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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2020 

MIGRAÇÕES 

Este APROFGEO#INFORMA reúne um conjunto de informação sobre as migrações de modo a apoiar os professores na sua 

atual atividade letiva com propostas de recursos e de atividades, passíveis de serem exploradas com os alunos, nas aulas de 

Geografia e de Cidadania e Desenvolvimento, de acordo com os documentos das Aprendizagens Essenciais.  

 

A utilização apropriada de Big data e de webSIG, permite uma visualização instantânea e interativa, gráfica e cartográfica por-

menorizada e multifatorial dos fenómenos, visualmente é muito mais atrativa e apelativa e representa uma mais valia na 

transposição didática dos conteúdos. Acresce a isto, o estimulo à utilização destas por iniciativa própria e autonomia em pes-

quisas futuras e outros contextos. 

 

A informação aqui reunida é atualizada, traduz a visão multiescalar do fenómeno migratório (Mundo, Europa, Mediterrâneo, 

Espanha e Portugal) e, ainda, apresenta um conjunto organizações e instituições nacionais e internacionais (ONU, EUROSAT, 

INE, PORDATA, SEF) que disponibilizam dados sobre esta temática. 
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2020 

Edição Especial 

“MIGRAÇÕES” 

Serviços de Estrangeiros e Fronteiras 

Portal com informação importante para o imigrante:  

I.  Requisitos e condições para entrar em Portugal; 

II. Direitos e deveres dos Titulares de Autorização de Residência; 

III. Prorrogar a Permanência em Portugal; 

IV. Solicitar e/ou renovar a Residência em Portugal. 

Fonte: Portal de Informação ao Imigrante (sef.pt) 

https://imigrante.sef.pt/
https://imigrante.sef.pt/
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Estatísticas sobre os Imigrantes 

“Publicação anual bilingue com os fluxos de imigrantes residentes em Portugal, desagregados por país de nacionali-

dade, de acordo com as Estatísticas da Imigração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, adicionalmente disponível 

por sexo, escalão etário e distrito de residência.” 

Nota: Basta carregar nas imagens para aceder aos links. 

Fonte: Estatísticas de Imigrantes em Portugal por Nacionalidade 

Estatísticas de Imigrantes em Portugal por Nacionalidade (gee.gov.pt)
https://www.gee.gov.pt/pt/publicacoes/estatisticas-tematicas/estatisticas-de-imigrantes-em-portugal-por-nacionalidade
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Observatório das Migrações  

 

Muita informação sobre os imigrantes em Portugal.  

É possível solicitar/convidar para se deslocar às escolas e falar às turmas.   

“O Observatório das Migrações (OM) é uma equipa de projeto do Alto Comissariado para as    
Migrações (ACM, IP) que tem por missão o estudo e acompanhamento estratégico e científico 
das migrações e a recolha, análise e difusão de informação estatística acerca das migrações.”  
 

Fonte: Observatório das migrações    

https://www.om.acm.gov.pt/
https://www.om.acm.gov.pt/o-observatorio/quem-somos
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Este aspeto é muito importante por causa do “mito” de que os imigrantes não  contribuem 

para o país. 

Imigrantes e Segurança Social em Portugal 

 (Observatório da Imigração) 

Fonte: Observatório da Imigração 

565e8c98-8633-4d73-82dc-134a3b1540b3 (acm.gov.pt)
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Conselho Português para os Refugiados 

 

“Missão | Defender e promover o direito de asilo em Portugal: 

• Nos termos do Direito Internacional, Europeu e Nacional dos Direitos Humanos e dos 

Refugiados; 

• Através do apoio directo e gratuito, independente e imparcial, efectuado pelos vários 

departamentos especificamente direccionados a requerentes e beneficiários de           

protecção internacional com os objectivos de garantir o acesso à protecção                  

internacional e de capacitar esta população para a integração, respectivamente; 

• Através do acolhimento inicial e transitório de requerentes de protecção internacional e 

refugiados reinstalados nos Centros de Acolhimento para Refugiados, sitos na Bobadela 

e São João da Talha e no Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas; 

• Através de advocacy junto das entidades governamentais, de forma a cumprir a visão e 

os valores seguidamente descritos; 

• Através de acções de informação, sensibilização e formação, contribuindo para uma  

sociedade mais informada e receptiva aos refugiados.” 

Fonte: Conselho Português para os Refugiados 

https://cpr.pt/
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#APROFGEO#INFORMA                  EDIÇÃO ESPECIAL #2020 

Vídeo criado no âmbito das comemorações do 25º aniversário do CPR (6 minutos). 

