O MAIS IMPORTANTE PROJETO DE LIGAÇÃO DE PORTUGAL COM A SUA DIÁSPORA
PORTUGAL TEM UMA EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO A MAPEAR AS ASSOCIAÇÕES DA
DIÁSPORA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA
Na sequência de anteriores projetos sobre a emigração portuguesa[1] encontra-se a
decorrer desde janeiro de 2016 um projeto de investigação que tem como objetivo
o mapeamento da Diáspora portuguesa contemporânea, na sua forma associativa
(e.g. associações, organizações e societies, mas também grupos de redes sociais ou
outros) formalizadas ou não através de escritura pública. Quem são e onde estão as
associações portuguesas? O que fazem nos países onde se encontram? Como
interagem com Portugal?
O Alto Comissariado para as Migrações (ACM), a Fundação Calouste Gulbenkian (FCG)
e investigadores/as do CES-UC; do SOCIUS-ISEG e do CICS.NOVA têm trabalhado em
conjunto sobre este tema numa perspetiva de conhecer melhor esta realidade para
poder encetar projetos conjuntos e envolver os portugueses de cá e de lá em projetos
colaborativos.
O objetivo deste estudo é duplo: conhecer pormenorizadamente as caraterísticas da
Diáspora portuguesa para que possam ser encontradas e estimuladas pontes de
ligação entre as diferentes entidades; criar uma plataforma interativa que
identifique as associações, organizações e societies de portugueses pelo mundo, de
forma a facilitar o conhecimento e o acesso à informação relativamente a esta
realidade.
De forma a concretizar os objetivos do projeto foi desenvolvido um inquérito (segue
o link em baixo), que convida à participação da/os dirigentes associativa/os e da
diáspora em geral, para que a equipa de investigação construa o mapeamento de
forma mais completa possível e torne viável e eficiente a comunicação que, por
agora, está muito aquém do seu potencial.
Link para o inquérito: www.uc.pt/go/mepa
Numa tentativa de chegar ao maior número de associações possível gostaríamos de
contar com a vossa cooperação pelo que nos disponibilizamos para contribuir na
divulgação deste projeto nos órgãos de comunicação social em que colaboram,
através da realização de entrevistas, participação em reportagens, artigos de opinião
ou outras formas por vós consideradas pertinentes.
Quaisquer dúvidas ou questões poderão ser esclarecidas pela equipa do projeto
através deste endereço de e-mail:
mapeamentoemigracaoportuguesa@gmail.com
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