendo o
primeiro capítulo dedicado às várias estratégias que as sociedades de acolhimento
adoptam face à entrada dos imigrantes e às políticas de imigração adoptadas pelos
países de maior tradição em acolhimento de imigrantes e Portugal, e o segundo capítulo
dedicado à análise da legislação portuguesa que rege a imigração. A segunda parte do
trabalho é dedicada à investigação empírica e está dividida em capítulos: no primeiro é
definida a metodologia a utilizar no estudo empírico e no segundo é feita a análise, a
descrição e a interpretação dos dados recolhidos.
Resumo: The present dissertation “Different Origins, Different Views – A sociological Picture
on immigration in Portugal”, integrated in the curricular plan of the master Social Work
course – Migrations and Ethnic Minorities, constitutes a requisite to obtain the master
degree, which is related to the Department of Politic and Behavioral Department of the
Faculty of Human and Social Sciences of the Fernando Pessoa University. With this study
we intend to perceive what Portuguese think and expect from immigration, in other words,
which path should immigration policy take, according to the opinion of the Portuguese
population. The document is divided in two parts and four chapters. In the first part we
make the problematic theoric framing, in which the first chapter is dedicated to the several
strategies that the receiving societies can adopt regarding the entrance of immigrants, the
immigration policies adopted by the countries with longest tradition of receiving immigrants
and Portugal, and the second chapter is dedicated to the analysis of the Portuguese
legislation that rules immigration. The second part of the paper is dedicated to the empiric
investigation and it is divided into two chapters: in the first we define the methodology to
use in the empiric study, and in the second chapter we make the analysis, description and
interpretation of the collected data. La présente dissertation, “Différentes Origène,
Différentes Ollaires – Un retrait sociologique sur la immigration au Portugal”, intégré au
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programme dans le corse de mestre en Travaille Social – Migrations et Ethnique Minorités,
constitué un réquisit sur la obtention dans le grau de mestre, en la Université Fernando
Pessoa. Con été étude, nous prétendons ausculter quel que pense e souhaiter les
portugaise dans la immigration, e quel que pat devez la politique de immigration tomar,
en accord dans la opinion des populations portugaise. Le document et dévidé en deux
parte e quatre capitulés. En la première, ce fait le théorique encadrement dans la
problématique, en el que le première capitule ce consacrer a les varias stratégies en que
las sociétés de accolaient adopté sur la entré des immigrant et las politiques de immigration
adoptés sur les pais dans que la tradition de accolaient de immigrants et Portugal, e le
second capitule ce consacre à la analyse de la portugaise législation que rège la
immigration. La second parte dans le travaille ce consacre a la investigation empirique et
ce dévidé en deux capitules: en le première ce défini la méthodologie a utiliser en la étude
empirique e ce fait la analyse, description et interprétation dans la information récolions.
1131) Vilaça, Helena. 2010. "Para lá da etnicidade: as comunidades religiosas dos
imigrantes de leste em Portugal". In: Religião em Movimento. Imigrantes e diversidade

religiosa em Portugal e Itália, eds. Helena Vilaça & Enzo Pace. Porto: Estratégias Criativas,
73-91.
Excerto: Este capítulo orienta-se por três objectivos fundamentais. Em primeiro lugar,
analisar o modo como a religião numa vertente nacionalista é reproduzida ou reconstruída
numa situação de diáspora. Segundo, ver se existeu ma variação de atitudes significativa
entre os membros que pertencem a comunidades maioritárias no país de origem
(ortodoxos) e os membros que fazem parte de igrejas minoritárias (baptistas). Finalmente,
avaliar em que medida a religiosidade vivida no quadro de uma comunidade religiosa
contribui para a integração dos imigrantes na sociedade receptora.
1132) Vitorino, António, ed. 2009. Migrações: Oportunidade ou Ameaça? A Habitação

e a Saúde na Integração dos Imigrantes: Recomendações do Fórum Gulbenkian
Migrações 2008. Lisboa – Cascais: Fundação Calouste Gulbenkian – Principia.
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Resumo: O Fórum Gulbenkian Migrações é uma iniciativa que promove a reflexão e a
troca de experiências, no âmbito da problemática das migrações. Procura aprofundar o
conhecimento sobre os modelos tradicionais de integração, os seus sucessos e as suas
falhas, com o objectivo de adaptação das políticas às novas realidades dos movimentos
migratórios: novas origens, diferentes perfis de competências, outras culturas.
1133) Vitorino, António. 2009. "Introdução aos relatórios dos workshops realizados no
âmbito do Fórum Gulbenkian Migrações 2008". In: Migrações: Oportunidade ou

