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Emigrantes Portugueses Low cost: As perspetivas de ontem e 

de hoje 

Resumo  

Ao longo da História foram observados inúmeros fenómenos relativos aos 

fluxos migratórios a nível internacional. Neste sentido, os motivos pelos quais os 

atores sociais tomaram e tomam a decisão de abandonar os seus países de origem e a 

forma como estes se conseguem inserir e integrar no país receptor, torna-se um dos 

fenómenos sociológicos mais empolgantes para investigar. 

Esta tese define como problema de investigação a emigração portuguesa e as 

estratégias de inserção social, cultural e profissional dos portugueses nos países onde 

residiram, residem, bem como o retorno e reinserção em Portugal. Torna-se objetivo 

desta investigação abordar a temática da emigração, dando enfase a dois grandes 

picos temporais deste fenómeno, sendo estes entre as décadas de 60 e 70 do século 

passado e o período actual.  

A investigação foi suportada na metodologia qualitativa, sendo realizadas 

doze entrevista que foi demarcada ao espaço geográfico do norte de Portugal, a 

consequente análise dos dados foi dividida em quatro perfis, demográfico e 

geográfico, académico, profissional e sociocultural.  

A presente investigação tem como principais conclusões, os emigrantes das 

duas vagas são motivados por fatores de caráter económico e profissional, na medida 

em que procuram no estrangeiro melhores condições de vida e inserção profissional; 

as redes migratórias permitem uma melhor integração dos emigrantes nos países de 

destino, são importantes no processo de decisão, escolha do país e na própria 

inserção; os emigrantes das duas vagas mantêm as suas tradições embora alguns 

elementos da segunda vaga admitam que já estão afastados dos costumes e valores 

portugueses; as políticas emigratórias melhoraram a mobilidade dos atores sociais 

facilitando os processos burocráticos, o governo português tem vindo a implementar 

estratégias para incentivar o regresso e reintegração dos emigrantes portugueses. 

Palavras Chave: Fluxos migratórios, Emigração portuguesa, emigrantes.  
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Portuguese emigrants Low cost: The prospects of 

yesterday and today 

Abstract 

Throughout history were observed many phenomena on migration 

flows internationally. In this sense, the reasons why the social actors 

have taken and make the decision to leave their countries of origin and 

how they are able to enter and integrate into the host country, it is one of 

the most exciting sociological phenomena to investigate.  

This thesis defines as research problem the Portuguese emigration 

and strategies of social inclusion, cultural and professional of the 

Portuguese in countries where they resided, residing as well as the return 

and reintegration in Portugal. Becomes objective of thi s research address, 

the issue of emigration, giving emphasis to two large temporal peaks of 

this phenomenon, which are among the 60s and 70s of last century and 

the current period. 

The research was supported in qualitative methodology, being held 

twelve interviews that were demarcated by geographic area of northern 

Portugal; the subsequent analysis of the data was divided into four 

sections, demographic and geographical, academic, professional and 

socio-cultural. 

The present study's main conclusions, the emigrants of the two 

vacancies are motivated by economic factors and professional character, 

in that looking abroad better conditions of life and work; migratory 

networks allow better integration of migrants in countries of destination, 

are important in the decision process, select the country and insert itself; 

emigrants of two places maintain their traditions while some elements of 

the second wave admit they are already away from the customs and 

Portuguese values; emigration policies improved social actor s mobility 

facilitating bureaucratic processes, the Portuguese government has 

implemented strategies to encourage the return and reintegration of 

Portuguese emigrants. 

Keywords: Migration flow, Portuguese emigration, Emigrants. 
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Introdução 

A presente dissertação tem como objetivo principal a elaboração de um 

projeto de investigação sobre uma temática escolhida pelo próprio aluno e que, deste 

modo, apresente um cariz pedagógico e performativo em que se consolidem os 

conhecimentos que foram adquiridos ao longo do percurso académico. 

Assim, como primeiro ponto da elaboração do projecto de investigação surge 

a selecção de um tema que, deve ser uma temática real, de interesse social bem como 

de proveito para a região onde se realiza e que o fenómeno a estudar seja observado 

na mesma. 

Por conseguinte e após uma breve revisão bibliográfica optei por abordar uma 

temática que me desperta especial interesse possuindo atualmente, um grande 

impacto e mediatismo. Refiro-me assim à “Emigração”, que se complementa com 

aspetos como a “inserção no mercado de trabalho, na sociedade e cultura” por 

quem passa e passou pela experiência da emigração. 

Relativamente à questão de partida mais abrangente desta dissertação 

pretende responder a “De que forma os portugueses viam/vêem o seu futuro fora de 

Portugal?”. De maneira a justificar esta decisão, pretende-se dar resposta focando nos 

aspectos profissionais, pessoais, económicos, sociais e contextuais entre outros, que 

sejam relevantes para a questão de partida, justificando o estudo sob o ponto de vista 

sociológico.  

De certo modo, a procura de emprego, ou algum tipo de actividade 

profissional fora de Portugal, relaciona-se com a pouca oferta de emprego do 

mercado laboral português e sobre esta linha os portugueses procuram (novas) 

oportunidades noutros locais longe das suas raízes. Por conseguinte, sob o ponto de 

vista profissional, a temática de Emigração como forma de oportunidade de inserção 

no mercado de trabalho, permite descortinar quais os obstáculos relacionados com a 

procura de emprego, em Portugal, como os emigrantes conseguiam inserir-se no 

mercado de trabalho estrangeiro e como era e é o seu quotidiano longe da sua pátria. 

Deste modo, a presente investigação tem como título “Emigrantes 

Portugueses Low cost: As perspetiva de ontem e de hoje”. A escolha deste título 

prende-se com as circunstâncias dominantes que levaram na década de 1960-70 e na 
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atualidade a saída da população alvo. Quanto à escolha de “Portugueses Low cost” 

pretendo, tal como anteriormente referido, ressaltar as circunstâncias, ou seja, o 

conjunto de situações, que levaram a um avolumado número de portugueses a 

abandonar o país, abrangendo desde a crise económica até os problemas políticos e 

socioculturais, que coloraram os portugueses em conjunturas de muita fragilidade, 

tanto, que eles optaram pela emigração como solução aos seus problemas. Na 

segunda parte do título, “As perspetivas de ontem e de hoje”, a expressão “ontem” 

ilustra a perspetiva da década de 1960-70 e “hoje”, faz referência as perspetivas e as 

vivências da emigração portuguesa na atualidade.  

  Numa primeira fase do trabalho, será feita uma revisão da literatura sobre a 

temática das migrações, evidenciando, deste modo, a emigração de forma a ser 

destacada a definição epistemológica, as várias teorias clássicas desenvolvidas sobre 

a emigração, as políticas migratórias, o enquadramento histórico da emigração 

portuguesa, bem como a evolução da situação política, económica e sócio cultural de 

Portugal. 

Consequentemente, será analisada a evolução/comparação dos fluxos 

emigratórios portugueses entre a década de 1960/70 e a actualidade, para 

compreender, através de pesquisas bibliográficas e também das entrevistas, os picos 

estatisticamente evidenciados sobre o fenómeno em estudo. 

Numa segunda fase, realizar-se-á a fase exploratória, através do método 

qualitativo, que se irá processar pela realização de entrevistas a atores sociais que 

experienciaram e experienciam a emigração na primeira pessoa. Neste sentido, as 

entrevistas serão feitas a dois grupos diferenciados de emigrantes, sendo o primeiro 

constituído por emigrantes da década 1960/70 e o segundo grupo constituído por 

atores sociais que atualmente vivenciam o fenómeno da emigração. Serão, por sua 

vez, analisadas entrevistas a atores de carácter político, com apoio e consulta dos 

meios de comunicação, para uma melhor compreensão das medidas e apoios 

prestados pelo governo português desde a década de 1960 até aos dias de hoje, para 

tentar compreender o fenómeno da emigração no discurso político. 