Global migration (ESRI) 

Animação sobre os fluxos migratórios, passível de ser manipular a informação por país e por 

emigrantes/imigrantes. 

Nota: Infelizmente a informação está datada entre 2000-2013 

 

Global Migration (esri.com) 

Refugiados (CPR) 

https://www.youtube.com/watch?v=S912vgJDe7U&feature=emb_logo
https://coolmaps.esri.com/Migration/Trends/
https://coolmaps.esri.com/Migration/Trends/
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PORDATA (FMS) 

PORDATA - Migrações 

PORDATA - Movimento da População 

É uma base de dados com informação muito variada e atualizada. 

O acesso à informação é rápido e intuitivo. Esta apresenta-se em formato de quadro estatístico, gráfico e cartográ-

fico, passível de ser descarregado para os computadores pessoais. 

https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Migra%C3%A7%C3%B5es-34
https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Movimento+da+Popula%c3%a7%c3%a3o-30
https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Movimento+da+Popula%c3%a7%c3%a3o-30
https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Migra%C3%A7%C3%B5es-34
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Fonte: PORDATA - Saldos populacionais anuais: total, natural e migratório 
 

Na exploração online podemos explorar os picos e os respetivos saldos enumerando possíveis causas que justifi-

quem estes fluxos populacionais. 

Fonte: PORDATA - Fluxos migratórios internacionais  

https://www.pordata.pt/Portugal/Saldos+populacionais+anuais+total++natural+e+migrat%c3%b3rio-657-5441
https://www.pordata.pt/Portugal/Saldos+populacionais+anuais+total++natural+e+migrat%c3%b3rio-657-5441
https://www.pordata.pt/Europa/Fluxos+migrat%C3%B3rios+internacionais-1622
https://www.pordata.pt/Europa/Fluxos+migrat%C3%B3rios+internacionais-1622
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Infografia sobre migrações (Conselho Europeu - UE) 

Estatísticas sobre os fluxos migratórios para a Europa | Comissão Europeia  

 

É uma base de dados com informação muito variada e atualizada. 

O acesso à informação é rápido e intuitivo. Esta apresenta-se em formato de quadro estatísti-

co, gráfico e infográfica. 

Pensamos que partindo da informação existente neste sitio da internet se pode trabalhar to-

dos (ou quase todos) os conceitos das migrações com exemplos reais, pois apresenta uma 

visão global dos imigrantes na sociedade europeia e informação estatística: 

- motivos para vir para a Europa; 

- emprego da população migrantes; 

- Fluxos migratórios com origem e com destino na EU; 

- passagem ilegal das fronteiras; 

- regressos globais. 

 

Está em português. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pt
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Infografia sobre migrações (Conselho Europeu - UE) 

Migration flows: Eastern, Central and Western Mediterranean routes - Consilium (europa.eu) 

Muita informação sobre as Migrações, nomeadamente, as que ocorrem nos países da EU 
(internas e externas): 
- fluxos migratórios; 
- chegadas irregulares mensais; 
- principais nacionalidades por rotas de imigrantes; 
- …. 
 

Os gráficos mostram informação estatística muito recente, evolutiva e, ainda, encontram-se 

acompanhados de um pequeno texto resumo. 

Infografia passível de ser consultada em várias línguas. 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/migration-flows/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/migration-flows/
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EUROSAT 

 Estatísticas da migração e da população migrante - Statistics Explained (europa.eu) 

 

O EUROSAT faz esta atualização/infografia – informação parece-nos importante a passar para as 

alunos/público não só pela existência do EUROSAT pela atualização e infografia dos dados e fonte 

de informação credível. 

Reporta uma realidade ainda mais próxima dos alunos. Os dados são atualizados                         

frequentemente. 

Reforça a cidadania europeia. 

Infografia passível de ser consultada em várias línguas. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pt
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/pt
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Exemplo do EUROSAT | NEWSRELEASE 

Aquisição de cidadania nos Estados-Membros da UE 

A UE concedeu cidadania a mais de 800 mil pessoas em 2017 Marroquinos, albaneses e indianos foram os          

principais beneficiários. 

Em 2017, cerca de 825 mil pessoas adquiriram cidadania de um Estado-Membro da União Europeia (UE), contra 

995 mil em 2016 e 841 mil em 2015. Do total de pessoas que conseguiram a cidadania de um dos Estados-

Membros da UE em 2017, 17% eram ex-cidadãos de outro Estado-Membro da UE, enquanto a maioria era de    

cidadãos não-UE ou apátridas. 

