Rede Europeia das Migrações (REM)
Qual é o objectivo da REM?
Responder às necessidades de informação das instituições comunitárias e das
autoridades e instituições dos Estados-Membros, fornecendo-lhes informações
actualizadas, objectivas e fiáveis sobre migração e asilo, para apoio à criação de
políticas na União Europeia, nestas áreas.
A REM também faculta ao público em geral informação nos referidos domínios.
A base legal da REM foi definida através da Decisão do Conselho 2008/381/CE ,
de 14 de Maio de 2008, que cria uma Rede Europeias das Migrações.
Qual é a composição da REM?
A Comissão Europeia (sob a responsabilidade directa da Direcção-Geral dos
Assuntos Internos, Contacto: Stephen.Davies@ec.europa.eu) coordena a REM,
assistida por dois Prestadores de Serviços (GHK-COWI: emn@ghkint.com e
iLiCONN (emn@intrasoft-intl.com), em cooperação com os Pontos de
Contacto Nacionais (PCN REM), designados por cada Estado-Membro, a quem,
por sua vez, cabe criar redes nacionais, constituídas por um conjunto alargado de
entidades nestes domínios. Os Pontos de Contacto Nacionais da REM,
designados pelo governo de cada Estado-Membro, são constituídos por
representantes dos Ministérios do Interior e da Justiça, institutos de investigação,
Organizações Não-Governamentais e missões nacionais de uma organização
internacional. Um Comité Director, presidido pela Comissão Europeia e
composto por um representante de cada Estado-Membro e por observadores do
Parlamento Europeu e da Noruega, os quais definem a orientação política para as
actividades da REM.
Porque foi criada a REM?

http://www.emn.europa.eu

Para responder às necessidades de informação sobre todos os aspectos da
migração e contribuir para uma política comum de imigração e asilo, o Conselho
Europeu de Laeken (2001) convidou a Comissão Europeia a considerar o
"desenvolvimento de um sistema europeu para troca de informações sobre asilo,
migração e os países de origem”. O resultado foi a criação da Rede Europeia das
Migrações, iniciada em 2003 como projecto-piloto e como Acção Preparatória
desde 2004 até o final de 2006.
O Conselho Europeu de Salónica (2003) aprovou a criação de uma Rede
Europeia das Migrações, propondo-se considerar a possibilidade do
estabelecimento de uma futura estrutura permanente. O Programa da Haia
reforçou a necessidade de uma análise comum dos fenómenos migratórios (a
recolha, prestação, troca e utilização eficaz de informações actualizadas) e a REM
foi considerada um dos meios para atingir esse objectivo.

Mais recentemente, o Programa de Estocolmo enuncia diversos aspectos tendo
em vista uma melhor troca de informações entre os Estados-Membros no que
respeita à evolução das políticas de migração e asilo. Para alcançar este objectivo,
de forma eficaz, a informação deve ser comparável entre os Estados-Membros.

O que faz a REM?
Em primeiro lugar, a REM responde às necessidades de
informação através de Relatórios, Estudos e Questões AdHoc específicas.
Que tipo de análise a REM realiza?
Por regra, a REM não se envolve na investigação
primária, mas procura antes reunir, analisar e tornar
acessíveis dados e informação já disponível. A REM visa
igualmente melhorar a acessibilidade, comparabilidade e
harmonização da informação existente, bem como
contribuir para a formulação de políticas fundamentadas.
A investigação documental realizada varia, desde uma
análise detalhada de longo-prazo de determinado
fenómeno migratório, até às consultas ad-hoc de curto
prazo, respondendo, desta forma, às necessidades de
informação concreta para o desenvolvimento de uma
política específica de um Estado-Membro e / ou da
Comissão Europeia.

comparativo, que reúne as principais conclusões dos
Relatórios Nacionais, relacionando-as numa perspectiva
da UE (por exemplo, relacionando-as com as iniciativas
políticas recentes).
Que Estudos já foram realizados até agora?
Os Estudos estão listados abaixo e através dos links
indicados pode fazer-se o download dos Relatórios
Síntese e dos Relatórios Nacionais correspondentes.
i)
ii)

iii)
iv)

v)

