
3. FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
O ensino e a formação são essenciais para garantir aos mi-
grantes o acesso e o conhecimento dos seus direitos e para ga-
rantir a sua dignidade. O SIHMA oferece esta oportunidade 
através de:
• Cursos de formação para instituições governamentais e 
para a sociedade civil
• Cursos de formação para ou agentes pastoris da migração
• Mesas-redondas e workshops com universidades, centros 
de estudo e parceiros do setor para discutir e elaborar mod-
elos de migração, desenvolvimento, direitos humanos e te-
mas relacionados.

4. EVENTOS
Organizamos e promovemos workshops, eventos, exibições 
e simpósios para ajudar a compreender a mobilidade huma-
na em diferentes níveis. Somos activos na produção e pro-
moção de documentários, vídeos e outros produtos mediáti-
cos para um conhecimento mais interactivo e acessível do 
fenómeno migratório em todo o continente. 

Nos últimos anos, o foco sobre traumas em torno das experiências de refugia-
dos e migrantes tem sido largamente apresentado do ponto de vista do seu im-
pacto e narrativas emergentes da Europa e da América do Norte. Infelizmente, 
o clamor nestes continentes tornou o vasto movimento de pessoas em África 
quase invisível e silencioso. O SIHMA está entre as poucas instituições em Áfri-
ca que procuram compreender as múltiplas dinâmicas que contribuem para 
esse acompanhamento da mobilidade. O SIHMA está empenhado em fornecer 
um sólido embasamento intelectual, através de uma análise aprofundada e do 
desenvolvimento de uma práxis baseada nos direitos e de uma defesa pontu-
al das pessoas deslocadas. Sem essa investigação e sem desenvolver siner-
gias geradoras de vida, todo o processo de acompanhamento do movimento 
de pessoas seria deficiente e desprovido de alma. Assim, o SIHMA presta um 
serviço vital para compreender as realidades das pessoas vulneráveis que se 
deslocam e desenvolver caminhos para além das disfunções que as aprision-
am. Este é um serviço excepcionalmente valioso. O SIHMA é pensado como um 
laboratório para novas e criativas formas de contruir ambientes geradores de 
vida, uma plataforma para conversas multidisciplinares neste divergente con-
texto e energia para fazer a advocacia que permite ao continente, nas palavras 
pungentes do Prémio Nobel Albert Luthuli, “ser um lar para todos”. O SIHMA é 
já um microcosmo deste lar partilhado e um local onde o estudo está a serviço 
do crescimento a uma humanidade mais plena.
Peter John Pearson, Director da CPLO

COMPREENDER A MIGRAÇÃO NA ÁFRICA AUSTRAL
 E EM TODO O CONTINENTE AFRICANO

SIHMA ÁFRICA DO SUL

PESSOAS POR DETRÁS 
DOS NÚMEROS

O programa prevê também a participação em outros proje-
tos do Centro Scalabrini e em atividades relacionadas à nossa 
rede. O SIHMA oferece uma posição de 3 meses para um 
voluntário administrativo e de comunicação e uma posição 
de 6 meses para um voluntário de pesquisa. Uma descrição 

detalhada dos dois cargos está disponível em nosso site.
Para mais informações, por favor contacte-nos

em admin@sihma.org.za.

JUNTE-SE AO NOSSO
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO!
É uma oportunidade interessante, estimulante e única que gar-
ante uma valiosa experiência de aprendizagem. O nosso objecti-
vo é tornar o voluntriado um intercâmbio frutuoso, tanto para o 
SIHMA como para as tuas competências e
desenvolvimento pessoal.

CONTATO
Endereço

The Scalabrini Institute
for Human Mobility in Africa
Scalabrini Centre Building (2nd floor)
47 Commercial Street
8001 Cape Town (South Africa)
Telefone +27 21 4614741

E-mails do SIHMA
Para quaisquer informações e pedidos
admin@sihma.org.za
Para comunicações e media
communications@sihma.org.za
Para a nossa Revista AHMR
ahmr@sihma.org.za

Redes sociais
Facebook Scalabrini Institute for Human 
Mobility in Africa - SIHMA
Twitter @SIHMA_africa
YouTube Sihma Scalabrini
Linkedin SIHMA - Scalabrini Institute for 
Human Mobility in Africa

www.sihma.org.za

Encontre mais
informações e
uma vasta gama de
recursos online no nosso 
Website, disponível em 
quatro línguas (inglês, 
francês, português e 
italiano)

Faça o cadastro agora 
para receber a nossa 
Newsletter e as últimas  
sobre as nossas pesquisas, 
publicações e eventos e 
consulte o nosso website 
para actualizações no 
Blog On the Move.



