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As migrações são hoje uma realidade incontornável a nível global. O aumento, a diversidade e a amplitude dos 

fluxos migratórios internacionais registados nas últimas décadas, potenciados pela intensificação dos processos de 
globalização e do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de informação, transformaram profundamente 

as sociedades contemporâneas. Face ao impacto destas novas realidades nas estruturas sociais, na coesão social e no 

exercício da democracia, os Estados e a comunidade internacional têm respondido de forma diversificada. A par de 

uma maior consciencialização sobre o contributo positivo dos migrantes para o desenvolvimento económico e 

sustentável (quer no país de destino quer no país de origem); da implementação de políticas de valorização dos 

direitos humanos e da boa governança no quadro das migrações, temos vindo, igualmente, a assistir, na última 

década, à radicalização de discursos e de práticas de cariz xenófobo e racista. Tal como a bibliografia sociológica 

tem evidenciado, após os atentados do 11 de Setembro de 2001 a ideologia do multiculturalismo, o reconhecimento 

da diversidade cultural e as políticas migratórias inclusivas têm sido alvo de forte contestação nas sociedades 

democráticas ocidentais. Acresce-se a isto a ascensão de forças políticas de extrema-direita, nacionalistas e anti-

imigração que têm vindo a ganhar terreno junto de um eleitorado europeu, galvanizado pela ameaça terrorista e por 

sentimentos xenófobos e anti-islâmicos. 

No contexto da União Europeia, a profunda crise económica e financeira, as crescentes tensões sociais, bem como a 

enorme pressão migratória decorrente das rápidas mudanças geopolíticas, conflitos armados e revoluções têm 

potenciado a emergência de práticas securitárias e legitimado a crescente implementação de medidas de integração 

pró-assimilacionista. Contudo, em Portugal, país de emigração e de imigração, a ausência de uma ideologia e de um 

discurso anti-imigração e racista associada a uma política de integração intercultural e à defesa dos direitos dos 

migrantes constitui um caso singular que possibilita uma discussão e reflexão críticas sobre as migrações, a 

diversidade cultural e a democracia nas sociedades contemporâneas. 

A Área Temática Migrações, Etnicidade e Racismo pretende constituir-se como um espaço de debate crítico e 

fundamentado sobre os seguintes aspetos: 

 

1. Novas tendências dos movimentos migratórios 
2. A relação entre as políticas de integração, exclusão social e cidadania democrática 

3. Perspetivas comparadas sobre as políticas de integração das comunidades migrantes e minorias em Portugal 

e a nível internacional 

4. A realidade emigratória em Portugal e os direitos de cidadania nos espaços da lusofonia e em outros 

contextos. 

5. Os desafios da interculturalidade em Portugal, nas comunidades portuguesas na diáspora, nos países 

lusófonos e outros contextos de origem e destino 

6. O impacto de ideologias e práticas racistas e xenófobas na configuração das dinâmicas de inserção das 

comunidades migrantes assim como dos seus descendentes 

7. Partilha de conhecimentos e de agendas de investigação em curso, privilegiando uma análise sociológica 

crítica e comparativa, sobre as dimensões conceptuais, políticas e sociais do racismo e da etnicidade a nível 

nacional e transnacional 
8. Debates metodológicos sobre o estudo das migrações, a etnicidade e o racismo que ajudem a ultrapassar o 

nacionalismo metodológico, incluindo perspectivas específicas de género, raça/etnicidade e pós-coloniais.  

 

Os coordenadores da Secção Temática Migrações, Etnicidade e Racismo vêm, assim, convidar todos os membros da 

comunidade científica a apresentar comunicações e/ou posters dentro desta área e a participar na discussão, partilha 

de saberes, abordagens e experiências nos vários domínios que a temática enquadra no próximo Congresso da APS. 

As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre o VIII 

Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/. 
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