O que é que a REM produz?
A REM elabora anualmente Relatórios de Política, os
quais destacam os desenvolvimentos políticos e
legislativos mais significativos (incluindo os
desenvolvimentos a nível da União), bem como os
debates públicos na área da migração e asilo nos EstadosMembros. Desde 2009 que os Relatórios de Política dos
Estados-Membros constituem uma fonte de informação
para os relatórios da Comissão Europeia, designadamente
para os Relatórios Anuais de Imigração e Asilo, para a
avaliação da implementação do Pacto Europeu de
Imigração e Asilo, bem como para os aspectos mais
relevantes do Programa de Estocolmo. Para além disso,
elabora Estudos sobre temas relevantes para os
responsáveis políticos (ver abaixo); Relatórios Anuais de
Estatística de Migração e Protecção Internacional, os
quais apresentam uma análise sobre as tendências
estatísticas nos Estados-Membros; e ainda compilações
das respostas às Questões Ad-Hoc.
Como são seleccionados os tópicos?
Os temas são escolhidos com base em propostas
apresentadas pelos Pontos de Contacto Nacionais e/ou
pela Comissão Europeia, de acordo com a sua relevância
para o desenvolvimento de políticas, quer dos EstadosMembros, quer da Comissão.
É prestada particular atenção à relevância destes estudos
para o público-alvo a que se destinam, i.e. os responsáveis
políticos, tanto ao nível da UE como ao nível dos
Estados-Membros. Cabe ao Comité Director aprovar
formalmente a selecção dos temas, no âmbito do
Programa de Trabalho Anual da REM. Em regra, são
elaborados dois estudos por ano.
Como é que estes estudos são elaborados?
Em primeiro lugar, são desenvolvidas as especificações
comuns, a fim de facilitar a comparabilidade. Em
seguida, cada PCN elabora um Relatório Nacional, de
acordo com as especificações comuns, incluindo, muitas
vezes, os contributos dos membros da sua rede nacional.
Posteriormente, é elaborado um Relatório Síntese
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Impact of Immigration on Europe’s Societies (2006);
Reception Systems, Their Capacities and the Social
Situation of Asylum Applicants within the Reception
Systems in the EU Member States (2006);
Managed Migration and the Labour Market – The
Health Sector (2006);
Illegally Resident Third-Country Nationals in the EU
Member States: State approaches towards them, their
profile and social situation (2007);
The Conditions of Entry and Residence of Third
Country Highly-Skilled Workers in the EU (2007);
Return Migration (2007);
Family Reunification (2008);
The Organisation of Asylum and Migration Policies
in the EU Member States (2009);
Policies on reception, return and integration
arrangements for, and numbers of, unaccompanied
minors – an EU comparative study (2010);
Programmes and strategies in the EU Member States
fostering Assisted Return to and Re-integration in
Third Countries (2010);
The different national practices concerning granting
of non-EU harmonised protection statuses (2010);
Temporary and circular migration: empirical
evidence, current policy practice and future options
in EU Member States (to be published end 2010);
Satisfying labour demand through migration in EU
Member States (to be published end 2010).

Em segundo lugar, a REM recolhe documentação e
informações, de forma comparada.
Que tipo de informação é recolhida?
Informação sobre os aspectos legais, demográficos,
económicos, sociais, políticos da migração que incluem:
legislação nacional, jurisprudência, procedimentos
nacionais, publicações e contactos dos PCN e dos
membros das suas redes nacionais, bem como links para
outras fontes de informação relevantes.
Com o fim de recolher esta informação, de uma forma
comparada e estruturada, para facilitar a pesquisa, está a
ser desenvolvido um Glossário e Tesauro da REM. O
Glossário da REM consolida conceitos com base numa
grande variedade de fontes, destacando-se as que
resultam do Acervo de Asilo e Imigração da EU.
Onde é guardada a informação?
A informação recolhida e documentada pelos Membros
da REM constitui a base do Sistema de Troca de
Informação da REM, o qual está acessível a todos os
PCN e membros das suas redes nacionais, através do

website da REM.
Que informação é disponibilizada? Quem pode ter
acesso?
Todos os Estudos REM, incluindo os Relatórios
Nacionais e os Relatórios Síntese são publicitados no
website da Rede Europeia das Migrações, estando
acessíveis a todos. As bases de dados, ainda em fase de
desenvolvimento, são de acesso restrito aos PCN da REM
e aos seus parceiros das redes nacionais, além de outras
entidades relevantes da União.
A REM tem a missão de estabelecer uma rede multinível para apoiar as suas actividades. A nível europeu, os
PCN devem reunir-se regularmente, quer com a rede,
quer para networking e colaboração com outras
instituições e organizações. A nível nacional, cada PCN
REM deve desenvolver uma rede que envolva parceiros
de um conjunto alargado de entidades do seu EstadoMembro, com competências em matéria de migração e
asilo, os quais permitam uma visão transversal das várias
perspectivas, por exemplo, dos Governos, investigadores
e académicos e ONG.
Mais informações, incluindo os vários resultados da
REM, estão disponíveis em: http://emn.europa.eu

