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Objetivos pedagógicos: 

i) Identificar os principais elementos caracterizadores das migrações e as principais tendências 

ii) Compreender as principais teorias explicativas das migrações e fatores condicionantes de 

processos migratórios 

iii) Analisar as políticas migratórias de âmbito mundial, europeu e português 

iv) Relacionar do Pacto Global para as Migrações com políticas de diálogo intercultural.

Descritores de Desempenho: 

Identificação dos principais elementos caracterizadores dos movimentos migratórios 

e as principais tendências;

Compreensão das principais teorias explicativas das migrações e fatores condicionantes 

de processos migratórios;

Análise de políticas migratórias de âmbito mundial, europeu e português;

Relacionamento do Pacto Global para as Migrações com políticas de diálogo intercultural.

DIREITOS HUMANOS



Conceitos e 
Preconceitos

OPESKIN, PERRUCHOUD e REDPATH-CROSS, no primeiro 
capítulo do livro Foundations of International Migration Law, 
relembram que as migrações sempre fizeram parte das 
atividades humanas, desde que as pessoas habitam na Terra. 

No entanto, foi apenas após a reordenação do panorama 
geopolítico e a organização dos Estados em territórios 
delimitados por fronteiras é que passamos a conhecer o termo 
migração internacional.



Segundo o Glossário desenvolvido pelo European Migration
Network, migração, “no contexto global, refere-se ao 
processo de deslocação de uma pessoa, ou grupo de 
pessoas, com passagem de uma fronteira internacional 
(migração internacional) ou dentro de um Estado (migração 
interna). 

Trata-se de um movimento populacional, englobando 
qualquer tipo de movimento de pessoas, independentemente 
da sua duração, composição ou motivos. Inclui a migração 
de refugiados, de pessoas deslocadas, de migrantes 
económicos e pessoas que se deslocam por outros motivos, 
incluindo reagrupamento familiar.”



Identificar juridicamente o status que um indivíduo possa 
receber ao iniciar o seu percurso migratório:

Imigrante - pessoa que estabeleça voluntariamente a sua 
residência habitual no território de um Estado que não seja 
o seu de origem, por um período que é, ou deverá ser, 
superior a um ano.

Requerente de asilo - pessoa que apresenta a um Estado 
que não seja o seu de origem – ou de residência habitual, 
no caso dos apátridas - um pedido de proteção ao abrigo 
da Convenção de Genebra para os Refugiados de 1951  
e/ou o seu respetivo Protocolo Adicional de 1967 - sem 
afastar a aplicação de outros tipos de proteção 
internacional de caráter local e/ou regional -, relativamente 
ao qual não tenha sido ainda tomada uma decisão final.



Refugiado - pessoa que, não podendo obter proteção no seu país 
de nacionalidade e/ou residência - nomeadamente por receio 
fundado de ser perseguido por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou opinião 
política –, tem o seu estatuto de refugiado reconhecido por um 
terceiro Estado ao abrigo da Convenção de Genebra e/ou seu 
Protocolo Adicional de 1967, ou ainda de um sistema de proteção 
internacional local e/ou regional.

Beneficiário de Proteção Subsidiária - pessoa nacional de um 
país terceiro ou apátrida, que não se qualifica como refugiada, 
mas em relação à qual tenham sido apresentados motivos 
substanciais para acreditar que, se regressar ao seu país de 
origem ou de residência habitual, poderá sofrer ofensas graves –
nomeadamente: pena de morte ou execução; tortura ou  pena ou 
tratamento desumano ou degradante; ameaça grave e individual 
contra a sua vida ou a sua integridade física, resultante de 
violência indiscriminada em situações de conflito armado 
internacional ou interno.



Existem muitos motivos que levam uma pessoa a sair do seu local de 

origem e/ou residência habitual. E, ainda no caso da migração 

voluntária e/ou económica, existem motivações, que mesmo não 

consideradas pelas normas e políticas vigentes fora do âmbito de 

reconhecimento do Estatuto de Refugiado, podem forçar uma pessoa a 

migrar: como os desastres ambientais, as crises económicas e políticas, 

questões familiares e de saúde.