Maiores taxas de naturalização na Suécia e Roménia A taxa de naturalização é a razão do número de pessoas que 

adquiriram a cidadania de um país durante um ano sobre o estoque de residentes estrangeiros no mesmo país no 

início do ano.  

Em 2017, as maiores taxas de naturalização foram registadas na Suécia (8,2 cidadanias concedidas por 100          

estrangeiros residentes), Romênia (5,9) e Finlândia (5,0), seguida por Portugal (4,5), Grécia (4,2) e Chipre (3,9). Na 

ponta oposta da escala, foram registradas taxas de naturalização abaixo de 1 a realização de 100 estrangeiros resi-

dentes na Estônia (0,4), Letônia (0,6), Áustria e República Checa (ambos 0,7), Eslováquia e Lituânia (ambos 0,9). 

Fonte :2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18 (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9641781/3-06032019-AP-EN.pdf/2236b272-24b1-4b59-ade4-748361331b18
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International Migration Outlook 2020 (OCDE) 

International Migration Outlook 2020 | en | OECD 

A edição 2020 do International Migration Outlook analisa: os recentes desenvolvimentos dos movimentos e políti-

cas migratórias nos países da OCDE e em alguns países não membros; e a evolução dos resultados do mercado de 

trabalho dos imigrantes nos países da OCDE.  

Inclui um capítulo especial sobre o impacto da migração na composição estrutural da economia.  

Também inclui notas sobre os países e um anexo estatístico. 

Passível de ser consultado online (inglês e francês). 

https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ec98f531-en/1/3/4/29/index.html?itemId=/content/publication/ec98f531-en&_csp_=6cecdc0fb3b3828a41a7f738372ed214&itemIGO=oecd&itemContentType=book#component-d1e29799
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World Migration Report 2020 (ONU) 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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World Migration Report 2020 (exemplo de informação) 
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World Migration Report 2020 (exemplo de informação) 
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Operation Portal. Situation Mediterranean Situation (UNHCR) 

Situation Mediterranean Situation (unhcr.org) 

 

Reporta uma realidade próxima dos alunos. Dados de janeiro 2020. 

Exploração deste recurso: 

I. analisar a origem (p.e. Tunísia – instabilidade política e ausência de turismo); 

II. relacionar as chegadas por mar e por terra com os meses do ano 

III. o gráfico das chegadas é uma passível de uma exploração mais pormenorizada (período mais pequeno). 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
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Operation Portal. South Eastern Europe - New Arrivals tracking (UNHCR) 

UNHCR - South Eastern Europe - New Arrivals tracking 

Fonte: Weekly_SpainW48_29Nov2020 (1).pdf 
 

Reporta uma realidade ainda mais próxima dos alunos. 

Os dados são de novembro 2020. 

A UNHCR faz esta atualização/infografia semanalmente para a grande maioria dos países – informação parece-nos 

importante a passar para as alunos/público não só pela existência do Alto Comissariado para os Refugiados das  

Nações Unidas (cujo secretário geral até um português), como pela atualização e infografia dos dados e fonte de 

informação credível. 

Consultando a informação (pdf das semanas anteriores) podemos fazer uma análise baseada em factos e evolutiva. 

https://data2.unhcr.org/en/dataviz/103?sv=41&geo=0
https://data2.unhcr.org/en/dataviz/103?sv=41&geo=0
https://data2.unhcr.org/en/dataviz/103?sv=41&geo=0
file:///C:/Users/crist/Downloads/Weekly_SpainW48_29Nov2020%20(1).pdf
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Migration Policy Institute 

A exploração deste sítio da internet permite: 

• Criar o mapa no momento de acordo com o tipo de migração que se quer mostrar. 

• Fazer download dos mapas em pdf e/ou imagens 

• Aceder a informação atualizada. 

• Aceder a outros mapas e tipo de informação sobre migrações 

Total Immigrant and Emigrant Populations by Country | migrationpolicy.org 

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/total-immigrant-and-emigrant-populations-country?width=1000&height=850&iframe=true
https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/total-immigrant-and-emigrant-populations-country?width=1000&height=850&iframe=true
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Migration data portal 

Migration data portal 
 

O Portal da Migrações é passível de ser explorado país, sub-região, região ou mundo. Contempla um conjunto de 

informação (1990-2019) sobre a temática das migrações e cidadania, como, por exemplo: 

- Fluxos migratórios; 

- Vulnerabilidade; 

- integração e bem-estar; 

- migrações forçadas; 

- políticas migratórias; 

- opinião pública; 

- … 

https://migrationdataportal.org/?t=2019&i=stock_abs_
https://migrationdataportal.org/?t=2019&i=stock_abs_
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Migrations&Devolopment | Migrant rights (Migration data portal) 

Migrant rights | Migration data portal 

Promoção da Cidadania através das migrações. 