Quem são os actuais Pontos de Contacto REM?
Informações sobre os PCN da REM são dadas aqui. Em
cada Estado-Membro, o PCN REM é composto, pelo
menos, por três peritos, que podem ser da mesma entidade
ou de entidades diferentes. Neste caso, uma entidade actua
como coordenador nacional. Pode contactar os PCN da
REM relevantes através destes contactos:
ÁUSTRIA: O PCN REM austríaco é a Organização
Internacional para as Migrações (OIM) em Viena. A OIM
apoia o governo austríaco a responder aos crescentes
desafios da gestão das migrações. O objectivo da OIM é
proporcionar um conhecimento avançado das questões da
migração, promover o desenvolvimento social e
económico através da migração e promover a dignidade
humana e o bem-estar dos migrantes.
Informação: www.emn.at
Contacto: ncpaustria@iom.int
BÉLGICA: O PCN REM belga é composto por peritos
do Serviço de Imigração (unidade de apoio à política); pelo
observatório de migração do Centro para a Igualdade de
Oportunidades e Oposição ao Racismo; e pelo Comissário
Geral para os Refugiados e Apátridas (unidade
internacional). É o Serviço de Imigração que actua como
coordenador nacional para a REM.
Informação: www.dofi.fgov.be
Contacto: benedikt.vulsteke@dofi.fgov.be
BULGÁRIA: O PCN REM búlgaro é a Direcção de
Migração do Ministério do Interior.
Informação: www.mvr.bg
Contacto: raasenova.110@mvr.bg
CHIPRE: O Ministério do Interior é o coordenador
nacional do PCN REM do Chipre, o qual é composto pelo
Registo Civil e pelo Departamento de Migração, o Serviço
de Asilo e Imigração do Departamento de Polícia do
Governo de Chipre.
Informação: www.moi.gov.cy
Contacto: aargyropoulou@papd.mof.gov.cy
RÉPUBLICA CHECA: O PCN REM checo é o
Departamento para a Política de Asilo e Migração do
Ministério do Interior. O Departamento actua como
coordenador dos assuntos relacionados com a imigração e
asilo, quer a nível legislativo, quer a nível da sua
implementação, sendo também responsável pela
integração dos cidadãos não-Checos.
Informação: www.emncz.eu
Contacto: emncz@mvcr.cz
DINAMARCA: Embora a Dinamarca não tenha
participado na adopção da Decisão que estabeleceu a
REM, participa em algumas das actividades da REM,
sendo representada pelo Ministério dos Refugiados,
Imigração e Integração.
Informação: www.inm.dk
Contacto: PBT@inm.dk
ESTÓNIA: O PCN REM da Estónia é a Academia das
Ciências de Segurança da Estónia, instituição estatal que
desenvolve educação profissional para os funcionários
públicos no âmbito do Ministério do Interior da Estónia.
Informação: www.sisekaitse.ee/erv
Contacto: emn@list.sisekaitse.ee

FINLÂNDIA: O PCN REM finlandês é o Serviço Jurídico
e a Unidade de Informação do País do Serviço de
Imigração Finlandês. O Serviço de Imigração (Migri)
processa e decide sobre os pedidos de asilo, de residência e
de cidadania. O Serviço Jurídico e a Unidade de
Informação fornecem informações e serviços jurídicos
sobre os países de origem para apoio ao trabalho do Migri e
de outras autoridades que trabalham em questões relativas à
migração. Esta unidade possui também uma Biblioteca de
Migração.
Informação: www.emn.fi
Contacto: emn@migri.fi
FRANÇA: O PCN REM francês é o Secretário-Geral do
Ministério da Imigração, Integração, Identidade Nacional e
Desenvolvimento Solidário, representado pelo Chefe do
Departamento de Estatística, Estudos e Documentação.
Informação:
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_the
m_res&numrubrique=376
Contacto: emn@immigration-integration.gouv.fr