Após a recolha dos dados das entrevistas e da recolha estatística será feita 

uma análise de conteúdo desses dados e, consequentemente procede-se à análise dos 

relatos obtidos sobre as vivências dos emigrantes, desde a identificação dos perfis, às 
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experiências de vida abrangendo desde o demográfico, profissional até as questões 

económicas, sociais e culturais nos países para os quais emigraram. Também se torna 

necessário compreender os fatores e causas pessoais que impulsionaram muitos 

portugueses a tomarem a decisão de emigrar, bem como os fatores gerais 

económicos, políticos, socioculturais que insidiam no panorama nacional, nas duas 

épocas de emigração em estudo, que neste sentido, levaram à saída de um grande 

número de atores sociais portugueses. 

Consequentemente, após a análise de conteúdo, será feita uma reflexão 

conclusiva sobre as questões investigadas e responder aos objetivos propostos bem 

como as demais questões e hipóteses que foram levantadas ao longo do trabalho. 
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Objetivos gerais e específicos da investigação 

De forma a traçar e também modelar a investigação, foram formulados 

objetivos gerais e específicos da investigação, que serão apresentados de seguida. 

Com estes objetivos a investigação será melhor estruturada e guiada seguindo uma 

espécie de “matriz”.  

Os objetivos gerais da investigação são: 

 Compreender o fenómeno da emigração; 

 Compreender os parâmetros que mudaram na emigração dos anos 60-

70 comparativamente com a emigração actual; 

 Identificar o perfil do emigrante português; 

 Compreender a identidade cultural dos atores sociais emigrantes; 

Pretende-se, com esta investigação e mais especificamente, através das 

entrevistas aos atores sociais que experienciaram o fenómeno da emigração, ser 

capaz de: 

 Analisar as políticas e organismos de apoio à emigração portuguesa 

bem como as políticas e organismos de retenção dos cidadãos 

portugueses e reintegração dos emigrantes; 

 Analisar o perfil académico, profissional e sociocultural dos 

emigrantes portugueses; 

 Perceber o que mudou nos perfis dos emigrantes portugueses entre as 

duas vagas de emigração em estudo tendo em conta a conjuntura 

económica, política e sociocultural. 
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Capitulo 1- Definição e Teorias migratórias  

No decorrer da História sempre existiram movimentos populacionais, estando 

estes relacionados com as demais alterações que ocorreram ao longo dos tempos, 

principalmente transformações económico financeiras, políticas, sociais e culturais. 

Torna-se importante mencionar que, no que se refere ao conceito de 

migração, surgem duas expressões comummente usadas na temática, a emigração e a 

imigração, estas duas expressões têm o mesmo significado mas são vistas de 

perspetivas diferentes. A emigração refere-se à saída de atores sociais de um 

determinado local e a imigração refere-se à entrada de atores sociais num 

determinado local. 

Deste modo, as movimentações populacionais ou fluxos migratórios estão 

associados à saída da mão-de-obra de um país para o outro, constituindo-se um 

elemento no desenvolvimento desigual das economias do sistema produtivo a nível 

global, tal como refere Almeida (1974). Para P. George in Almeida (1974, p.204) “os 

movimentos migratórios exprimem, para além de uma simples transferência de 

homens de um lugar para outro, permitem «o alastramento geográfico de um sistema 

económico e de uma estrutura social» ”, ou seja, estes movimentos para além da 

circulação da população, permitem a expansão a nível económico dos países 

envolvidos. 

Um dos importantes fluxos migratórios está intimamente relacionado com o 

êxodo rural em finais do século XIX. Este fenómeno foi impulsionado pelos 

processos de industrialização nas cidades (ou a sua volta), que necessitavam de mão-

de-obra, vendo uma oportunidade de preencher os postos de trabalho com os 

camponeses que iam afluindo a estas cidades, tal como menciona Peixoto (2004a) ao 

referir que as movimentações transoceânicas também “permitiram libertar parte do 

êxodo rural e povoar os novos continentes” (2004a, p.3). 

Mas, os fluxos migratórios adoptam um cariz um pouco diferente deste acima 

descrito quando é abordado o assunto das migrações internacionais, “Passar a 

fronteira de um Estado-nação e entrar numa sociedade, cultura e economia diferentes 
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envolve processos sociais diversos dos associados aos movimentos que ocorrem no 

interior de um mesmo território nacional” (Marques, 2008, p. 41-42), a abordagem 

internacional no fenómeno das migrações é diferente das migrações internas pois 

estão envolvidos diferentes processos que se tornam estranhos aos migrantes tal 

como sociedade, cultura, economia, politica, entre outros. 

 Tal como refere Baganha, 1990, p.51 in Marques, “ é precisamente o facto de 

ocorrerem entre Estados-nação com fronteiras específicas que podem interferir, e 

usualmente interferem, com o fluxo migratório em ambos os extremos da trajectória 

que contribui para distinguir os movimentos migratórios internos das migrações 

internacionais” (Marques, 2008, p.42). 

De modo a auxiliar à melhor compreensão sobre o fenómeno migratório, 

torna-se necessário entender a sua definição bem como os processos que envolvem e 

fazem desenvolver este fenómeno. 

Neste sentido, Marques (2008), alude às várias definições existentes referindo 

que “umas salientam a os aspetos espaciais, outras a dimensão temporal e outras 

ainda características derivadas do processo de decisão do migrante e das formas de 

inserção no país de destino” (Marques, 2008, p. 40). O mesmo autor menciona a 

origem da palavra migração, explicando que provém do latim migrare que significa 

mudança de residência (Marques, 2008, p.41). Para Davis (1974) in Marques (2008), 

muitas vezes a intenção dos atores sociais no decorrer da mobilidade, é influenciada 

por condicionalismos jurídico-institucionais dos países de destino, influenciando por 

sua vez a duração das migrações, “as migrações temporárias (ou de curta duração) se 

transformam muitas vezes em migrações permanentes (ou de longa duração) 

independentemente das próprias intenções iniciais dos migrantes” (Marques, 2008, 

p.40).  

Ainda outros autores propõem as suas definições para o conceito de 

migração. Heberle (1955, p.2) in Marques (2008) refere que migração diz respeito à 

mudança, de forma livre ou forçada, de residência do indivíduo, adicionando que esta 

deve ocorrer para fora da comunidade de origem. Outro autor Petersen (1961, p.153) 

in Marques (2008) refere que “não é suficiente que a mobilidade se realize entre duas 

comunidades diferentes para poder ser considerada migração, é igualmente 

indispensável que envolva a passagem de um dado sistema cultural para um sistema 
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cultural diferente” (Marques, 2008, p.41). Também Elias e Scotson (1993, p.248) in 

Marques (2008) “afirmam que as migrações não devem ser consideradas apenas do 

ponto de vista geográfico, dado que este reduz o movimento a uma mudança física 

de um local para o outro quando «na realidade as pessoas mudam sempre de um 

grupo social para outro»” (Marques, 2008, p.41). Deste modo, pode-se entender que 

existem várias interpretações para a definição do conceito de migração, envolvendo 

fatores como o espaço e o tempo, bem como as demais situações que caracterizam o 

processo migratório quer seja social, cultural, geográfico, político, económico, entre 

outros. 

 Desta forma, o autor Jansen (1969, p.60), citado por Peixoto (2004a, p.4), faz 

uma reflexão relativamente à migração referindo que este fenómeno se deve a 

questões demográficas, económicas, políticas, sociais e culturais; 

 “A migração é um problema demográfico: influencia a dimensão das 

populações na origem e no destino; é um problema económico: muitas mudanças na 

população são devidas a desequilíbrios económicos entre diferentes áreas; pode ser 

um problema político: tal é particularmente verdade nas migrações internacionais, 

onde restrições e condicionantes são aplicadas àqueles que pretendem atravessar 

uma fronteira política; envolve a psicologia social, uma vez que a estrutura social e 

o sistema cultural, tanto dos lugares de origem como de destino, são afectados pela 

migração e em contrapartida afectam o migrante” (Jansen, 1969, p.60).”. 