Ameaça? A Habitação e a Saúde na Integração dos Imigrantes: Recomendações do
Fórum Gulbenkian Migrações 2008, ed. António Vitorino. Lisboa – Cascais: Fundação
Calouste Gulbenkian – Principia, 9-17.
Excerto: No decurso das iniciativas do Fórum Gulbenkian Migrações temos sublinhado
constantemente que o processo de integração dos imigrantes nas sociedades de
acolhimento exige uma análise fina das suas variadas componentes, na medida em que
o sucesso dessa integração é aferido não apenas em função dos grandes números ou de
tendências gerais, mas sobretudo no plano micro, ou seja, naqueles aspectos de relação
de proximidade e de quotidiano decisivos para a vida das pessoas e das comunidades
a que elas pertencem. Esta orientação levou-nos este ano a centrar a nossa reflexão em
duas vertentes fundamentais para a integração em Portugal: o acesso à saúde e as
condições de alojamento e de habitação dos imigrantes.
1134) Wanderley, Fernando Emílio Pereira & Alessandra Siqueira Barreto. 2012. "O
diálogo entre os emigrantes e o Estado brasileiro: notas sobre as Conferências de
Brasileiros no Mundo". In: Novas e Velhas Configurações da Imigração Brasileira na

Europa. Atas do 2º Seminário de Estudos sobre a Imigração Brasileira na Europa, eds.
Beatriz Padilla, Elsa Rodrigues, Erika Masanet, Gleiciani Fernandes, Mariana S. Gomes
& Thais França. Lisboa: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), 269-278.
Resumo: Uma conjuntura de fatores atuou no sentido de viabilizar a construção de um
canal de diálogo entre o Estado brasileiro e sua diáspora. Existem em curso algumas
políticas públicas por parte do Estado para atender demandas dos emigrantes. Estes, por
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sua vez, se organizam, em diversos países, por meio de associações e comunidades de
representação e ajuda mútua. Nesse sentido, além do resgate histórico, este trabalho
apresenta algumas nuances dessa relação entre o Estado brasileiro e os seus emigrantes,
partindo de uma abordagem antropológica para apreender como os atores sociais
interagem, compreendem e experimentam a política. Em larga medida utilizamos as
«Conferências de Brasileiros no Mundo» como eventos privilegiados dessa tentativa de
aproximação e diálogo entre o Estado brasileiro e seus emigrantes, buscando apresentar
a existência de vozes dissonantes, presentes em um «campo de lutas», que apresentam
idéias ora convergentes, ora divergentes e, sobretudo, com uma distribuição desigual de
poder.
1135) Weeks, Samuel. 2012. "Marxian crisis, Maussian gift: The mutual-help practices of
Lisbon's Cape Verdean labor immigrants in an age of austerity". Cadernos de Estudos

Africanos, 24: 27-43.
Resumo: A crise económica que começou em Portugal a partir de 2008 tem sido
particularmente grave nos bairros em que vivem a maior parte dos imigrantes caboverdianos do país. Neste artigo, tentarei analisar a maneira em que os meus informantes
têm conceitualizado a actual crise, bem como a forma como têm usado “dádivas” de
ajuda mútua (djuda) para aguentarem, ou mesmo ultrapassarem, os desafios de viver
numa periferia de Lisboa em crise. Um outro fator que irei explorar é a percepção dos
meus informantes de que a troca de dádivas de ajuda mútua tem perdido importância.
Vou argumentar que há uma desconexão entre a percepção dos cabo-verdianos de que
as suas práticas de ajuda mútua acontecem com cada vez menos frequência e,
simultaneamente, a necessidade do apoio material que elas fornecem.
Resumo: The post-2008 economic crisis in Portugal has been particularly severe in the
neighborhoods in which many of the country’s Cape Verdean labor immigrants live. In this
article, I will attempt to examine how my informants have conceptualized the current
downturn, as well as how they have used ‘gifts’ of mutual help (djuda) to cope with, or
even overcome, the profound challenges of living on a Lisbon periphery in crisis. An
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additional factor I will explore is the perception among my informants that the giving of
mutual-help gifts has lost importance. I will argue that there is a disconnect between Cape
Verdeans perceiving that their mutual-help practices are in decline and simultaneously
needing the material support that they provide.
1136) Westin, Charles, José Bastos, Janine Dahinden & Pedro Góis, eds. 2010. Identity