“Definição 

Os direitos dos migrantes são os direitos 

dos migrantes expressos implicitamente 

ou explicitamente nos direitos humanos 

internacionais (…) e instrumentos de di-

reito público (…). Medir os direitos dos 

migrantes exclusivamente através de uma 

abordagem baseada nos direitos huma-

nos- uma abordagem que apenas consi-

dera os instrumentos internacionais de 

direitos humanos - não abrange toda a 

gama de direitos dos migrantes. Por outro 

lado, uma abordagem baseada nos direi-

tos reconhece que os direitos dos migran-

tes são concedidos principalmente pela 

lei dos direitos humanos, e também atra-

vés de tratados de outros ramos do direi-

to público internacional, incluindo, mas 

não se limitando a: 

• Direito dos Refugiados; 

• Direito penal transnacional, especi-

almente tratados relativos ao tráfi-

co de seres humanos e contraban-

do; 

• Direito humanitário;  

• Direito do trabalho. 

Embora os direitos dos migrantes derivam 

da lei habitual (o que significa que é uma 

prática do Estado amplamente aceite), 

esta página temática centra-se na lei do 

tratado.” (tradução) 

https://migrationdataportal.org/themes/migrant-rights
https://migrationdataportal.org/themes/migrant-rights
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Tipos de dados 
para medir os 
direitos dos 
migrantes na 
prática 

Descrição Exemplos 

Dados          
baseados em 
eventos 

Rastreia violações específicas dos direitos dos migrantes por 
parte de atores estatais e não estatais. A contagem de tais  
acontecimentos e violações envolve identificar os vários atos de 
comissão e omissão que constituem ou conduzem a violações 
dos direitos humanos. Os dados podem incluir comunicados de 
imprensa e relatórios dos meios de comunicação social, do    
governo e das ONG. 

OHCHR press releases sobre 

os direitos dos migrantes e 

dos refugiados 

Dados          
baseados em 
juízos de peri-
tos 

Os dados baseiam-se em avaliações de uma situação de direitos 
humanos com a ajuda de um número limitado de peritos        
informados, que avaliam e pontuam o desempenho dos Estados. 
São geralmente sob a forma de relatórios de grupos de           
advocacia e investigadores académicos. 

Human Rights Watch re-
ports sobre refugiados e    
migrantes 

States Parties reports ao Co-
mité dos Trabalhadores Mi-
grantes 

Departamento de Estado dos 
Estados Unidos (EUA)
Trafficking in Persons Re-
ports   

Dados          
baseados em 
inquéritos 

Os dados utilizam amostras de populações do país para fazer 
perguntas normalizadas sobre a perceção e/ou experiência das 
proteções dos direitos dos migrantes. Estes podem ser utilizados 
para criar indicadores socioeconómicos ou baseados em          
opinião. 

Hub de Migração Mista do 
Norte de ÁfricaSurvey 
Snapshots 

The Regional Mixed Migration 
Secretariat’s (RMMS) Mixed 
Migration Monitoring Mecha-
nism Initiative (4mi) 

Estatísticas  
oficiais 

Dados recolhidos por agências oficiais a nível nacional e         
subnacional com base em definições e metodologias               
padronizadas. Embora esses dados não se destinem                 
explicitamente a medir os direitos dos migrantes na prática,  
podem, no entanto, incluir informações relevantes. Estes podem 
incluir dados administrativos, inquéritos estatísticos sobre     
determinados segmentos da população ou dados de                
recenseamento. 

