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Criança no país de origem

Cuidadores no país de origem Pais no país de recepção
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Porque estudar as famílias 
transnacionais?

A migração do Sul global para o Norte 
global está em crescimento apesar das 
políticas migratórias restritivas no norte 
tornarem difícil para as famílias se 
movimentarem em conjunto. Isso faz 
com que as famílias vivam fisicamente 
separadas utilizando as suas redes locais 
e transnacionais para encontrar ou 
adaptarem novas formas para criar as 
suas crianças. A pouca informação que 
existe sobre as formas de  criar crianças 
transnacionais (TCRA’s) baseia-se em 
evidências parciais ou de pequena escala 
que indicam que existem consequências 
negativas para o desenvolvimento das 
crianças bem como custos emocionais 
para elas assim como para os pais. Estes 
a s p e c t o s n e g a t i v o s p o d e m s e r 
compensados pelos efeitos positivos das 
remessas que constituem o foco da 
literatura e dos debates sobre migração e 
desenvolvimento. Apesar de estas 
práticas estarem disseminadas entre 
África e Europa elas ainda não foram 
estudadas de forma aprofundada. 

Queremos dar resposta às 
sequintes questôes

Como é que os cuidados transnacionais 
às crianças afectam as oportunidades 
de vida daquelas que permanecem 
no país de origem, dos seus pais 
migrantes e  dos seus prestadores de 
cuidados?

Como é que os cuidados transnacionais 
às crianças são afectados pelas leis 
migratórias e pelas regras de guardas 
de crianças em África?

Como é que os diferentes contextos de 
origem e de recepção afectam o 
funcionamento dos acordos sobre 
cuidados transnacionais às crianças?

Matched estudos de caso

Este programa pretende responder a 
estas questões através de 5 estudos de 
caso cruzados: 
 

   Holanda
Angola
   Portugal

   Holanda
Nigéria
   Irlanda

Gana   Holanda

Métodos de pesquisa

• O mesmo inquérito com os pais 
migrantes em todos os países 
europeus;

• Um inquérito com os alunos nos 
países de origem;

• Entrevistas aprofundadas com os pais 
no país de recepção e  com as crianças 
e os cuidadores em África; 

• Estudos das instituições e das práticas 
jurídicas na Europa. Estudos das 
escolas e das normas de cuidados das 
criança nos países Africano;

• Matched sample: conectando os pais 
migrantes nos países europeus com os 
seus filhos nos países Africanos.

Formação de políticas

O programa vai contribuir em três 
importantes áreas sócio- políticas: 

• migração e desenvolvimento;

• migração e bem-estar; 

• migração e integração; 

• e políticas de reagrupamento familiar.
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• Fafo Institute for Applied 
International Studies, Noruega.

• University College Cork, Irlanda,

• University of Ghana, Gana
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Nigéria
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