Processes and Dynamics in Multiethnic Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Prefácio: This volume is the result of a coming together of social scientists representing
different academic traditions, disciplines and countries, and hence different approaches
towards the issues at hand. The book evolved from workshops occurring within the
IMISCOE Network of Excellence, in a cluster focusing on questions relating to inter-ethnic
relations, identity, representation and discrimination. Discussion at these meetings
concentrated on relations between national, ethnic, ‘racial’, religious and cultural groups
in diverse multi-ethnic societies. Inter-ethnic relations entail in some instances a focus on
majority-minority relations in the nation-state. In others the focus is rather on relations
between a native-born population and migrants with their descendants. In most of the
current EU-27 member states, inter-ethnic relations apply to both majority-minority relations
and to native-born-migrant relations. The cluster has met ten times since the start of IMISCOE
(which as of April 2009, came to be called the IMISCOE Research Network). At the
second workshop, held in Coimbra in 2004, it was decided that the subsequent work
package would involve writing a book on identity questions in relation to inter-ethnic
relations. At the Paris workshop in spring 2005, several papers constituting the core of this
volume were presented and discussed. This work continued at workshops in Osnabrück in
2005, Lisbon in 2006, twice in Vienna in 2006 and in Stockholm in 2007. An editorial
board consisting of José Bastos, Janine Dahinden, Pedro Góis and myself was appointed
by the cluster at the Osnabrück conference. The committee met at the cluster workshops
and conferences but also separately in Stockholm in June 2006. Much of the editorial work
was done by email. I would like to thank members of the editorial board for their work on
this volume. Many thanks also to all the contributing authors. Thanks are also due to those
cluster members who have not written chapters but have participated in workshops and
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seminars, and given input and feedback on papers sent out to them. Finally, let me express
my gratitude to the IMISCOE Editorial Committee, the anonymous reviewers and their
excellent suggestions for reworking sections of the manuscript, Karina Hof and Amsterdam
University Press.
1137) Williamson, L. M., M. Rosato, A. Teyhan, P. Santana & S. Harding. 2009. "AIDS
mortality in African migrants living in Portugal: evidence of large social inequalities".