Dito isso, percebe-se que os preconceitos – ou pré-conceções – que 

insistem em figurar nos discursos – não apenas políticos – e nas 

plataformas mediáticas encontram-se, propositalmente ou não, 

embebidos de um desconhecimento sobre o próprio fenómeno migratório 

ao nível local, regional e internacional. Por esta razão, optou-se por 

realizar esta extensiva análise sobre as definições para que, com o 

conhecimento de base adequado, se possa passar a análise da teoria e 

da prática sobre as migrações.



O Processo migratório 

e as Teorias explicativas das Migrações

MASSEY explica não há uma teoria única e coerente sobre o processo 

migratório, mas um conjunto de teorias fragmentadas, sobretudo, nas 

disciplinas que buscam estudar o fenómeno da mobilidade humana.

Com o desenvolvimento dos estudos das teorias das migrações, outras 

razões e tipologias foram trazidos à discussão:

1. A incorporação e a integração de migrantes

PORTES desenvolveu o conceito de incorporação de imigrantes, no 

qual analisa as formas como os imigrantes se inserem na sociedade 

recetora, tendo como estudo de caso, principalmente, o contexto dos 

Estados Unidos. Esta inserção dependeria de fatores, tais como: a 

educação, a experiência profissional e outros elementos de capital 

humano que eles levam consigo.



CHISWICK, em continuação à sua análise sobre o capital humano do ponto de 

vista da Economia, defende que a valorização do capital humano é o fator 

essencial para compreender o sucesso dos imigrantes. O autor apresenta a sua 

teoria sobre “a curva em forma de U”, demonstrando existir uma queda entre o 

último emprego no país de origem de um migrante e o seu primeiro emprego no 

país de destino, que ocorre devido ao tempo necessário para adaptar-se e 

demonstrar as suas habilidades. No entanto, será o capital humano intrínseco a 

cada indivíduo que permitirá a sua rápida ascensão e a sua ascensão 

económico-social no local para onde migra.

BOURDIEU acrescenta ao capital humano um fator que serve para acelerar ou 

retardar o processo de integração de migrantes, que seria o capital social. O 

capital social não seria necessariamente o número de laços e ligações que uma 

pessoa tenha no país de destino, mas os recursos a que teria acesso ao utilizar 

este capital humano.

PIRES, unindo algumas ideias defendidas por Alejandro Portes e Pierre 

Bourdieu, indica que será o jogo entre o capital humano e o capital social, no 

âmbito do próprio espaço simbólico em que o estrangeiro reside na sociedade de 

acolhimento, é que determinará em qual microssistema social o migrante será 

integrado.



Não apenas os fatores endógenos, mas os exógenos influenciam no 

processo migratório. No capítulo sobre “Interculturalidade” tratou-se das 

relações e interações que poderiam ocorrer entre os indivíduos de 

origens diversas. Esta relação pode determinar como ocorrerá o 

processo migratório e de integração do migrante. 

Neste sentido, MACHADO  alude ao conceito sociabilidade como um 

fator importante na integração de migrantes. O autor esclarece que 

“sociabilidade é tomada neste contexto, note-se, não no sentido 

simmeliano originário, ou seja, uma forma social em si mesma, 

independente dos conteúdos, uma espécie de contacto social “puro”, 

mas como sinónimo de redes de relacionamento social corrente com 

diversos tipos de atores e conteúdos variados”. 

Fernando Machado defende que, quanto mais as sociabilidades forem orientadas para dentro 

– quanto mais os grupos se fecharem dentro de si, em enclaves étnico-culturais – maiores 

serão os contrastes culturais, que podem vir a dificultar a integração devido a choques de 

visão de mundo; ao passo que a existência de redes de sociabilidade extragrupo fortes gera 

continuidades culturais, o que acaba por facilitar a integração de migrantes no país de 

acolhimento.