SIHMA 
QUEM SOMOS

Fundado em 2014, o Instituto Scalabrini para a 
Mobilidade Humana em África (SIHMA) é um instituto 
de investigação e uma organização sem fins lucrativos que 
defende os direitos dos migrantes e refugiados. O Beato J. B. 
Scalabrini fundou, em 1887, os Missionários de São Carlos 
(Scalabrinianos), uma Congregação da Igreja Católica 
dedicada ao cuidado de migrantes, refugiados, marinheiros 
e pessoas em movimento. Estes missionários trabalham na 
África do Sul e em mais de 30 países do mundo, segundo 
o ethos de Scalabrini e inspirados por valores universais, 
como o respeito à dignidade humana e à diversidade.
Desde a sua criação, o SIHMA ganhou boa visibilidade e 
formou sólidas parcerias com institutos de investigação e 
organizações da sociedade civil em África.
 
A NOSSA VISÃO
é de uma África onde os direitos humanos das pessoas que 
se deslocam são assegurados e a sua dignidade é promovida.

A NOSSA MISSÃO
é fazer pesquisas e divulgações que contribuam que contribua 
para a compreensão da mobilidade humana e para o impacto 
nas políticas migratórias a fim de que elas garantam os direit-
os e a dignidade dos migrantes e refugiados em África.

SIHMA faz parte da Rede
Internacional Scalabriniana das

Migrações (SIMN), e da Rede
Scalabriniana de Centros de Estudos ao redor

do mundo, localizados em Manila, Buenos Aires,
São Paulo, Paris, Roma

e Nova Iorque.

AS PRINCIPAIS ÁREAS DE ENFOQUE DO SIHMA:

1. PESQUISA
A mobilidade humana em África faz sua história ao longo de 
vários séculos e o continente tem uma população altamente 
móvel composta por nómades, trabalhadores fronteiriços, 
profissionais altamente qualificados, empresários, estudantes, 
refugiados e migrantes indocumentados. O discurso em torno 
das tendências e padrões migratórios em África é dominado 
por mitos e falsas suposições que não conseguem refletir a 
verdadeira realidade. A nossa investigação procura eclarecer 
sobre as diferentes formas de mobilidade em África. O tra-
balho de pesquisa é a principal actividade do SIHMA. Toda 
a investigação que fazemos apoia a advocacia, a prestação de 
serviços e os projectos sociais no âmbito da rede Scalabrini. 
Entre os muitos temas da mobilidade humana, a agenda de 
investigação do SIHMA centra-se em: políticas de migração - 
tanto a nível regional como continental - impacto da migração 
na saúde mental, xenofobia e afrofobia, alterações climáticas 
e migração, questões de género, menores vulneráveis, direitos 
dos refugiados e muitas outras áreas.

2. PUBLICAÇÕES
Publicamos artigos, orientações e relatórios, disponíveis na 
secção dedicada do nosso site. Temos orgulho em publicar 
especialmente a nossa Revista: African Human Mobility Re-
view (AHMR). Nela publicamos artigos académicos e além 
disso  tornamos o conteúdo da nossa investigação acessível 
através de infografias e resumos para diferentes audiências.

Migram as sementes nas asas dos ventos,
migram as plantas de continente a continente,

levadas pelas correntes das águas,
migram os pássaros e os animais e, mais que todos, migra o homem,

ora em forma coletiva, ora em forma isolada,
mas sempre instrumento daquela Providência

que preside e guia os destinos humanos,
também através de catástrofes, para a meta

que é o aperfeiçoamento do homem sobre a terra
e a glória de Deus nos céus.

Bem-aventurado João Batista Scalabrini, 1876

AHMR_______________________________________________

Revista da Mobilidade Humana em África

Iniciada em 2015, African Human Mobility Review (AHMR) 
é uma revista interdisciplinar rcom revisão colaborativa, criada 
para incentivar e facilitar o estudo de todos os aspectos da mob-
ilidade humana em África. É publicada três vezes por ano.
AHMR é uma produção 
conjunta do Instituto Sca-
labrini para a Mobilidade 
Humana em África (SIH-
MA) e da Universidade do 
Cabo Ocidental (UWC).
Através da publicação de pesquisa original, debates sobre as 
políticas migratórias e documentos de investigação baseados em 
evidências, a AHMR promove um debate dedicado exclusiva-
mente à análise das tendências actuais, dos padrões de migração 
e das questões mais importantes relacionadas com a migração. A 
revista está acessível gratuitamente no sítio Web do SIHMA.
Desde 2018, a AHMR foi reconhecida pelo Departamento de 
Ensino Superior e Formação da África do Sul (DHET) em 
sua Lista das Revistas acreditadas. A Revista tem um valor 
de factor de impacto de 0,836 com base no Relatório de Ci-
tação Internacional (ICR) para o ano de 2019-2020.

A AHMR aceita artigos sobre os vários aspectos da mobilidade 
humana em África. Pede-se aos colaboradores que submetam os 
seus manuscritos em inglês ao Editor Chefe para avaliação críti-
ca pelos revisores. Como parte dos nossos esforços contínuos para 
apoiar tanto os autores como os revisores, a AHMR adoptou a 
submissão pela Internet. Antes de submeter o seu manuscrito, 
consulte as directrizes de submissão. Se tiver alguma dúvida sobre 
o processo de submissão, por favor contacte ahmr@sihma.org.

CEMLA, Buenos Aires

CIEMI, Paris

SMC, Manila
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CMS, New York

SIHMA, Cape Town