 Na tentativa de uma melhor compreensão sobre o processo migratório, poder-

se-á dizer que são vários os espectros existentes sobre as teorias das migrações. 

Neste sentido, Massey et al. (1993) in Marques (2008), atendem a um agrupamento 

das diferentes perspetivas teóricas através da conjugação de dois critérios de 

classificação. O primeiro “refere-se à fase em que se encontra o processo migratório 

e possibilita distinguir as teorias que se debruçam sobre a origem do fenómeno 

migratório daquelas que centram a sua atenção na manutenção no tempo das 

migrações”. O segundo critério este refere-se ao “nível de análise das propostas 

teóricas, permitindo diferenciar as teorias que procuram explicar as migrações 

segundo a perspetiva macro ou estrutural das que recorrem a uma abordagem micro 

ou individualista.” (Marques, 2008, p. 55). 
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Para a concepção da explicação do conceito de migração, relativamente às 

Teorias, Figueiredo (2005, p.23) menciona que as investigações sobre as migrações 

internacionais remontam para a investigação pioneira de Ravenstein que apresentou 

vários dados estatísticos sobre migrações na sua investigação empírica. O mesmo 

investigador, Ravenstein, é aludido por Castles e Miller (2003) in Figueiredo (2005, 

p.23) mencionando o estudo de 1889, “ a tendência da existência de migrações de 

indivíduos oriundos de zonas altamente povoadas para outras com menor 

concentração populacional, de regiões mais pobres para países mais desenvolvidos". 

Ou seja, os fluxos migratórios relacionam-se com a situação demográfica, no sentido 

de saída de países com grande concentração populacional e também, como já 

anteriormente referido, está relacionado com os ciclos económicos, em que os 

migrantes procuram melhores condições de vida, melhores salários, etc. Como 

menciona Grigg (1977, p.53) in Marques (2008) acerca das investigações de 

Ravenstein, “uma das suas ideias, que viria a dominar a teorização do fenómeno 

migratório, é a de que as principais causas dos movimentos migratórios são 

económicas, ou seja, a atração por mais empregos e melhores salários.” (Marques, 

2008, p. 57). 

Outras obras de referência sobre as teorias migratórias, segundo Peixoto 

(2004a), relacionam-se com os clássicos Thomas e Znaniecki (1918-1920), sobre a 

inclusão dos camponeses na cidade. Ainda outras teorias estão relacionadas com a 

Escola de Chicago dando destaque a Park que se debruçou sobre a integração e 

conflitos urbanos devidos em parte à absorção migratória. Também outros autores 

clássicos, como Zipf (1946) e Stouffer (1946 e 1960) investigaram a relação entre 

mobilidade e distância e das “oportunidades intervenientes”.  

Como anteriormente referenciados, Zipf e Stouffer in Peixoto (2004a, p.15) 

concebem modelos que generalizam a teoria de Lee. Estes apresentam um ponto em 

comum sobre a ideia de que a conjugação individual dos fatores de atracção e 

repulsão, ou seja as oportunidades, com uma série de obstáculos à deslocação, são os 

motivos que esclarecem a migração, assim sendo “a explicação das migrações 

indica-nos que os indivíduos apenas se movem quando os custos do movimento são 

inferiores aos benefícios esperados.” (Peixoto, 2004a, p.15). 
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 Uma outra teoria que está associada as migrações num nível de análise macro 

refere-se às Teorias de Trabalho Segmentado ou do Mercado de trabalho dual, os 

desenvolvimentos de novas formas de regulação do mercado, tal como refere 

Peixoto, desde os anos 60 “levaram à existência de sectores precários e a necessidade 

de uma mão-de-obra flexível” (Peixoto,2004, p.23) nos processos de mercado de 

trabalho. 

Neste sentido, esta segmentação de mercado “flexível”, como menciona 

Peixoto (2004a, p.23), cria a dualidade do mercado de trabalho entre mercado 

primário e mercado secundário. Os mercados secundários funcionam como uma 

economia de tipo informal, no sentido que afastam os cidadãos nacionais e atraem 

migrantes que são provenientes de países mais pobres, assim sendo, este tipo de 

mercado não oferece as condições desejadas de mercado primário, apresentando 

insuficiências na sua estrutura de regulação, mas ao mesmo tempo permite uma 

melhor “qualidade” tanto a nível do mercado de trabalho como a nível social para os 

que trabalham neste tipo de mercado secundário.  

Os movimentos migratórios prendem-se de igual forma ao capital humano, 

neste sentido, este fluxo correspondendo à perspetiva neoclássica, consiste em 

movimentações populacionais de atores sociais qualificados de um país para o outro. 

Saul (2004) refere que de acordo com Blaug, a temática do capital humano no 

contexto das migrações, tem “as fontes primárias da teoria de Adam Smith, em 

Alfred Marshall e nos estudos de Irving Fisher.” (Saul, 2004, p.2). 

Lars Nerdrum e Truls Erikson (2001) in Saul (2004) mencionam William 

Petty como o primeiro economista a “enfatizar as diferenças de qualidade do trabalho 

e a identificar o que mais tarde viria a ser conhecido como capital humano, quando 

defendeu a inclusão do valor do trabalhador nos registos actuariais.” (Saul, 2004, 

p.2). Assim, desde o início do século XX começaram os interesses, por parte dos 

industriais, em contratar atores sociais que fossem especializados nas mais diversas 

áreas de trabalho, que através da qualificação da mão-de-obra, ambicionavam 

conseguir um aumento da produtividade e da qualidade, como o exemplo do 

fordismo em relação aos engenheiros. Como refere Chiswick (2000) in Figueiredo 

(2005, p.30) as qualificações permitem aos migrantes uma maior capacidade de 

adaptação/inserção e contribuição para o país de acolhimento. Sobre esta teoria, 
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Sjaastad (1962, p. 83) in Marques (2008) refere, “ a migração é vista como um 

investimento que aumenta a produtividade dos recursos humanos, um investimento 

que tem custos e que também traz retornos económicos”, Marques ainda acrescenta, 

“é assumido que os indivíduos estão dispostos a migrar quando têm a expetativa de 

os futuros benefícios financeiros, resultantes da mobilidade territorial, serem 

superiores aos custos relacionados com essa mobilidade.” (Marques, 2008, p.65). 

As migrações constituíram-se desde cedo, segundo Cepeda (1995, p.9), como 

uma “constante das actividades socioeconómicas e políticas do homem no mundo”. 

Neste sentido, como refere o mesmo autor, os movimentos populacionais de longa 

distância, na Era Moderna, eram motivados pelas demais situações como o espírito 

de aventura, a tentativa de arranjar emprego em países desenvolvidos, melhoria de 

condições de trabalho e de salários, satisfação de necessidades em conhecer novas 

terras, entre outras motivações (Cepeda,1995, p.9). 

As teorias anteriormente mencionadas referem-se essencialmente à fase de 

origem das migrações no processo migratório, não apresentando, tal como acrescenta 

Marques (2008), “um tratamento sistemático destas alterações nem das novas 

condições que surgem no decurso da estabilização do movimento migratório” 

(Marques, 2008, p. 86).  

Assim surgem novas teorias, ditas teorias de manutenção das migrações, que 

permitem abordar o “contexto social do migrante, as suas relações formais e 

informais ou as interações que, no decurso do processo migratório, se desenvolvem 

entre a região de origem e de destino (…)” (Marques, 2008, p.86). Neste sentido, as 

teorias de manutenção são, Teoria dos sistemas migratórios, Causalidade cumulativa, 

Teoria das redes migratórias, Teoria do capital social, Transnacionalismo e 

transmigração e ainda Abordagens institucionais.  

No que diz respeito à Teoria dos sistemas migratórios, esta pode ser 

entendida, na ótica de Marques (2008, p.87), pelas ligações existentes entre os 

migrantes, os contextos de origem e de destino. Este sistema migratório, para além 

do movimente populacional, inclui “fluxos de bens, capitais, serviços, ideias e 

informação que se estabelecem entre países.”. Para João Peixoto “A dinâmica de 

cada “sistema migratório” é particular: resulta de um contexto histórico (económico, 

social, político e tecnológico) determinado e da interligação entre fluxos migratórios 
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e outro tipo de intercâmbios (políticos, comerciais, de capital, por exemplo) (Kritz e 

Zlotnik, 1992) ” (Peixoto, 2004, p.27). 