Sexually Transmitted Infections, 85 (6): 427-431.
Resumo: To examine infectious disease and AIDS mortality among African migrants in
Portugal, gender and socio-economic differences in AIDS mortality risk, and differences
between African migrants to Portugal and to England and Wales. METHODS: Data from
death registrations, 1998-2002, and the 2001 Census were used to derive standardised
death rates by country of birth, occupational class (men only), and marital status. RESULTS:
Compared with people born in Portugal, African migrants had higher mortality for infectious
diseases including AIDS. There was considerable heterogeneity among Africans, with those
from Cape Verde having the highest mortality. Death rates were more than five times higher
among those who were unmarried than those who were. A larger proportion of Africans
were unmarried accounting for some excess mortality. Death rates were also higher among
men from manual occupational classes than among men from non-manual. A comparison
with England and Wales shows that death rates for infectious disease and AIDS in Portugal
are much higher and Africans in Portugal also fare worse than Africans in England and
Wales. CONCLUSION: AIDS mortality rates were higher among Africans than those born
in Portugal and were associated with socio-environmental factors. Further research is
required to interpret the excess mortality among Africans and there is a need to ensure the
inclusion of relevant data items on ethnicity in national monitoring and surveillance systems.
1138) Wilks, Daniela C. & Felix Neto. 2016. “ Exploring the adaptation experiences of
Cape Verdean students in Portugal”. International Journal of Educational Research, 76: 6675.
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Excerto: The internationalization of Higher Education (HE) continues to expand. Between
the years of 1990 and 2011 the number of international students increased at an average
annual growth rate of almost 6%, and in 2012 there were at least 4.5 million students
enrolled in HE institutions outside their country of origin (OECD, 2013). HI institutions
greatly benefit from international students. They are paid handsomely for their services, and
foreign students enrich the academic body with their cultural diversity and they also extend
international opportunities (Lillyman & Bennett, 2014; Marginson, 2012). Considering the
aforementioned facts it is no surprise that the growing competition among HI institutions to
attract these students is thriving. The majority of international students are from Asian
countries (53%). The European countries contribute 23% and 12% are from the African
continent (OECD, 2013). The majority of students pursue their studies in English speaking
countries, and Australia,the United Kingdom and the United States have been the favorite
destinations (Institute of International Education, 2014). Within the Portuguese context
during the academic year 2014–2015, international students made up 9.6% of the total
HE student enrollment, which totaled 349, 658, about half of them from subsidized
European mobility programs, and the other half from Portuguese speaking countries. The
breakdown from those countries is as follows: Brazil 52%, East Timor 1.5% and 23.5%
from African countries where Portuguese is the official language—Paises Africanos de
Lingua Portuguesa, hereafter PALP (DGEE, 2015).
1139) Wuliji, Tana, Sarah Carter & Ian Bates. 2009. "Migration as a form of workforce
attrition: a nine-country study of pharmacists". Human Resources for Health, 7: 1-10.
Resumo: There is a lack of evidence to inform policy development on the reasons why
health professionals migrate. Few studies have sought to empirically determine factors
influencing the intention to migrate and none have explored the relationship between
factors. This paper reports on the first international attempt to investigate the migration
intentions of pharmacy students and identify migration factors and their relationships.
Methods - Responses were gathered from 791 final-year pharmacy students from nine
countries: Australia, Bangladesh, Croatia, Egypt, Portugal, Nepal, Singapore, Slovenia
and Zimbabwe. Data were analysed by means of Principal Components Analysis (PCA)
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and two-step cluster analysis to determine the relationships between factors influencing
migration and the characteristics of subpopulations most likely and least likely to migrate.
Results - Results showed a significant difference in attitudes towards the professional and
sociopolitical environment of the home country and perceptions of opportunities abroad
between those who have no intention of migrating and those who intend to migrate on a
long-term basis. Attitudes of students planning short-term migration were not significantly
different from those of students who did not intend to migrate. These attitudes, together with
gender, knowledge of other migrant pharmacists and past experiences abroad, are
associated with an increased propensity for migration. Conclusion - Given the influence of
the country context and environment on migration intentions, research and policy should
frame the issue of migration in the context of the wider human resource agenda, thus
viewing migration as one form of attrition and a symptom of other root causes.
Remuneration is not an independent stand-alone factor influencing migration intentions and
cannot be decoupled from professional development factors. Comprehensive human
resource policy development that takes into account the issues of both remuneration and
professional development are necessary to encourage retention.
1140) Xavier, Maria. 2009. "Identidades e integração: brasileiros em Portugal". In:

Migrações, Permanências e Diversidades, ed. Maria Beatriz Rocha-Trindade. Porto:
Edições Afrontamento, 217-228.
Excerto: A partir da investigação que fiz sobre o impacto da experiência migratória na
identidade de brasileiros em Portugal (2007), pretendo apresentar, nesta comunicação,
algumas facetas (desconhecidas ou pouco desconhecidas) dos processos de identificação
deste imigrante na sociedade portuguesa. A investigação decorreu em 2003, ano em
que o presidente Lula trouxe esperança a muitos brasileiros de Portugal, ao celebrar com
o Governo português o «Acordo de Contratação Recíproca» (mais conhecido como
«Acordo Lula»), que viria a representar para pelo menos 30 000 pessoas a plenitude da
cidadania, finalmente estrangeiros reconhecidos. Hoje não consigo pensar a integração
dos imigrantes nas sociedades de destino senão sempre, e à partida, em mais que um
sentido: na sua dimensão social, perspectiva habitual da sociologia das migrações, cuja
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medida é dada por indicadores largamente disponibilizados (trabalho, saúde, habitação,
participação política, etc.), e na sua dimensão subjectiva, apreensível nas representações,
que remete à dialéctica simbólica entre o imigrante e a sociedade de destino ( Berger e
Luckman, 2002). A análise que proponho traz luz a esta segunda dimensão, sem ignorar
a primeira, e revela a dupla face de um mesmo processo: a integração para mim (íntima)
e a integração para os outros (social).
1141) Xavier, Teresa. 2011. "Clínica Frater". Migrações. Revista do Observatório da

