Seminário Aberto – “A Emigração Portuguesa no Século XXI”
17/12/2015 – 14,30-18,30h
Auditório 2 do Instituto de Educação, Universidade de Lisboa

A coexistência pacífica de pessoas e grupos marcados pela diversidade étnica,
social, cultural, geográfica, religiosa e linguística é um tema central na organização
das sociedades europeias contemporâneas. Esta questão poderá assumir uma
particular relevância para Portugal, uma vez que, em termos relativos, somos o
país da União Europeia com maior emigração. Sabe-se, com efeito, que a população
portuguesa emigrada representa hoje mais de um quinto da população residente e
tem crescido a ritmo superior a esta nas últimas décadas. Mas, quem são os
portugueses que têm emigrado e para que destinos? Que aspirações e projectos de
vida levam consigo? Como se integram nas sociedades que os acolhem? Sabendo
que Portugal tem sido um país de emigrantes, faz sentido falarmos, actualmente,
de uma nova emigração? Que custos têm tido estes fluxos migratórios para
Portugal? Por outro lado, apesar de ser um país fornecedor de mão-de-obra, desde
a década de 80 que Portugal passou a configurar-se também como lugar de
imigração. Como são os estrangeiros acolhidos no nosso País e que relações
estabelecem com a sociedade portuguesa? Este Seminário reunirá todos os Grupos
de Investigação da Universidade de Lisboa que se têm dedicado à análise dos
fenómenos migratórios, bem como a equipa do Observatório da Emigração do
ISCTE. Apresentando os resultados mais recentes das suas pesquisas, estes grupos
responderão a estas questões e lançarão novas pistas que contribuirão
decisivamente para o aprofundamento do conhecimento sobre a emigração
portuguesa no século XXI.
PROGRAMA
14,30h - Apresentação do Seminário A Emigração Portuguesa no Século XXI”
14,35h - Equipa do Observatório Emigração - Rui Pena Pires (CIES, ISCTEIUL); Cláudia Pereira (CIES, ISCTE-IUL); Joana Azevedo (CIES, ISCTE-IUL); Inês
Espírito Santo (CIES, ISCTE-IUL); Inês Vidigal (CIES, ISCTE-IUL e IGOT, UL



apresentação do Portuguese Emigration Factbook 2015


apresentação do novo site do OEm.

15, 30 h - Projecto Travessias – Marta Rosales, Vânia Machado
 Marta Vilar Rosales (ICS-UL) e Vânia Pereira Machado (ICSUL) “Travessias do atlântico: aspirações, projetos e avaliações de
portugueses no Brasil".
16h- Equipa do REMIGR - João Peixoto (coordenador) (SOCIUS, ISEG/ULisboa);
Isabel Tiago de Oliveira (CIES-ISCTE-IUL); Joana Azevedo (CIES-ISCTE-IUL); José
Carlos Marques (CesNova- IPL); Pedro Góis (CES-UC e FBUP); Jorge Macaísta
Malheiros (CEG/IGOT, ULisboa); Paulo Miguel Madeira (IGOT-ULisboa); Pedro
Candeias (bolseiro) (SOCIUS/CSG, ISEG e CEG/IGOT); Bárbara Ferreira (bolseira)
(IGOT, ULisboa).
 Jorge Malheiros (CEG/IGOT, ULisboa) e Isabel Tiago de Oliveira (CIES,
ISCTE-IUL), “A nova emigração e a relação com a sociedade
portuguesa: apresentação e principais resultados do projeto
REMIGR”

 Alexandra Ferro (CIES, ISCTE-IUL), Bárbara Ferreira (CEG/IGOT, ULisboa
e CIES, ISCTE-IUL) e Pedro Candeias (SOCIUS/CSG, ISEG e CEG/IGOT,
ULisboa), “Os países de destino da nova emigração portuguesa: análise
comparativa dos resultados do projeto REMIGR”

17h- Equipa BRADRAMO - “Fuga de Cérebros: a Mobilidade Académica e a
Emigração Portuguesa Qualificada” - Rui Gomes (Coordenador) (CES-UC), Luisa
Cerdeira (IE-UL), Belmiro Cabrito (IE-UL), Tomás Patrocínio (IE-UL), Rui Brites
(ISEG-UL e CIES/ISCTE-IUL), Maria de Lourdes Machado-Taylor (A3ES e
CIPES), João Teixeira Lopes (IS-FLUP), Henrique Vaz (FPCE-UP), Paulo Peixoto
(CES-UC), Dulce Magalhães (IS-FLUP), Sílvia Silva (CES-UC), Rafaela Ganga (ISFLUP), José Pedro Silva (IS-FLUP).
 Rui Brites (ISEG-UL e CIES/ISCTE-IUL), Luisa Cerdeira (IE-UL) e Tomás
Patrocinio (IE-UL)-“A Emigração Portuguesa Qualificada na Europa:
Principais Resultados”
 Luisa Cerdeira (IE-UL), Tomás Patrocinio (IE-UL), Belmiro Cabrito (IE-UL) “O investimento perdido com a Emigração Portuguesa Qualificada”
18-18,30h - Debate Final