No que se refere à Teoria das redes migratórias, esta está relacionada com a 

aplicação do conceito de rede social na abordagem dos movimentos migratórios, que 

por sua vez é realizada através da teoria das redes migratórias, tal como menciona 

Marques (2008, p.90). Para João Peixoto (2004a, p.29), “O que se defende, neste 

caso, é que os migrantes não actuam isoladamente, nem no acto de reflexão inicial, 

nem na realização dos percursos concretos, nem nas formas de integração no 

destino”. Como escrevem Portes e Böröcz (1989: 612) in Peixoto (2004a, p. 29), 

"Redes construídas pelo movimento e contacto de pessoas através do espaço estão no 

centro de microestruturas que sustêm a migração ao longo do tempo. Mais do que 

cálculos individuais de ganho, é a inserção das pessoas nestas redes que ajuda a 

explicar propensões diferenciais à migração e o carácter duradouro dos fluxos 

migratórios". 

Neste processo de redes migratórias, enfatizam-se as relações sociais, sendo 

abordada a Teoria do capital social, na ótica de Marques fazendo alusões a Bourdieu 

refere (2004) “ o capital social tem, deste modo, um caráter recursivo cujo volume se 

encontra ligado à extensão das relações sociais efectivamente mobilizáveis e à 

quantidade de capital (económico, cultural ou simbólico) das pessoas com as quais o 

individuo se encontra relacionado” (Marques, 2008, p.94). Outro aspeto prende-se 

com o facto de o capital social registar um aumento do seu volume, através da 

inserção de novos migrantes na rede migratória e que estes, por conseguinte, serão 

uma ligação para a inclusão de migrantes potenciais que antes eram desprovidos de 

capital social necessário para o processo migratório (Marques, 2008, p.98). 

Uma outra abordagem faz referência às várias transformações (tanto 

qualitativas como qualitativas) que foram ocorrendo nos movimentos migratórios, tal 

como refere Marques, esta nova teoria acrescenta que os migrantes encontram-se 

conectados em simultâneo a duas ou mais sociedades (Schiller et al., 1992, p. 9) in 

Marques, 2008, p. 100). Para uma melhor compreensão desta teoria de 

transnacionalismo, também Pries (1997, p.16) menciona que a migração deixa de ser 

entendida como a mudança entre dois locais e passa a ser vista como um movimento 

múltiplo entre a origem e o destino, (Marques, 2008, p.100). Por conseguinte, 
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Marques (2008, p.101) menciona Malheiros (2001, p. 73) que refere, “o 

desenvolvimento e a extensão dos processos através dos quais os imigrantes 

constroem relacionamentos e pertenças a sociedades diferentes podem conduzir à 

criação de comunidades transnacionais”, podendo suscitar a ideia de pertença 

migratória. Nesta abordagem de migração transnacional é importante referir que esta 

se deve a um conjunto de fatores que permitem o desenvolvimento de movimentos 

múltiplos e por sua vez a intensificação das relações entre os locais de origem e de 

destino tal como as ligações geográficas. Neste sentido Marques (2008, p.101) 

menciona “a existência de meios de transporte e de comunicação mais rápidos e 

baratos e a maior facilidade de transposição de determinadas fronteiras nacionais 

(…) ”. Ou seja, através destes fatores os migrantes conseguem uma ligação mais 

facilitada entre o país de origem e o destino.  

Uma última teoria de manutenção, a ser abordada, diz respeito à abordagem 

institucional. Esta propõe que o papel das instituições pode ser considerado, como 

alude Marques (2008), como um apoio para a inserção dos migrantes nos países de 

destino. João Peixoto (2004a, p.28) apresenta alguns dos tipo de organizações que 

são exemplos para esta abordagem institucional “podemos incluir organizações 

empregadoras (empresas privadas e públicas, Estado, etc.), agências de emprego, 

associações de apoio, entidades financeiras, departamentos governamentais ligados 

directa ou indirectamente às migrações e habitação, etc.,”. São ainda acrescentadas 

certas abordagens feitas por alguns autores, tal como são referenciados por Peixoto 

(2004a, p.28) “teorias deste tipo não são uniformes: tanto podemos pensar no papel 

das instituições como principais agentes na promoção dos fluxos (cf., por exemplo, 

McKay e Whitelaw, 1977; Salt, 1987), como podemos referir o seu papel no 

enquadramento e suporte de percursos migratórios desencadeados, sobretudo, pelos 

indivíduos (cf. Douglas Massey et al., 1993: 450-1)”. 

O papel das instituições no processo migratório/redes migratórias, permite a 

inserção e auxílio dos migrantes nas sociedades de destino. Padilla (2011) acrescenta 

um conjunto de atores institucionais, relacionados com o país de origem, desde 

unidades específicas do Estado de origem (ministérios e consulados) até atos 

específicos relacionados com as migrações (tratados e convénios bilaterais e 

multilaterais; acordos de segurança social e assistência consular; prémios e 

reconhecimento do estado de origem a cidadãos residentes no exterior), e parcerias 
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específicas (com associações de e/imigrantes, com a sociedade civil, etc.), sendo que 

estas entidades e atos visam construir as políticas de vinculação do Estado de origem 

com a sua diáspora. 

 

Capítulo 2- Enquadramento migratório europeu no 

Século XX 

 Posicionando os fluxos migratórios num momento espácio-temporal, 

Papademetriu (1984, p.431) refere que a migração internacional, no pós Primeira 

Guerra Mundial, era controlada por países centrais, com estruturas mais sólidas, já no 

final da Segunda Guerra Mundial deram-se novos movimentos populacionais, muitos 

destes foram feitos através de fronteiras construídas na altura. Papademetriu 

acrescenta que aquando da Segunda Guerra surgiu uma nova forma de migração, a 

migração temporária, que muitas vezes era considerada espontânea e ilegal 

(Papademetriu, 1984, p.431), tendo em consideração que muitos países mantinham 

as suas fronteiras rigidamente fechadas, como aconteceu durante determinados 

períodos em Portugal. 

Como refere Cepeda (1995, p.11), é a partir dos anos 50, na reconstrução dos 

países europeus após a 2º Guerra Mundial, que estes se vêem confrontados com uma 

escassez de mão-de-obra, que se deveu às várias alterações económicas, 

demográficas, políticas e sociais. Cepeda (1995, p.11-12) menciona Papademetriu, 

que alude para estas demais alterações como: 

I) Baixas taxas de natalidade nos países mais desenvolvidos, o que provocou um 

envelhecimento nas respectivas populações com uma diminuição progressiva da 

população activa; 

II) Promulgação de medidas de índole social tende antes à melhoria do nível de vida 

das populações dos países desenvolvidos, o que acarretou uma diminuição das 

respectivas populações activas: aumento do período de férias dos trabalhadores, 

diminuição da idade de reforma, redução da semana laboral e entrada dos jovens no 

mercado de trabalho mais tarde, dado o aumento do número de anos de ensino 

obrigatório; 
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III) A elevada necessidade de qualificação técnica do sector terciário exigiu 

profundas e morosas reconversões da mão-de-obra existente, de modo a dar 

resposta adequada às exigências do desenvolvimento; 

IV) A reestruturação dos sectores primário c secundário exigiu mão-de-obra 

qualificada, o que implicou, quer a formação inicial da mesma, quer a reconversão 

de muita da já existente; 

V) O crescimento do sector secundário-mercê da procura acrescida dos produtos 

industriais - levou ao aparecimento de muitos postos de trabalho bem remunerados; 

daí resultou que a população desses países começasse a rejeitar o trabalho mais 

penoso e de baixos salários, deixando-o para a população imigrante; 

VI) Alguns países procuraram o caminho do desenvolvimento através de programas 

de industrialização massiva, financiados pelos recursos que lhes proporcionava a 

venda elo petróleo. Países normalmente pouco povoados debatiam-se com escassez 

de mão-de-obra para levar a efeito a desejada industrialização. 

