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“Movimentos Migratórios  e os Direitos Humanos” 

 Pedro Calado é Licenciado em Geografia 

pela Universidade Clássica de Lisboa e é 

Mestre em Geografia pela Faculdade de 

Letras da UL com especialização em 

“Exclusão, Sociedade e Território”. 

 Alto-comissário para as Migrações desde o 

dia 1 de Julho de 2014; 

 Conduz em paralelo com a função de Coor-

denador Nacional do “Escolhas” - programa 

governamental, criado em 2001, para pro-

mover a inclusão social e a igualdade de 

oportunidades de crianças e jovens em 

contextos vulneráveis.  

 Foi representante do Programa Escolhas 

na Rede Europeia de Prevenção da Crimi-

nalidade Juvenil (EUCPN) ; 

 Vencedor do Prémio Europeu Heinz Ro-

ethof atribuído em 2003, pela União Euro-

peia, ao projeto “Tutores de Bairro”. 

SABER MAIS SOBRE AS MIGRAÇÕES      

PORTUGUESAS:  

 

 Portugal é hoje o país da União Europeia 

com mais emigrantes em proporção da po-

pulação residente. O número de emigran-

tes portugueses supera os dois milhões, o 

que significa que mais de 20% dos portu-

gueses vive fora do país em que nasceu. 

 

 Entre 2010 e 2013, o número de saídas de 

Portugal cresceu mais de 50%. Entre 2013 

e 2014, a emigração estabilizou em torno 

das 110 mil pessoas por ano. 

  

 O Reino Unido é hoje o país para onde 

emigram mais portugueses: 30 mil em 

2013, 31 mil em 2014. Seguem-se, como 

principais destinos dos fluxos, a Suíça (20 

mil em 2013), a França (18 mil em 2012) e 

a Alemanha (10 mil em 2014). Fora da Eu-

ropa, os principais países de destino da 

emigração portuguesa integram o espaço 

da CPLP: Angola (5 mil em 2014, 6.º país 

de destino), Moçambique (4 mil em 2013, 

9.º país de destino) e Brasil (2 mil em 

2014, 11.º país de destino). 

 

 

In,https://www.acm.gov.pt/-/saber-mais-sobre-as-

PROGRAMA 

19:30 h - Início 

Conferência com o Dr. Pedro        

Calado (Alto-Comissário para as Mi-

grações): 

 Introdução: As grandes migrações 

desde os primórdios da Humanidade; 

 Grandes Fluxos Migratórios e os seus 

problemas na atualidade; 

 Questões de Discriminação e inte-

gração 

 A Realidade Portuguesa 

20.15—“Por um Mundo Melhor” 

(Clube de Teatro — turmas do 8ºano/ 

Clube Raízes — turmas de 6ºano) 

20. 45—Espaço para debate. 

21:15h — Encerramento 


