Rede Nacional das Migrações
Nesta reunião foram apresentados as mais recentes actividades e instrumentos de comunicação
inter alia que o Ponto de Contacto Nacional desenvolveu e promoveu, quer a nível europeu quer nacional, designadamente no âmbito do cumprimento
do Programa de Trabalhos anual da Rede Europeia
das Migrações e a concepção e desenvolvimento
do website e do fórum da REM.
(Lisboa, 16 de Novembro de 2010)

Website da REM
Concluído e está disponível para o público em geral.
www.rem.sef.pt

Fórum REM
Concepção, desenvolvimento e conclusão do fórum
REM. Este instrumento de comunicação permite
exponenciar a visibilidade da REM.

Avenida do Casal de Cabanas nº1
Urbanização Cabanas Golf - 2734-506 BARCARENA
214 236 200
www.sef.pt
www.rem.sef.pt
emn@pt

http://rem.sef.pt
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Rede Europeia das Migrações em 2010 - PCN PT
Reunião Conjunta Eurostat/SEF sobre Estatísticas de Autorizações de Residência
(Implementação do Artigo 6º
do Regulamento 862/2007)

Nesta reunião participaram
os parceiros que constituem a Rede Nacional das
Migrações, bem como outros parceiros e entidades
públicas relevantes na área
da migração e asilo.
(Lisboa, 28 e 29 de Outubro
2010)

Joint UNECE/EUROSTAT - Conciliating
policy makers and statistical needs on
immigration. The portuguese experience.
Em colaboração com o INE (Instituto Nacional
de Estatística) apresentou uma comunicação na
Sessão do Grupo de Trabalho de Estatísticas da
Migração.
(Genebra, 14 a 16 de Abril 2010)

Grupo de Trabalho de Estatísticas da
Migração

Programa de Trabalhos:
•
•
•

Reuniões REM e Grupo de Trabalho do
Glossário e Tesauro: participou em 7 reuniões;
Conferência da REM 2010 (Bruxelas, 29 de
Setembro 2010)
Questões Ad-Hoc: respondeu a 78.

KIT Visibilidade REM
Disseminação da visibilidade da REM através da
distribuição de material promocional alusivo à Rede
Europeia das Migrações: caderno de notas, caneta
e pen-drive.

Elaboração do Relatório de Política Anual
e do Relatório de Estatística de Migração
e Asilo 2009
Elaboração de dois estudos temáticos:
• “A satisfação das necessidades de mão-deobra através da imigração: o caso português”;
• “Migração temporária e circular em Portugal:
Factos, políticas e estratégias”.
Publicação de outpts da REM:
• Colectânea da “Legislação
de Estrangeiros, Asilo e
Segurança Interna”;
• Relatório nacional de imigração e asilo do SEF de
2009 “RIFA 2009”;
• Glossário de Migração e
Asilo;
• Glossário de Dactiloscopia,
e;
• Primeiro estudo REM 2009
“Retorno Assistido e Reintegração em Países
Terceiros: Programas, Estratégias e Incentivos”.

Participou na reunião deste grupo na Implementação do Artigo 3º do Regulamento 862/2007.
(Luxemburgo, 9 a 11 de Junho 2010)

“Labour Market, the Crisis and Migration”
- Irlanda
Portugal foi convidado pelo PCN irlandês a participar numa conferência organizada por este PCN
tendo apresentado uma comunicação sobre o
sistema político nacional em matéria de imigração
e asilo.
(Dublin, 18 e 19 de Novembro 2010)

Workshop “Imigração, retorno e re-emigração”
Participação no âmbito do Fórum Gulbenkian para
a Migração 2010.
(Lisboa, 4 de Maio 2010)

Pós-Graduação em “Avaliação e Desenvolvimento Organizacional na Administração Pública”
(Protocolo SG-MAI/ISCTE)
O Ponto de Contacto Nacional participou nesta
Pós-Graduação e colaborou na leccionação da disciplina – Redes Inter-organizacionais e Parcerias.
Esta formação constitui um projecto-piloto de
formação avançada no domínio da avaliação, do
planeamento e da sociologia das organizações,
através do desenvolvimento das competências
necessárias à utilização, em contexto académico
e profissional, de um leque alargado de métodos
e técnicas que permitam compreender a complexidade das organizações, as suas estratégias e
modelos de funcionamento.
(Abril de 2010 a Janeiro de 2011)