 

Com a evolução da economia mundial que ao longo do tempo se foi moldando 

tendo como principal destaque a Europa como forma de impulsionar a economia 

global, com a entrada dos EUA e do Japão para o mercado mundial, a economia 

mundial ganha um novo destaque, tornando as principais potencias mais 

competitivas e dominadoras em relação a países periféricos. Assim, segundo 

Gonçalves: 

 “A mundialização das economias e a internacionalização crescente das trocas 

estiveram na origem de um sistema mundial cada vez mais complexo num mundo 

mais fluído, mais móvel. As economias nacionais encontram-se cada vez mais 

dependentes das redes mundiais de troca.” (Gonçalves, 2009, p.34).  

Ou seja, esta rede mundial de trocas relativa ao sistema económico, vai permitir 

a abertura de fronteiras e deste modo, uma “livre” circulação dos atores sociais de 

todo o mundo que, por conseguinte, permitirá uma mistura de culturas e a troca de 

capital humano. 

Perante o cenário de mundialização de economias e de internacionalização que 

permitem a mobilidade dos atores sociais, através das redes migratórias, é necessário 

abordar a nível institucional, estruturas políticas que foram criadas, tal como 

mencionado anteriormente sobre as abordagens institucionais nos processos 
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migratórios, neste sentido, estas estruturas políticas desempenham o papel de 

monitorizar e auxiliar no processo migratório. 

Assim, serão analisadas neste capítulo políticas internacionais e nacionais de 

forma a regularizar e auxiliar os fluxos migratórios. 

 

2.1. Políticas Internacionais para as Migrações 

Para que seja possível “monitorizar”/controlar o fluxo migratório é necessário 

haver políticas reguladoras para este âmbito, tanto a nível internacional como 

nacional de cada Estado nação. 

As migrações internacionais, na óptica de Marques, “caracterizam-se por 

colocarem em relação dois ou mais Estados soberanos, que geralmente, não se 

abstêm de regular e controlar a entrada, permanência e residência de não nacionais 

no interior das suas fronteiras e definir as condições pelas quais aqueles podem 

adquirir direitos inicialmente reservados aos cidadãos nacionais (…).” (Marques, 

2008, p.109), ou seja, sendo os fluxos migratórios internacionais os que relacionam 

os países tanto os receptores como os de origem (dois ou mais países), estes criam 

medidas de forma a controlar a permanência e residência dos cidadãos estrangeiros 

dentro das suas fronteiras e avaliar as circunstâncias destes, de modo a perceber se 

adquirem ou não os mesmos direitos que os cidadãos nacionais (direitos cívicos, 

políticos, entre outros.). 

Antes da década de 1980, não era dado muito destaque à questão dos fluxos 

migratórios internacionais, no sentido se existir uma norma reguladora sobre a 

circulação de cidadãos internacionais.  

A partir da década de 80, segundo Marques os investigadores começaram a 

dar maior atenção ao Estado na medida em que é necessário controlar as suas 

fronteiras, acrescentando que “É interessante referir que as funções e os efeitos das 

fronteiras, isto é, das barreiras legais à migração, se transformam em objecto de 

estudo e atenção mais aprofundada precisamente numa altura em que o 

desenvolvimento de instâncias supranacionais tende a apresentar, em última 

instância, as migrações internacionais como migrações externas.” (Marques, 2008, 

p.111). 
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Assiste-se assim, como refere Sassen (1998, p.8) in Marques (2008), “à 

emergência de um regime de facto centrado em acordos e tratados internacionais, 

assim como nos diversos direitos ganhos pelos imigrantes, que poderiam condicionar 

o papel do Estado no controlo da imigração” (Marques, 2008,p.112), quer isto dizer 

que no que respeita às suas políticas internas de migração, estas ficam para segundo 

plano devido às demais participações dos Estados nos acordos multilaterais, como 

mencionado por Marques. 

Beatriz Padilla (2011) menciona acerca das políticas internacionais,“To better 

understand the rainbow of political possibilities articulated by the various actors 

involved, different authors have proposed different ways to analyze the phenomenon 

of political transnationalism based on different country study cases in different 

regions of the world. Scholars have focused on some of the concerned actors: the 

state (origin or destination, including different levels of decentralization), migrants’ 

organizations, and political parties.” (Padilla, 2011, p.13).  

Segundo Østergaard-Nielsen, mencionado por Beatriz Padilla (2011), 

“classifies political transnational practices from the perspective of ‘‘migrants 

organizations and their transnational networks’’ (2003: 779) into immigrant politics, 

homeland politics, emigrant politics, diaspora politics, and trans-local politics, and 

applies a three step approach to migrants’ political practices in which she identifies 

the process of mobilization (why), the strategies and participation (how) and the 

impact both at the origin and host counties (then what).” (Padilla, 2011, p.13). 

Através destas relações internacionais, que advêm das migrações 

internacionais, surge a necessidade de se criarem medidas de forma a regularizar as 

fronteiras dos Estados nação para que estes consigam controlar os propósitos da 

entrada, a permanência, a residência de atores sociais estrangeiros. É neste sentido 

criado em 1985 um acordo (Acordo Schengen) entre os países europeus para que 

estas situações sejam regularizadas, que será abordado de seguida. 

 

2.1.1. Acordo Schengen 

Como referido anteriormente, mesmo antes da reedificação dos países 

europeus no pós 2º Guerra Mundial, já era observado este fenómeno da emigração, 
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mas foi-lhe dado maior destaque desde o final da referida guerra. Neste sentido, a 

Europa teve a preocupação de criar políticas que controlassem a circulação de 

pessoas no espaço em cada país, bem como o controlo das fronteiras externas. 

Assim, foi assinado, o acordo com o nome de Acordo de Schengen no ano de 1985, 

primeiramente pela Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

Este acordo define-se pela criação e desenvolvimento de um espaço comum 

de mobilidade entre os países que compõem o acordo, ele incorpora e abrange um 

conjunto de acordos, pactos e de outros instrumentos, que vão sendo acrescentados 

ou então redefinidos mediante as demais situações. 

Segundo Ferreira (2009), o acordo era composto por determinadas medidas 

aceites pelos estados membros que o assinavam, assim as medidas determinadas no 

acordo são:  

_ A abolição dos controlos nas fronteiras comuns e a transferência desses controlos 

para as fronteiras externas; 

_ A definição comum das condições de passagem das fronteiras externas, bem como 

das regras e modalidades uniformes de controlo das pessoas nessas fronteiras; 

_ A separação, nos aeroportos e nos portos, entre os viajantes que circulam no 

interior do espaço Schengen e os provenientes de territórios situados fora desse 

espaço; 

_ A harmonização das condições de entrada e de vistos para as estadas de curta 

duração; 

_ A instituição de uma coordenação entre administrações para fiscalizar as 

fronteiras 

(funcionários de ligação, harmonização das instruções e da formação do pessoal); 

_ A definição do papel dos transportadores na luta contra a imigração clandestina; 

_ A obrigação de declaração para todos os nacionais de países terceiros que 

circulem de um país para outro; 

_ A definição de regras relativas à responsabilidade pela análise dos pedidos de 

asilo, retomadas na Convenção de Dublim, que foi substituída, em 2003, por um 

regulamento (Regulamento Dublim II); 

_ A instauração do direito de observação e de perseguição transfronteiras para os 

agentes de polícia dos Estados do espaço Schengen; 

_ O reforço da cooperação judicial através de um sistema de extradição mais rápido 

e de uma melhor transmissão da execução das sentenças penais; 
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_ A criação do Sistema de Informação de Schengen (SIS). (Ferreira,2009, p.48-49) 

 

Ora, segundo Dimitris Avramopoulos, comissário para a Migração, Assuntos 

Internos e Cidadania, da Comissão Europeia
1
, afirma na brochura do Acordo 

Schengen, “Esta história começou em 1985, quando cinco Estados-Membros da 

União Europeia decidiram suprimir os controlos nas suas fronteiras internas — assim 

nasceu o Espaço Schengen. Num continente onde anteriormente as nações 

derramavam sangue para defender os seus territórios, hoje as fronteiras só existem 

nos mapas (…) Uma Europa sem fronteiras internas representa igualmente enormes 

benefícios para a economia, o que demonstra o quanto a concretização de Schengen é 

tangível, popular e bem-sucedida, assim como a sua importância para a nossa vida 

quotidiana e para as nossas sociedades (…).” (Dimitris Avramopoulos, comissário 

para a Migração, Assuntos Internos e Cidadania). 

