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Nota Informativa 

 

Assembleia Legislativa comemora Dia Internacional dos Migrantes 

num Convívio de Natal 

 

A convite da Presidente da Assembleia Legislativa, a Residência Oficial – Cedars House abriu 

hoje as suas portas a um grupo de imigrantes residentes na ilha do Faial, numa iniciativa que 

associou a tradicional Receção de Natal ao Dia Internacional dos Migrantes, correspondendo 

desta forma ao repto lançado pela Conferência das Assembleias Legislativas Regionais 

Europeias (CALRE). 

Este convívio intercultural reuniu cerca de 40 imigrantes de 21 nacionalidades e foi 

abrilhantado pela execução de música tradicional de Natal, executada, igualmente, por músicos 

imigrantes.   

O Dia Internacional dos Migrantes foi proclamado pela Organização das Nações Unidas a 18 

de dezembro de 2000, por ocasião da adoção da Convenção Internacional da Proteção dos 

Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das respetivas Famílias, 

Convenção esta que prevê a preparação do processo de migração, a partida, o trânsito e a 

duração total da estadia, a atividade remunerada no Estado de emprego, bem como o regresso 

ao Estado de origem ou ao Estado de residência comum. 

Segundo as estatísticas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2017, residiam nos Açores 

3476 imigrantes, sendo os brasileiros a comunidade mais representada, com 587 estrangeiros e 

a Alemanha o segundo grupo mais numeroso, com 424 imigrantes. Em relação aos concelhos 

açorianos, é o de Ponta Delgada que apresenta o maior número de imigrantes com 1028 de 64 

nacionalidades e o concelho da Horta, em segundo lugar, com 525 imigrantes de 42 

nacionalidades, sendo que a Alemanha e o Reino Unido são os países mais representados nesta 

ilha. 

 

Horta, 18 de dezembro de 2018 
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