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O fenómeno das migrações reconhece múltiplas dimensões. 
No âmbito económico, os migrantes contribuem com a sua força
de trabalho nos países receptores e com as suas remessas nos 
de origem. No âmbito político, as condições de governação
dependem da ampliação ou restrição da cidadania, seja aos
nacionais que emigram ou aos estrangeiros que imigram – e aos
seus descendentes. No âmbito social, valores como a
solidariedade e objectivos pragmáticos como a coesão são postos
em questão por causa das deslocações demográficas. Finalmente,
no âmbito cultural diferentes identidades entram em contacto
quotidiano, miscigenando-se umas vezes e isolando-se outras.
Como superar a tendência a simplificar a multi-dimensionalidade
dos fenómenos migratórios? E como incorporar estas questões
na agenda do diálogo Europa-América Latina? Em Dezembro de
2008, em Lisboa, a Rede Euro-Latino-Americana de Governação
para o Desenvolvimento (RedGob) organizou uma conferência
internacional para tratar estas questões.  Este livro é o resultado.
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