Imigração, 9: 193-195.
Resumo: A Associação Clínica Frater nasce no Barreiro para, sobretudo, responder a
necessidades de saúde de pessoas ou grupos economicamente vulneráveis. Ao elencar
um conjunto de áreas onde técnicos de saúde e administrativos prestam gratuitamente os
mais variados serviços, o artigo sublinha a importância do voluntariado em situações
sobretudo de grande carência ou fragilidade generalizada. A autora refere que a Frater
se tornou fundamental na vida de muitos portugueses e imigrantes a residir em Portugal,
para quem o acesso ao Serviço Nacional de Saúde também se tornou um problema por
simplesmente desconhecerem o seu normal funcionamento. Hoje, passados sete anos, e
com resultados reais e muito positivos, a Frater não oferece apenas cuidados de saúde
especializados, mas também se vê obrigada a distribuir medicamentos, roupa e calçado
a uma população cada vez mais empobrecida.
Resumo: The Frater Clinic Association was born in Barreiro to respond to particular health
needs of economically disadvantaged individuals or groups. While numbering areas
where health workers and administrative personnel provide generously a wide variety of
free services, the article stresses the importance of volunteering particularly in situations of
great need or generalized weakness. The author states that the Frater Clinic has become
essential in the lives of many Portuguese and immigrants living in Portugal, for whom access
to the National Health Service has also become a problem because they simply do not
know how it normally operates. Today, after seven years, and having achieved real and
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very positive results, Frater Clinic not only offers specialized health care, but is also forced
to distribute medicines, clothing and footwear to an increasingly impoverished population.
1142) Zagalo, Maria da Conceição. 2011. "As migrações e o voluntariado empresarial
- 11 anos de experiências GRACE". Migrações. Revista do Observatório da Imigração,
9: 197-201.
Resumo: Já lá vão 11 anos a trabalhar na área da Responsabilidade Social Empresarial,
mas é o voluntariado que o GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial, trata por tu. Seja no ambiente, na inclusão, na requalificação de espaços
ou em competências, são vários os formatos das acções de voluntaria - do que esta
organização sem fins lucrativos tem levado a cabo, em Portugal. GIRO é apenas o nome
de um dos projectos, mas este é o projecto, ou não estivéssemos a falar do maior evento
de voluntariado empresarial do país, onde engenheiros, advoga - dos, informáticos,
directores, etc., transformam-se em jardinei - ros, mestres-de-obras, electricistas ou
carpinteiros, por um dia. Muitos dias, nas mais de 42 mil horas de voluntariado
promovidas pelo GRACE. E assim se investe na comunidade, nos portugueses e nos
estrangeiros.
Resumo: It has been 11 years working on Corporate Social Responsibility, but volunteering
is the core of GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial. In the
environment, the social inclusion, the requalification of spaces or skills, there are several
formats of volunteering that this nonprofit organization has carried out in Portugal. GIRO is
only the name of a project, but this is the project, the biggest corporate volunteering event
in the country, where en - gineers, lawyers, computer programmers, directors, etc., become
gardeners, master builders, electricians or carpenters for a day. Many days, with more
than 42,000 hours of volunteering promoted by GRACE. That is how the investment is
made in the community, in the Portuguese and in foreigners.
1143) Zobel, Clemens & Carlos Elias Barbosa. 2009. "Aproximación à Participación
Formal de Cidadáns dos Países Lusófonos na Política Local Portuguesa". Tempo Exterior,
X(I), 19: 47-60.
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Resumo: This text explores the formal participation of migrants from the Community of
Portuguese Language Countries in local Portuguese politics. It seeks to evaluate the
influence of a great diversity of basic explicative factors within the legal framework that
regulates the formal access of nationals from the member countries of the CPLP to the local
politics of the countries where they reside and, in particular, their participation in local
Portuguese politics. The article highlights the restrictive character of reciprocity but also the
different ways through which the governments of the CPLP countries position themselves in
relation to this legal principle. Additionally, it seeks to grasp the explanatory reasons
regarding the low electoral inscription rates of nationals of CPLP countries who reside in
Portugal and it presents a brief discussion on the mobilisation of a small group of individuals
who gain suffrage.
1144) Zeitlyn, Benjamin, Manpreet K. Janeja & José Mapril (eds.). 2014. “Imagining
Bangladesh: Contested Narratives”. South Asian Multidisciplinary Academic Journal, 9.
Resumo: Bangladesh is a country that appears only on the margins of western news and
academic interest. When it does, it is usually in the context of catastrophes. In this
Introduction to the special issue, we agree with Lewis (2011) that this large, complex and
dynamic country merits more attention. Looking at it through the lens of ‘contested narratives’
centring on identities, notions of home and belonging in transnational Bangladeshi
communities and the development, economy and politics of the country, we identify areas
in which these contested narratives are particularly pertinent to current events in Bangladesh
and which the papers in this special issue touch upon.
1145) Zobel, Clemens & Carlos Elias Barbosa. 2011. "O acesso dos imigrantes ao voto
e aos cargos eleitorais nas autarquias portuguesas". Migrações. Revista do Observatório

