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MIGRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO 

 

SABIA QUE? 

✓ A mobilidade atingiu atualmente um nível elevado e sem precedentes, 

prevendo-se que, no futuro, o número de migrantes internacionais 

continue a aumentar, em resultado da globalização económica, das 

pressões demográficas e ambientais. ¬ A maioria dos migrantes 

internacionais nascidos em países em desenvolvimento residem noutros 

países do “Sul” e 86% dos refugiados residem nos países mais pobres. 

✓ ¬ Os migrantes contribuem de forma muito positiva para o 

desenvolvimento dos países de origem e de destino; mas para potenciar 

esse impacto benéfico, são necessárias políticas integradas e coerentes.  

✓ ¬ Vários dos mitos existentes sobre a relação entre migrações são 

desmontados pelos factos. Por exemplo, a melhoria do desenvolvimento 

socioeconómico no plano nacional tende a estimular, a curto e médio 

prazo, um aumento da migração internacional, e não a diminui-la. Os 

imigrantes tendem a contribuir mais em termos de impostos e 

contribuições sociais nos países onde residem, do que recebem em 

benefícios. E o espaço europeu precisa, de forma estrutural e crescente, de 

imigrantes com diferentes níveis de qualificações e competências. 

✓ ¬ As migrações estão presentes e interligam-se com vários aspetos da 

agenda global de desenvolvimento, a qual define como meta específica 

“facilitar a migração e a mobilidade das pessoas de forma ordenada, 

segura, regular e responsável, inclusive através da implementação de 

políticas de migração planeadas e bem geridas” (Agenda 2030, meta do 

ODS 10).  

✓ ¬ As políticas migratórias da União Europeia - particularmente nos últimos 

dois anos, em resposta ao aumento do fluxo de migrantes e refugiados - 

denotam várias incoerências, inclusive com os seus valores fundamentais, 

que se materializam numa abordagem securitária em detrimento do 

desenvolvimento, na limitação das vias legais de imigração e em políticas 

restritivas que tendem a criminalizar o migrante irregular, bem como na 

instrumentalização da ajuda ao desenvolvimento.  

✓ ¬ Portugal continua a ser maioritariamente um país de emigração. É 

considerado internacionalmente um exemplo no acolhimento de refugiados 

e integração de imigrantes, mas a ligação entre migrações e 

desenvolvimento pode ser reforçada a vários níveis. 
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FACTOS E NÚMEROS 

 Números Globais de Migrantes Internacionais e Refugiados: 2000 e 2016 

 

Os dez principais países de origem e acolhimento dos migrantes, 2015 

 

 

 

 

 



´ 
 
 

 

Os números do deslocamento forçado no mundo, 2016 

 

O que dizem os ODS 
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LINKS ÚTEIS 

Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 
 www.un.org/sustainabledevelopment/  
 
Nações Unidas: Refugiados e Migrantes  
refugeesmigrants.un.org/  
 
Fórum Global sobre Migrações e Desenvolvimento  
gfmd.org/  
 
Organização Internacional para as Migrações (OIM)  
www.iom.int 
 
Mapa interativo das migrações no mundo  
www.iom.int/world-migration 
 
Pacto Global sobre Migrações  
www.iom.int/global-compact-migration 
  
OCDE: Migrações 
www.oecd.org/migration/%20 
 
MADE - Migration and Development Civil Society Network  
madenetwork.org/  
 
União Europeia – Políticas de migração 
ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/  
 
ec.europa.eu/eurostat/  
 
União Europeia – Website Europeu sobre Integração  
ec.europa.eu/migrant-integration/  
 
CONCORD Europe – Migration & Development 
concordeurope.org/category/hub1/migration/  
 
Statewatch: Monitoring the state and civil liberties in Europe  
www.statewatch.org/ 
 
Portugal: Alto Comissariado para as Migrações  
acm.gov.pt 
 
Portugal: Observatório das Migrações  
www.om.acm.gov.pt 
 
Portugal: Observatório da Emigração 
observatorioemigracao.pt 

 
 
Fonte: Estudo “Migrações e Desenvolvimento”, Patricia Magalhães Ferreira, Outubro de 2017 
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