Língua e Práticas Linguísticas

Já foi mencionado que a língua possa ser um fator que impulsione a 

migração de um determinado grupo a uma localidade em específico. No 

entanto, é de crucial importância perceber a língua não apenas na 

denominação, mas na formação e caraterização: a prática linguística. Isto 

porque a prática linguística revela diferentes vertentes de individualidade de 

uma pessoa, desde o seu nível educacional, seu país de origem, sua cultura, 

a história do seu povo, etc. 

Através das práticas emergem características pessoais e comunitárias que 

podem - ou não - representar obstáculos no processo de integração. 

KERSWILL indica que a mudança de língua – ou idioma – aquando de um 

processo migratório possa ter efeitos internos (intrasistémicos), externos 

(baseadas em contato) e extralinguísticas (sociopolíticas e económicas). 

Ainda, a migração afeta o tecido social das três comunidades envolvidas: a 

sociedade de origem, a sociedade de destino e a comunidade migrante (que 

podem formar uma minoria etnolinguística, com a junção das duas ou mais 

línguas e práticas linguísticas).



Religião e Dinâmicas Religiosas

Do mesmo modo que a questão linguística, as crenças e 

práticas religiosas são reconhecidas como um ator que possa 

ser de repulsão ou de atração no processo migratório, aqui 

entendido não apenas como o ato de migrar per se, mas 

também uma dimensão central na definição de etnicidade.

Quer quando o conceito é usado para designar qualquer 

população culturalmente distinta, independentemente de estar 

ou não envolvida em processos migratórios, quer quando se 

trata de qualificar a distinção cultural de minorias migrantes.



Políticas migratórias: a relação entre o mercado de 
trabalho e a segurança

Como indica PEIXOTO, “o estudo das migrações 
internacionais obriga ao conhecimento dos mecanismos 
políticos que regem a movimentação dos agentes 
sociais”. Por isso, passa-se a analisar algumas ideias e 
teses sobre as políticas migratórias.

BAGANHA esclarece que “os Estados, no exercício dos 
seus direitos de soberania, definem políticas migratórias, 
mais ou menos restritivas, ao estabelecerem e 
controlarem quem pode entrar e permanecer no seu 
território e, subsequentemente, pertencer ao todo 
nacional”.



MALCOLM ANDERSON e DIDIER BIGO nomeiam este poder 

soberano do Estado de tirania do nacional, que permite ao Estado 

controlar os indivíduos, realizando uma distinção de tratamento, de 

acordo com a nacionalidade e a cidadania . Neste sentido, esclarece 

NUNO PIÇARRA que esta conceção tem por base o jus includendi et

excludendi, princípios que fornecem ao Estado uma competência 

exclusiva para “controlar a circulação de pessoas e bens através das 

suas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas”.

JOÃO CARVALHO distingue dois tipos de políticas no que toca à 

entrada de pessoas em território diferente do seu de origem: a 

política de regulação ou controlo dos estrangeiros, que é o conjunto 

de leis e procedimentos de admissão dos estrangeiros; e a política 

para imigrantes, que consiste no conjunto de medidas a serem 

tomadas pelo Estado recetor direcionadas aos cidadãos estrangeiros 

residentes.



É importante notar, contudo, que no contexto das migrações 

internacionais apenas aproximadamente 59% dos migrantes é que 

são considerados trabalhadores (Organização Internacional do 

Trabalho). De aproximadamente 164 milhões de migrantes 

trabalhadores no contexto mundial, cerca de 96 milhões são homens e 

68 milhões são mulheres.

Fonte: ILO, 2018



A questão da segurança emerge relacionando algumas políticas migratórias às 

de cunho securitário. Sobre esta suposta ligação entre Migração e Segurança, 

HUYSMANS indica que o desenvolvimento de discursos e políticas de base 

securitária, que apontam o aumento dos fluxos migratórios – voluntários ou 

forçados – como desafios à ordem pública e à estabilidade estatal são mais 

habituais, construindo uma imagem de que o estrangeiro é uma questão de 

segurança.