da Imigração, 8: 57-76.
Resumo: This paper explores the link between immigrants and their formal participation in
Portuguese local politics. Here we offer some explanations about the conditions that
determine their involvement. We begin by briefly introducing the legal framework that
allows foreign residents to vote and run for elected positions in the bodies of Portuguese
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municipalities. Given this framework, we seek to understand the phenomenon of nonparticipation that is closely related to the non-registration of a large proportion of foreign
residents. Furthermore, the low level of representation of individuals with a migrant
background in local politics Portuguese is discussed as well as the role of migrant
associations in this process. In this respect, we explore the motivations of those who hold
elected positions in municipal bodies or have run for them. This also involves understanding
their relationship with local political elites.
1146) Zobel, Clemens. 2013. "Quadro geral da participação política dos imigrantes no
espaço da União Europeia". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos

e Eleitores nos Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens
Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições
Almedina, 23-36.
1147) Zobel, Clemens, Giovanni Allegretti & Carlos Elias Barbosa. 2013. "Participação
como candidatos ou cooptação política". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços

Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando
Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra:
Edições Almedina, 93-100.
1148) Zobel, Clemens & Carlos Elias Barbosa. 2013. "Em torno da metodologia". In:

Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos e Eleitores nos Munícipios e
Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens Zobel, Giovanni Allegretti,
Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições Almedina, 15-22.
1149) Zobel, Clemens, Carlos Elias Barbosa & Giovanni Alegretti. 2013. "Plano geral
da imigração em Portugal". In: Acesso Formal dos Imigrantes aos Espaços Políticos. Eleitos

e Eleitores nos Munícipios e Juntas de Freguesia Portuguesas, Fernando Ruivo, Clemens
Zobel, Giovanni Allegretti, Carlos Elias Barbosa & Ilda Fortes. Coimbra: Edições
Almedina, 37-42.
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1148) Zoettl, Peter Anton. 2013. "Images of culture: participatory video, identity and
empowerment". International Journal of Cultural Studies, 16 (2): 209-224.
Resumo: Drawing on recent fieldwork in Brazil and Portugal, ‘participatory video’ is
critically evaluated as a tool for anthropological research and empowerment. While
questions of ‘image’ and ‘identity’ stand out as a major concern of the video workshops
discussed, it is suggested that awareness-raising is the ultimate objective of audiovisual
methods within a ‘shared anthropology’ that seeks not only to produce scientific
knowledge, but also to acquire political relevance.
1149) Zoettl, Peter Anton. 2013. "Sehen und gesehen werden: Die Macht des Blickes und
der Blick zurück". Sociologia Internationalis, 51 (1): 39-62.
Resumo: Observations during participatory-audiovisual fieldwork in an immigrant
neighbourhood in the outskirts of Lisbon provide the basis for reflections on the state's and
society's “power of vision”. The eye of state institutions and its agents, and of societal forces
(like the media) mirror and establish power relations. The residents of the underprivileged
neighbourhoods of the Portuguese metropolises are the object of a dominant eye which
constitutes them in their alterity and presents them before Portuguese society in their pictorial
marginality.
1150) Zoettl, Peter Anton. 2013. "Ver e ser visto: o poder do olhar e o olhar de volta".

Revista Sociologias, 15 (34): 246-277.
Resumo: Observações feitas durante uma oficina de vídeo participativo num bairro de
imigrantes em Lisboa servem como ponto de partida para uma reflexão antropológicovisual sobre o “poder do olhar”. O olhar das instituições do estado e dos agentes do
poder, tanto do estado como da sociedade (como, por exemplo, dos media), refletem
relações de poder e consolidam-nas. Os habitantes dos bairros desprivilegiados da
periferia são o objeto de um olhar que os constitui na sua alteridade, e por meio do qual
são apresentados, na sua “marginalidade imagética”, à sociedade portuguesa como um
todo. “Exibir”, “ocultar” e “vigiar” são identificadas como formas “poderosas” de lidar
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com questões da visibilidade pública, e como elementos de uma “gramática” e ordem
sócio-espacial do olhar, vigente nos centros urbanos do país.