Este acordo possibilita, a harmonia na circulação dos atores sociais entre os 

estados membros, possibilita de igual modo a mobilidade de capital social bem como 

auxiliar no mercado económico internacional e um aspeto muito importante deste 

tratado consiste na regularização das fronteiras externas dos países signatários de 

modo a proporcionar segurança. 

 

2.2. A Globalização, as transformações tecnológicas e o 

fenómeno migratório 

Tal como mencionada anteriormente, a teoria do Transnacionalismo, das 

Redes migratórias e consequentes Redes sociais, foram impulsionadas pelas demais 

alterações que se foram sentindo e por sua vez foram atingidas a uma escala global. 

Como refere Marques (2008) acerca da teoria do Transnacionalismo “um conjunto 

de fatores favorece o desenvolvimento destes múltiplos e a intensificação das 

relações entre locais de origem e de destino que permitem aos migrantes ligarem-se 

a diversos espaços geográficos ao mesmo tempo, nomeadamente a existência de 

meios de transporte e de comunicação mais rápidos e mais baratos e a maior 

facilidade de transposição de determinadas fronteiras nacionais (devido, por 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_pt.pdf 
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exemplo, à criação de zonas comerciais comuns, à suspensão de controlos entre 

países e à possibilidade de transitar sem visto entre países).” (Marques, 2008, p. 

101).  

Neste sentido, falar sobre o fenómeno migratório e sobre os seus processos, é 

também englobar na temática o conceito de “Globalização” e das transformações 

tecnológicas que vão sendo registadas nos últimos anos. 

Segundo Campos e Canavezes (2007) “Falar de Globalização remete para 

um conjunto de transformações económicas, políticas, sociais e culturais que se 

fazem sentir a nível mundial.”, neste sentido, é um assunto que se torna importante 

de abordar na temática migratória, devido a estas transformações económicas, 

referindo-se por exemplo à economia mundial; na política, com casos a nível 

mundial que devem ser solucionados a uma escala internacional como o caso das 

cimeiras; e também transformações sociais e culturais. Nos dias de hoje é importante 

falar sobre a globalização principalmente devido às transformações de índole 

tecnológica que vão, por conseguinte, transformando aspetos da sociedade, da 

política e da economia. 

Padilla (2009) aborda o assunto da globalização relacionada com as 

migrações transatlânticas entre América Latina e a Península Ibérica, referindo, “A 

globalização ajuda a fluidez, intensidade e intensificação e a grandeza das migrações 

internacionais no seu conjunto e segundo uma perspectiva global.” Ainda sobre a 

globalização, a mesma autora salienta alguns elementos de relevância, tais como “a) 

a mobilidade do capital e o investimento estrangeiro (Espanha e Portugal são 

grandes investidores na América Latina, ainda que também existam outros países 

europeus que efectuem investimentos estrangeiros na região), b) a facilidade dos 

transportes e a massificação e abaratamento do turismo (uma grande percentagem 

de imigrantes entram como turistas), c) a facilidade nas comunicações que mantém o 

globo conectado, d) a televisão permite saber quase instantaneamente o que 

acontece no resto do mundo, transmitindo de imediato as boas e as más notícias.” 

(Padilla, 2009, p.29). 

Na actualidade, o progresso tecnológico revolucionou de forma intensa e 

definitiva a forma como o ser humano enfrenta a vida privada e também a sua 

relação com o mundo em que vive. O uso de tecnologia permite também o aumento 

de longevidade do ser humano, ou seja, com o menor esforço físico e com a inovação 
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tecnológica disponível é possível aumentar a esperança média de vida em 

comparação a séculos anteriores. 

Por conseguinte, outra tendência importante proporcionada pela globalização 

e as transformações económicas é a demográfica, sendo esta verificada num 

panorama menos promissor. Esta tendência refere-se à redução da taxa de natalidade 

proporcionada pelo casamento tardio, a permanência em casa dos pais até idade mais 

tardia e mesmo a dependência económica, que muitas vezes está relacionada a 

situações precárias no trabalho e mesmo o desemprego. Esta tendência surge do facto 

de os jovens atualmente terem como prioridade a sua profissionalização e 

estabilidade no trabalho.  

Consequentemente, outra tendência relevante e relacionada com o que foi 

referido anteriormente, é a entrada da mulher no mundo do trabalho. A 

profissionalização da mulher fez com que o domínio familiar e doméstico passassem 

para segundo plano e, desta forma, permitisse ao sexo feminino competir, lado a lado 

com o sexo masculino, no mercado de trabalho. 

As novas tecnologias manipulam e criam novos meios de comunicação, 

trazendo, consequentemente, grandes mudanças na interacção do ser humano. A 

maioria das novas tecnologias caracterizam-se por tornar ágil e acessível o conteúdo 

da comunicação, através do meio robótico, em rede, para receber e partilhar as 

informações em tempo real. Este constante desenvolvimento tecnológico gerou uma 

verdadeira revolução nas demais áreas principalmente, nas que estão relacionadas 

com áreas do mercado de trabalho. 

Considerando  as transformações que se têm registado atualmente na 

sociedade, estas têm sido fundamentais para o funcionamento da sociedade tanto a 

nível económico como a nível social de modo a garantir o bem estar das populações. 

Segundo Campos e Canavezes, “Nas suas formas mais visíveis, estas transformações 

estão frequentemente associadas a inovações tecnológicas. As novidades 

tecnológicas e a velocidade a que estas ocorrem no mundo contemporâneo, 

contribuem para crer que a globalização constitui um fenómeno completamente 

novo.” (2007, p.16). 

A Globalização é assim envolvida por um conjunto de desenvolvimentos 

históricos que são inseridos nas mais várias dimensões sociais, culturais, políticas, 

económicas, entre outros, mas ganhou maior destaque na dimensão económica 

devido à internacionalização dos mercados, tal como anteriormente referido. Para 
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Campos e Canavezes “No essencial, pode dizer-se que o termo Globalização se 

tornou recorrente quando se assistiu à passagem de uma internacionalização de 

certas instituições económicas de raiz nacional, ou seja, ancoradas em determinados 

Estados-Nação, para um processo mais generalizado de integração económica à 

escala mundial.” (Campos e Canavezes, 2007,p.18) 

Assim, a noção de globalização da economia e de trabalho, nos quais as 

tecnologias de informação desempenham um papel fundamental, gera um alto 

crescimento económico e um mercado de trabalho mais flexível e competitivo.  

Para este cenário, as TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, 

desempenham um papel imprescindível, pois desempenham funções essenciais, 

como a transmissão de informação de forma rápida e em tempo real, contribuindo 

para o crescimento económico mais eficaz e também para a interacção global. 

Arlete Rodrigues na sua tese refere “As novas tecnologias, permitindo 

políticas de maior abertura, criaram um mundo mais interligado do que nunca. Tal 

implica não só uma maior interdependência nas relações económicas - comércio, 

investimentos, finanças e organização da produção em escala global -mas também 

uma interacção social e política entre organizações e indivíduos em todo o mundo.” 

(Rodrigues, 2011, p.23), desta inter-relação económica mundial resulta a mobilidade 

laboral, permitindo, deste modo, a facilitação da criação de relações laborais a nível 

internacional.  