O Centro de Haia para Estudos Estratégicos - análise sobre as relações que se 

constroem entre Migração e Segurança:

- Em 10 anos, a pressão de fluxos migratórios internacionais manteve-se, 

mas no contexto europeu houve um aumento;

- Este aumento na Europa não foi originado por mais oportunidades de 

emprego. Foi influenciado pelos conflitos e violências ao nível mundial, bem 

como, pelo aumento da corrupção;

- A segunda tabela indica que há maior pressão política no que toca à 

proteção de migrantes em situação irregular e requerentes de 

asilo/refugiados, o que demonstra alguma instabilidade no que concerne ao 

desenvolvimento de políticas em matéria de migração e integração de 

estrangeiros.



Fonte: The Hague Centre for Strategic Studies, 2018

Síntese dos resultados desta análise



O diálogo intercultural e o Pacto Global para as 

Migrações

Livro Branco para o Diálogo Intercultural, de 2008 e o Pacto Global para as 

Migrações, de 2018.

O Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural, lançado pelos Ministros 

dos Negócios Estrangeiros do Conselho da Europa, inicia-se com uma 

pergunta que faz eco até aos dias de hoje: “Como reagir à diversidade?”. 

A resposta: afirmar que “o diálogo intercultural desempenha um papel 

importante, porque permite-nos:

- prevenir clivagens étnicas, religiosas, linguísticas e culturais;

- progredir conjuntamente e aceitar as diferentes identidades, de forma 

construtiva e democrática, com base em valores universalmente 

partilhados”.

O documento reconhece que a globalização e as migrações aceleraram o processo de diversificação 

cultural. A mobilidade intraeuropeia e as migrações internacionais – voluntárias e forçadas – impõem um 

desafio aos governos locais: a coesão social dependerá de boa governação e de políticas públicas 

coerentes em matéria de migração e integração. 

Por esta razão, o Conselho da Europa defende que o diálogo intercultural poderia “contribuir para a 

prevenção e a resolução de conflitos, assim como para favorecer reconciliações e o restabelecimento da 

confiança social”.



GIL  esclarece que o Pacto Global para as Migrações 

tem uma estrutura particular, visto que o preâmbulo 

estabelece qual será a visão comum e os princípios 

orientadores das negociações, que devem ocorrer num 

cenário de cooperação, seguindo mecanismos para a 

sua implementação. 

A autora destaca que o Pacto segue a filosofia da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

criando um quadro de objetivos e ações que devem ser 

tomadas para que seja efetivo e eficaz.



Ratificações dos Pactos, conforme se pode verificar no resumo 

elaborado pela Cáritas Portugal:

Fonte: Cáritas Portuguesa, 2019



No final deste módulo deverá ser capaz de:

- Identificar os principais elementos caracterizadores 

dos movimentos migratórios e as principais tendências;

- Compreender as principais teorias explicativas das migrações 

e fatores condicionantes de processos migratórios;

- Analisar as políticas migratórias de âmbito mundial, europeu 

e português;

- Relacionar o Pacto Global para as Migrações com políticas 

de diálogo intercultural.

Autoavaliação



Todos os conteúdos desta apresentação baseiam-se no “Curso em Cidadania 

Global e Migrações”. 

Assim, todas as notas bibliográficas devem ser verificadas no Curso.

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos 

Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a” sempre que aplicável, de forma a 

garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.

Elaborado no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações 

como pilar para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e 

inclusivas”, implementado em Portugal pela Associação Renovar a Mouraria, 

o Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF e a Associação Par - Respostas Sociais. 

Cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

https://desafiosparaacidadaniaglobal.org/
http://www.renovaramouraria.pt/
https://www.imvf.org/
http://par.org.pt/
https://www.instituto-camoes.pt/