Patrulha fronteiriça dos 
EUAsouthwest border deaths 
data 

Migrations&Devolopment | Migrant rights (Migration data portal) 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?SID=Migration_HR
https://www.hrw.org/publications?keyword=&date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&topic%5B%5D=9717
https://www.hrw.org/publications?keyword=&date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&topic%5B%5D=9717
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=7&DocTypeID=45&DocTypeID=29
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.mixedmigrationhub.org/survey-snapshots/
http://www.mixedmigrationhub.org/survey-snapshots/
http://regionalmms.org/
http://regionalmms.org/
http://4mi.regionalmms.org/
http://4mi.regionalmms.org/
http://4mi.regionalmms.org/
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Oct/BP%20Southwest%20Border%20Sector%20Deaths%20FY1998%20-%20FY2016.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Oct/BP%20Southwest%20Border%20Sector%20Deaths%20FY1998%20-%20FY2016.pdf
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Infography (Migration data portal) 

Migration data relevant for the COVID-19 pandemic 

(migrationdataportal.org) 

Relação entre as temáticas das áreas de fixa-
ção humana e as migrações. 

 

“Urbanização 
Estima-se que cerca de um em cada cinco mi-
grantes internacionais viva em apenas 20 cida-
des - Pequim, Berlim, Bruxelas, Buenos Aires, 
Chicago, Hong Kong, China, Londres, Los Ange-
les, Madrid, Moscovo, Nova Iorque, Paris, Seul, 
Xangai, Singapura, Sydney, Tóquio, Toronto, 
Viena e Washington DC (OIM, 2015). Para 18 
destas cidades, os migrantes internacionais 
representavam cerca de 20 por cento da popu-
lação total. A percentagem de pessoas nasci-
das no estrangeiro na população total em algu-
mas cidades ultrapassa a média global (cerca 
de 3,4% em 2015) por uma larga margem(OIM, 
2015). O Dubai tinha uma população estran-
geira de cerca de 83 por cento,  enquanto em 
Bruxelas é de 62 por cento, em Toronto 46 por 
cento, Nova Iorque 37 por cento, e Melbourne 
35 por cento, para citar alguns exemplos. 

A desigualdade de rendimentos e a marginalização afetam os padrões locais de prevalência do COVID-19. Por 
exemplo, embora tenham sido registados casos positivos em Nova Iorque, a maioria dos casos confirmados       
situavam-se em zonas com rendimentos médios mais baixos, apesar da disponibilidade limitada de testes locais. 
Isto deve-se, provavelmente, a fatores estruturais ligados às condições de vida e de trabalho que impedem as  
pessoas de aplicar medidas básicas de prevenção e mitigação. Mais de 35% da população em Nova Iorque em 
2018 foram dados estrangeiros e disponíveis publicamente do Departamento de Saúde e Higiene Mental de No-
va Iorque  mostram que os migrantes estão sobre-representados em todas, menos 1 das 10 áreas mais afetadas 
pela COVID-19 na cidade (em termos de casos positivos por cada 1000 residentes).” (tradução) 

https://migrationdataportal.org/themen/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themen/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themen/migration-data-relevant-covid-19-pandemic
https://migrationdataportal.org/themes/urbanisation-et-migration
https://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf
http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf
http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf
https://github.com/nychealth
https://github.com/nychealth
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Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC) 

“O Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC) abriu em Bruxelas a 1 de janeiro de 2004, substituin-

do os Centros de Informação sediados em nove capitais europeias, na sequência de uma decisão tomada pela    

Assembleia Geral da ONU. 

O UNRIC trabalha com os agentes relevantes da Europa – instituições europeias, governos, todos os segmentos da 

sociedade civil e órgãos de comunicação social – procurando informar e envolver os europeus em questões de âm-

bito global e que são prioritárias para a ONU. 

O sitio da internet comum na Internet está disponível em 13 línguas da região: alemão, dinamarquês, espanhol, 

finlandês, francês, grego, inglês, islandês, italiano, neerlandês, norueguês, português e sueco. 

(…) 

ONU Portugal 

A unidade de informação da ONU Portugal está inserida no Centro Regional de Informação das Nações Unidas para 

a Europa Ocidental (UNRIC), em Bruxelas. 

A ONU Portugal trabalha em conjunto com todos os agentes relevantes da sociedade portuguesa, tais como       

instituições públicas, governo, setor privado, organizações não-governamentais, sociedade civil e órgãos de        

comunicação social. A nossa missão passa por informar e envolver os portugueses e os falantes de língua            

portuguesa nos grandes temas das Nações Unidas.” 

https://unric.org/pt/refugiados/
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Notícias #online 

https://www.publico.pt/2020/06/23/sociedade/noticia/numero-imigrantes-portugal-subiu-quase-23-ja-sao-590-mil-1921563
https://www.publico.pt/2019/12/18/sociedade/noticia/seguranca-social-ganhou-651-milhoes-euros-imigrantes-1897843