Por conseguinte, estas relações laborais, irão proporcionar o intercâmbio de 

capital humano e também de conhecimento que é facultado pela interacção das várias 

culturas que se cruzam tal como menciona, Rodrigues “Estas desigualdades globais 

geram uma vontade de mobilização de recursos humanos a nível internacional num 

ambiente de sociedades abertas, facilitado pela criação de um sistema global de 

relações laborais por parte das empresas multinacionais.” (Rodrigues, 2011, p.23). 

O intercâmbio de capital humano, do conhecimento multicultural, bem como 

com a ajuda das tecnologias, permitiram o aumento da competitividade no mercado 

global, como a autora Arlete Rodrigues refere, “Uma das principais características 

deste movimento encontra-se na expansão do comércio mundial na maior parte dos 

países industrializados e na revolução tecnológica que facilitou a globalização e que 

se reflectiu na economia global”, bem como “O conhecimento propicia crescimento 

e competitividade (…).” (Rodrigues, 2011, p.23), fazendo com que também aumente 
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a mobilidade no mercado de trabalho que é importante para a económica mundial 

competitiva. 

É neste processo de competitividade da economia mundial que se dá maior 

destaque aos conceitos de trabalho e emprego, pois caracterizam-se pela estruturação 

e adaptação aos mais diversos acontecimentos económico-profissionais, permitindo o 

livre fluxo de recursos económicos e a circulação de oferta e procura de emprego faz 

com que haja interacção nos mercados tanto nacionais como nos internacionais. 

A economia mundial atual prevê-se na rendibilidade financeira a curto e 

médio prazo, fazendo acompanhar pela maior flexibilização do regime de emprego, 

derivada de um ciclo de contratação/despedimento de acordo com as necessidades de 

adaptação ao mercado por parte das empresas. 

Esta flexibilidade laboral bem como os ciclos oscilantes de contratação e 

despedimento fazem com que surjam formas de trabalho que se podem caraterizar 

pela precariedade, assente na instabilidade dos postos de trabalho e muitas vezes o 

risco de desemprego. Esta difusão de formas precárias está ligada à redução de 

custos do trabalho, através do recurso a vínculos contratuais instáveis e da 

substituição de contratos de trabalho por contratos negociáveis.  

Neste sentido, no mercado mundial é observado um desfasamento no que diz 

respeito às tendências de evolução e perspetivas de um mercado competitivo, 

segundo Kovács “um mercado de expansão deu lugar a um mercado em estagnação. 

Os mercados mundiais destes bens (…) (industriais e equipamentos) (…) continuam 

a ser limitados para países industriais mais avançados, uma vez que os novos países 

em vias de industrialização e os países de leste estão fracamente representados 

neste.” (Kovács, 1998, p.97). 

Mediante estes panoramas laborais observados de instabilidade, estagnação e 

de precariedade é verificado com maior incidência na actualidade o fenómeno da 

migração por parte de muitos atores sociais que muitas vezes não têm oportunidades 

de emprego nos seus países de origem. 

Em Portugal, ao longo das últimas décadas, são verificados problemas de 

inserção no mercado de trabalho que advêm de problemas de instabilidade, crise e 

precariedade tanto económicas como políticas, sociais e até mesmo culturais, que 

afetam muitos dos cidadãos portugueses e que vêm como solução a emigração para 

outros países que ofereçam a possibilidade de inserção profissional. 
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 De seguida, nos próximos capítulos será abordado o caso português no que 

respeita ao fenómeno migratório, tal como as políticas migratórias portuguesas desde 

a década de 1960 até à atualidade, seguidamente será exposto a emigração 

portuguesa entre a década de 1960-70 e a atualidade. 

 

2.3. Políticas migratórias portuguesas 

O fenómeno migratório português referente à saída de atores sociais 

portugueses do país, não é um fenómeno que se restringe apenas ao caso que é 

noticiado na actualidade, sempre foi objecto de estudo mesmo antes da época das 

descobertas marítimas, tendo esta época um grande destaque quando é abordada esta 

temática.  

 Este fluxo migratório internacional, no qual Portugal participa, é possível ser 

compreendido na referência feita por Beatriz Padilla (2011), “Within the 

international arena, Brazil and Portugal have a long history of bilateral relations, 

collaboration, and cooperation on different fronts that has evolved from the colonial 

times through independence to the contemporary times of globalization. In this sense, 

Brazil has been able to capitalize from a long history of treaties and accords (in this 

paper, we only focus on matters instrumental to migration). Thus, the old agreements 

signed with Portugal (at a time when Portuguese emigration to Brazil was intense) 

have provided Brazil with prosperous platforms through which to safeguard its 

citizens. Examples of these avenues include the first Accord on Friendship and 

Consultation signed in 1953 and ratified in 1957, which was renewed and revamped 

in 2000 with the celebration of the 5th Centenary of the ‘‘Discovery’’ of Brazil.” 

(Padilla, 2011, p.19) 

Enquadrando o fenómeno da emigração portuguesa numa época mais 

próxima dos nossos dias é de realçar desde a década de 1930, pois foi uma altura que 

teve um grande impacto a nível mundial devido à grave crise económica da época 

originando um grande fluxo migratório a escala mundial, como menciona Cassola 

Ribeiro em 1986 para a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. 

No caso português, foi necessário criar um sector no Estado, que controlasse 

este fluxo migratório de forma a regulariza-lo. Neste sentido, foi criado como expõe 

Cassola Ribeiro “um departamento especial, centralizador- a Junta da Emigração-, 
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que além do escudo, sempre actualizado, do condicionamento que as circunstâncias 

forem aconselhando, e as bases em que devem assentar acordos internacionais e 

contratos de trabalho, chamará a si todas as diligências e formalidades preparatórias 

do embarque de qualquer emigrante e da formação do processo.” (Ribeiro, 1986,p. 

17). 

Na mesma lógica de ideias Cassola Ribeiro, ao referir-se à Política 

Emigratória e Regime de Emigração, presente no decreto nº 44427, de 28 de Outubro 

de 1947, acrescenta, que “considerando que o Estado tem o direito e o dever de 

coordenar e regular a vida económica e social da Nação, com o objetivo de 

estabelecer o equilíbrio populacional, das profissões, dos empregos, dos territórios 

nacionais, proteger os imigrantes e disciplinar a emigração” e também considerando 

a necessidade de definir as bases do regime emigratório português e as suas políticas, 

deste modo, tal como menciona Cassola Ribeiro, referindo a 1ª parte do nº2 do artigo 

109º da Constituição, o Governo decreta no Artigo 1º que “É livre a emigração dos 

cidadãos portugueses, sem prejuízo do disposto no artigo 31º da Constituição Política 

e nas demais leis em vigor.”, é por conseguinte decretado no Artigo 3º  acerca do 

conceito emigração que “Considera-se emigração a saída do País de indivíduos de 

nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida, para se estabelecerem definitiva 

ou temporariamente no estrangeiro, salvo nos casos exceptuados por lei” 

acrescentando que “os portugueses que se proponham ausentar-se do território 

nacional nas condições a que se refere este artigo deverão ser portadores de 

passaporte de emigrante, a conceder nos termos do presente diploma e seu 

regulamento” (Ribeiro, 1986, p. 31-32). 

Vanda Santos (2004) refere que, “as políticas de emigração portuguesa 

consolidam-se a partir dos anos 60 e procura-se celebrar acordos de emigração, 

nomeadamente com a Holanda (1960) e a França (1963).” Adianta ainda que “o 

governo português manteve sempre uma posição repressora face ao fenómeno da 

emigração, pois a maior parte da população emigrante era masculina e em idade 

activa, o que reduzia o número de militares a combater nas várias frentes da guerra 

colonial.”, ou seja, a face repressora do Estado quanto à matéria de emigração 

portuguesa passava por ver “perder” parte da sua população em idade ativa para 

trabalhar no país e também pelo facto de que perderia força humana militar para a 

guerra colonial.  
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Outra preocupação do Estado na época era o surto de emigração clandestina, 

o qual tinha um rigoroso controlo sobre o processo legal da saída de quem 

abandonasse de Portugal, deixando de lado todo o apoio social aos emigrantes.  