ALEMANHA: O PCN REM alemão é o Serviço Federal
de Migração e Refugiados (BAMF). Enquanto Agência
Central de Migração, o Serviço Federal processa os
pedidos de asilo e a protecção subsidiária, é responsável
pela integração dos imigrantes e chefia um programa de
integração nacional. O BAMF desenvolve investigação
científica sobre questões de migração e integração para
obter conclusões analíticas sobre o controlo da imigração.
Além disso, o BAMF observa e avalia o sector da
investigação a nível nacional e internacional, incluindo a
consultoria ao Governo Federal em questões de política de
imigração.
Informação: www.emn-germany.de
Contacto: EMN_NCP-DE@bamf.bund.de
GRÉCIA: O PCN REM grego é composto por três
serviços do Ministério do Interior Helénico,
nomeadamente: a) para as questões de política de migração
legal, a Direcção de Política de Migração, a Direcção Geral
da Polícia de Migração e Integração Social; b) para a
migração legal, política de asilo e estatísticas, a Secção de
Asilo – a Divisão de Estrangeiros da Sede da Polícia
Helénica; c) para estatísticas sobre migração legal, a
Direcção de Informática – Direcção Geral de
Desenvolvimento de Projectos.
Informação: www.ypes.gr
Contacto: emn@ypes.gr
HUNGRIA: O PCN REM húngaro é o Departamento de
Cooperação Europeia do Ministério do Interior. O
departamento é responsável pela elaboração e coordenação
das políticas de migração, asilo e integração e supervisiona
o trabalho do Serviço de Imigração e Nacionalidade. O
departamento é também responsável pelas tarefas
profissionais relacionadas com o Fundo Europeu de
Integração, o Fundo Europeu de Refugiados e o Fundo
Europeu de Retorno.
Informação: www.bm.gov.hu / www.emnhungary.hu
Contacto: emh@bm.gov.hu

IRLANDA: O PCN REM irlandês é o Instituto de Inf
Investigação Económica e Social (ESRI), principal Co
instituição envolvida na investigação económica e social
na Irlanda. É um órgão de investigação independente com
a missão de produzir investigação de elevada qualidade,
que enforma a actividade política e a compreensão da
sociedade. Os objectivos do Instituto são a excelência
académica, a objectividade, a relevância para a política e a
ampla divulgação dos resultados.
Informação: www.emn.ie
Contacto: EMN.Ireland@esri.ie
ITÁLIA: O PCN REM italiano é composto pelo In
Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà Civili e Co
l'Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo, o qual actua como o
coordenador nacional para a REM e o IDOS/Dossier
Statistico Immigrazione.
Informação: www.emnitaly.it
Contacto: mariagrazia.colosimo@interno.it
LETÓNIA: O PCN REM da Letónia é o Serviço de
Cidadania e Migração do Ministério do Interior. É
responsável pela execução da política nacional de
migração, pela manutenção do Registo da População e
pela emissão de documentos de identificação e de viagem.
Informação: www.emnlatvia.lv
In
Contacto: emn@pmlp.gov.lv
Co
LITUÂNIA: O PCN REM lituano é uma parceria que une
intervenientes governamentais e não-governamentais. É
composto por representantes do Ministério do Interior e do
Departamento de Migração, bem como da Organização
Internacional para as Migrações (OIM) Missão de Vilnius.
Esta colaboração proporciona uma perspectiva mais
diversificada sobre os desafios da migração ao aumentar e
acolher os diferentes pontos de vista, enquanto executa as
actividades da REM.
Informação: www.emn.Lt
Contacto: audra@iom.Lt
LUXEMBURGO: O PCN REM do Luxemburgo é
composto por uma equipa interdisciplinar de peritos do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da
Família e da Integração; do Centre d’Étude et de
Formation Interculturelles et Sociales (CEFIS); do Instituto
Nacional de Estatística do Luxemburgo (STATEC); do
Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de
Politiques Socio-économiques (CEPS/INSTEAD); e pela
Universidade do Luxemburgo, que actua como
coordenador nacional.
Informação: www.emnluxembourg.lu/
Contacto: christel.baltes-loehr@uni.lu
MALTA: O PCN REM de Malta é o Ministério da Justiça
e dos Assuntos Internos.
Informação: www.mjha.gov.mt/page.aspx?pageid=96
Contacto: emn.mjha@gov.mt
HOLANDA: O PCN REM holandês está localizado no
Centro de Informação e Análise do IND (INDIAC). O
IND é o Serviço de Imigração e Naturalização holandês do
Ministério do Interior e das Relações do Reino holandês. A
investigação conduzida pelo INDIAC fornece ao IND e a
outras entidades nacionais informação objectiva sobre os
influxos de asilo e sobre os fluxos migratórios.

