Ad-Hoc Queries
Mecanismo célere, flexível e informal de recolha de
informações sobre imigração e asilo, ao nível dos
Estados-Membros da União Europeia.
• Visa responder a necessidades concretas e
pontuais de informação, permitindo obter um
estado da arte preliminar, necessário para o
desenvolvimento de uma determinada política
nacional ou comunitária, relacionadas com a
migração ou asilo.
• As consultas ad-hoc podem ser requeridas quer
pelos Pontos de Contacto Nacionais quer pela
Comissão Europeia, através de um formulário
uniforme, adoptado para o efeito.

Visibilidade da Rede Europeia das Migrações
Promover a visibilidade da REM é um dos objectivos
principais de cada PCN. Portugal tem desenvolvido
uma estratégia de visibilidade da qual resultam a
concepção de vários intrumentos:
• Website do PCN REM;
• Fórum da rede nacional;
• Logótipo do PCN;
• Kit visibilidade REM;
• Participação em
internacionais;

eventos,

nacionais

e

• Publicações relevantes na área da migração e
asilo;
• Networking e contactos com outros actores
relevantes na área de migração e asilo.
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Rede Europeia das Migrações (REM)
O objectivo da REM é 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 base legal da REM foi definida através da Decisão do Conselho 2008/381/CE, de 14
de Maio de 2008, que criou uma Rede Europeias das Migrações.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: Ponto
de Contacto da REM em Portugal
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,
fronteiras e asilo, constituindo-se igualmente
como responsável pelas estatísticas nacionais de
imigração e asilo.

Rede Nacional das Migrações
• Cada PCN deve estabelecer uma rede nacional
das migrações, composta por um amplo
conjunto de organizações e pessoas activas no
domínio da imigração e asilo e que represente
os intervenientes relevantes. (Administrção
Pública, investigadores, académicos e ONG).

Investigação e Análise de Políticas
• Elaboração de Relatórios Anuais de Política
de Migração e Asilo, os quais destacam os
desenvolvimentos políticos e legislativos mais
significativos.

O SEF é o Ponto de Contacto Nacional português
na Rede Europeia das Migrações.

• A Rede Nacional das Migrações portuguesa
conta, actualmente, com cerca de vinte
parceiros que participam activamente na
rede, enriquecendo-a com os contributos das
respectivas áreas de intervenção.

Sistema de Troca de Informação
Sistema de informações, acessível on-line, que
visa facilitar o intercâmbio de informações entre os
membros da REM, designadamente:

Actividades REM
• Investigação e Análise de Políticas;
•
•
•
•

Rede Nacional das Migrações;
Sistema de Troca de Informação;
Ad-Hoc Queries;
Promoção da visibilidade da REM.

• Elaboração de Estudos Temáticos Anuais, cujos
temas obedecem a prioridades políticas de
imigração e asilo na União Europeia, de forma
a assegurar a comparabilidade da informação.
• Elaboração de Relatórios Anuais de Estatística
e Protecção Internacional.

• Acesso à legislação comunitária e nacional, à
jurisprudência e à evolução política no domínio
da migração e asilo;
• Funcionalidade para os pedidos ad-hoc;
• Tesauro e glossário sobre migração e asilo;
• Acesso directo a todas as publicações da REM;
• Identificação de institutos de investigação e
investigadores no domínio da migração e asilo.