Informação: www.ind.nl
Contacto: EMN@ind.minjus.nl
POLÓNIA: O PCN REM polaco é o Ministério do
Interior e Administração, no qual o Departamento de
Política de Migração desempenha o papel principal. Criado
em 2006, o departamento é responsável pela coordenação
geral da política de migração e pela cooperação
internacional polaca. No âmbito da REM coopera
estreitamente com o Ministério do Trabalho e Política
Social, o Serviço de Estrangeiros, a Sede dos Guardas de
Fronteira e o Serviço Estatístico Principal.
Informação: www.mswia.gov.pl
Contacto: esm@mswia.gov.pl
PORTUGAL: O PCN REM português é o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entidade pertencente ao
Ministério da Administração Interna. O SEF é a entidade
nacional responsável pela entrada, permanência, saída e
afastamento de estrangeiros, bem como pela assistência
técnica e implementação de políticas nacionais de
imigração e asilo. O SEF tem ainda como missão estudar e
promover medidas e acções relacionadas com as políticas
nacionais de imigração, fronteiras e asilo e é a entidade
responsável pelas estatísticas nacionais de imigração e
asilo.
Informação: http://rem.sef.pt
Contacto: EMN@sef.pt
ROMÉNIA: O PCN REM romeno é o Centro de
Investigação de Análise e Prognóstico do Serviço de
Imigração romeno.
Informação: www.mai.gov.ro
Contacto: ccap.ori@mai.gov.ro
ESLOVÁQUIA: O PCN REM da Eslováquia é composto
pela Organização Internacional para as Migrações (OIM)
em Bratislava, a qual actua como coordenadora nacional
para a REM; o Ministério do Interior, em particular o
Departamento de Polícia de Fronteiras e Estrangeiros, o
Serviço de Migração e a Secção de Relações Externas e
Legislativas; o Ministério do Trabalho e dos Assuntos
Sociais e da Família e o Serviço de Estatística.
Informação: www.iom.sk; www.emn.sk
Contacto: ncpslovakia@iom.int
ESLOVÉNIA: O PCN REM da Eslovénia é o Ministério
do Interior.
Informação: www.mnz.gov.si
Contacto: emn.mnz@gov.si
ESPANHA: O PCN REM espanhol é composto por oito
peritos de quatro Ministérios (do Trabalho e Imigração, do
Interior, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e da
Justiça) e é coordenado pelo Observatório Permanente da
Imigração, um órgão colegial que pertence ao Ministério do
Trabalho e Imigração. O Observatório tem as seguintes
funções: recolha de dados, análise e troca de informações
em matéria de estrangeiros, imigração e asilo, bem como a
promoção e a divulgação de estudos e relatórios
relacionados com a imigração. O Observatório é também
responsável pela elaboração do Statistical Yearbook of
Immigration que oferece informação estatística detalhada
sobre os múltiplos aspectos da população estrangeira
residente em Espanha.

Informação:
http://extranjeros.mtin.es/es/RedEuropeaMigraciones

Contacto: opi@mtin.es
SUÉCIA: O PCN REM sueco é o Conselho de
Migração Sueco.
Informação: www.migrationsverket.se
Contacto: EMN@migrationsverket.se
REINO UNIDO: O PCN REM inglês está
localizado na Agência de Análise de Fronteiras,
Investigação e Gestão do Conhecimento (ARK). A
ARK é um grupo multi-disciplinar de
investigadores e estatísticos que apoiam a Agência
de Fronteiras inglesa, os responsáveis políticos e as
operações, a ARK realiza um programa de
investigação e análise que inclui o trabalho dos
controladores, dos custos e benefícios da migração,
segurança das fronteiras, aplicação da lei de
imigração e ainda os contextos europeus e
internacionais da migração no Reino Unido. A
ARK também realiza avaliação de políticas e
programas, estabelece a ligação da investigação de
migração com os departamentos do governo e
envolve-se com os investigadores de migração fora
do governo.
Informação: www.homeoffice.gov.uk/rds/
Contacto: emn@homeoffice.gsi.gov.uk
NORUEGA: A Noruega participa na REM através
de um Protocolo de Colaboração entre a Comissão
Europeia e o Ministério da Justiça e da Polícia
norueguesa. O PCN REM norueguês foi criado a 1
de Janeiro de 2011 e consiste no Departamento de
Imigração do Ministério, a Direcção de Imigração
(http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-ofImmigration) e do Instituto de Investigação Social
(http://www.socialresearch.no/).
Informação:
www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463
Contacto: Oyvind.Jaer@jd.dep.no