Em Portugal já não se tratava de um movimento de emigração mas sim 

parecia de colocação de trabalhadores. Tal como refere Cassola Ribeiro, “o desejo de 

emigrar, face à precária situação económica em que se vivia, era geral, especialmente 

tendo-se em consideração que os trabalhadores tinham em vista salários e condições 

reais bem tentadores que muitos empregadores portugueses não estavam em situação 

de poder suportar”, e assim, como referido era forte o desejo de procura de melhores 

condições noutros países. (Ribeiro, 1986, p.41). 

Mas mediante este volumoso fluxo migratório português o Estado limitou 

drasticamente o número de contratos, especialmente os que rem aprovados em 

acordos com a França, muitos deles garantiam viagem e alojamento. 

Outra forma de limitar na época a emigração foi como acrescenta Cassola 

Ribeiro, “ a proibição da emigração de indivíduos de certas profissões, havendo 

pretendentes a emigrar que chegavam a inventar e provar sucessivamente quatro e 

cinclo profissões para ver se passavam.” (Ribeiro, 1986,p.42. O facto de se colocar 

entraves drásticos de forma a se querer limitar a emigração em Portugal, citando 

Cassola Ribeiro, levou na década de 1960 ao disparar de muitos movimentos 

clandestinos, o que nos países receptores, esta clandestinidade considerada crime, 

desencadeou uma série de situações dramáticas, levando à propagação dos famosos 

“bidonville”, os bairros de lata, caracterizados pelas condições desumanas, nos quais 

muitos portugueses viveram. 

No Decreto- Lei nº 402/70, de 22 de Agosto foi criado o Secretariado 

Nacional da Emigração, tendo como objetivos essenciais, como menciona Cassola, 

“encarar os fenómenos da emigração na perspetiva dos problemas sociais e no 

enquadramento da política nacional do emprego e o de estabelecer toda uma rede de 

apoios aos emigrantes onde quer que se encontrem e ainda disciplinar as correntes 

emigratórias nomeadamente para as províncias ultramarinas” (Ribeiro, 1986, p. 53). 

Mais tarde foram criadas, ao abrigo do Decreto-Lei nº 285/72, de 11 de 

Agosto, algumas delegações do Secretariado no Estrangeiro, nomeadamente em 
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França, R.F. da Alemanha e Luxemburgo, tal como Cassola Ribeiro menciona (1986, 

p. 87). Por conseguinte, ainda acerca dos Secretariados no estrangeiro, nos Decreto-

Lei nº 55/74 de 16 de Fevereiro de 1974 criou delegações em Paris e Toronto e no 

Decreto-Lei nº 197/74 de 13 de Maio de 1974 em Bordeaux, Clemont- Ferrand, 

Caracas e Montreal.  

Após o 25 de Abril de 1974 surge o Conselho das Comunidades Portuguesas 

como menciona Manuela Aguiar (2009). O Conselho das Comunidades Portuguesas 

é um órgão consultivo do Governo, em matéria de emigração - e, mais do que isso, é 

também um órgão representativo dos portugueses no estrangeiro. Este carácter de 

representação - que, numa fase inicial, se centrava no movimento associativo e agora 

tem cariz mais amplo, embora porventura mais difuso - valoriza substancialmente o 

significado da própria audição. Instituído pelo Decreto-lei n.º 373/80 de 12 de 

Setembro em 1980, com início de actividade efectiva em Abril de 1981, é o segundo 

mais antigo da Europa, depois do francês, o “Conséil Supérieur des Français de l’ 

Étranger (…) ” (Aguiar, 2009, p. 259). 

Mais tarde com a adesão de Portugal para a CE, tal como menciona Baganha, 

foram canalizados, para o país, “volumosos fundos estruturais, do qual uma parte 

importante foi aplicada em infraestruturas viárias e de comunicação, bem como na 

construção de edifícios públicos aumentando temporariamente as necessidades 

nacionais de mão de obra neste setor” (Baganha, 2001, p.19).  

Tal como mencionam Padilla e Ortiz (2012), a entrada de Portugal na União 

Europeia, implicou para o país mudanças a nível da legislação das migrações, 

principalmente no que se refere à regulamentação de modo a se adaptar “tanto às 

novas necessidades do mercado de trabalho como às directivas europeias. O controlo 

dos fluxos (entrada, permanência, saída, expulsão) é geralmente feito por via das 

denominadas Leis de Imigração.” (Padilla e Ortiz, 2012, p.168). Portugal desde a sua 

entrada para a União Europeia teve que adaptar e adotar novas leis e novos 

panoramas, tal como aconteceu com o assunto relativo às migrações, tendo por 

conseguinte, que reorganizar a sua legislatura nacional de forma a ir ao encontro do 

panorama da União Europeia, “O Estado Português tem recorrido contudo a decretos 

e regulamentação extraordinária que deram origem a processos ou mecanismos de 
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legalização ou regularização, os quais contribuíram significativamente para o 

aumento da população imigrante.” (Padilla e Ortiz, 2012, p. 168).  

Mediante a conjuntura portuguesa atual, tem-se verificado nos últimos anos 

uma nova vaga de emigração portuguesa, tornando-se importante para o Estado 

português, criar estratégias de forma tanto a proteger os emigrantes, bem como de 

apoiar aqueles que desejam a reintegração em Portugal. 

Assim, perante as mais diversas situações, segundo o Conselho de Ministros 

no Diário da Republica, 1.ª série — N.º 56 — 20 de Março de 2015, “Registou-se um 

aumento gradual da emigração de portugueses para o estrangeiro. Não sendo a 

experiência emigratória portuguesa um fenómeno recente, e tendo Portugal uma 

emigração acumulada bastante superior ao número de imigrantes residentes no país, 

foi a partir do fim da última década que o país retomou os saldos migratórios 

negativos.” (2015, p.1654. (2)), de forma a colmatar este saldo negativo consequente 

da diminuição do número de imigrante registada nos últimos anos bem como do 

aumento de emigração, o Governo português propôs um conjunto de áreas de forma 

a intervir nelas como o domínio demográfico, social, profissional, económico e 

externo, destacando-se para este propósito estratégico “a definição de medidas 

orientadas para o apoio ao regresso e à reintegração de cidadãos nacionais 

emigrados, bem como para o reconhecimento e valorização dos talentos portugueses 

que vivem no estrangeiro”, que está discriminado no Plano Estratégico para as 

Migrações 2015-2020 (PEM). 

Este plano, visa articular-se ao plano da Comissão Europeia “Abordagem 

global para a migração e mobilidade”, que visa “estabelecer um quadro abrangente 

para gerir a migração e a mobilidade com países terceiros, em coordenação com a 

política externa da União Europeia, que surgiu como uma resposta natural à 

crescente complexidade do fenómeno das migrações.” (Diário da Republica, 2015, 

p.1654-2). 

No mesmo sentido, mediante a reunião de Conselho de Ministros, foi referido 

que, “O fenómeno das migrações é estratégico no processo de transformação de 

talentos produzidos em talentos concretizados, que provocam um impacto na 

sociedade e no contexto empresarial. O amplo consenso político em torno do tema 
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das migrações, em Portugal, tem permitido o sucesso das políticas migratórias.”, 

(2015, p.1654-4). 

Ora, considerando o que anteriormente fora referido, as migrações têm 

também um impacto positivo na sociedade, tal como o que está mencionado no 

Diário da Republica, o Governo tem assim cinco situações desafiantes para este 

fenómeno das migrações em Portugal, “ (i) o combate transversal ao défice 

demográfico e o equilíbrio do saldo migratório; (ii) a consolidação da integração e 

capacitação das comunidades imigrantes residentes em Portugal, continuando a 

tradição personalista de Portugal; (iii) a inclusão dos novos nacionais, em razão da 

aquisição de nacionalidade ou da descendência de imigrantes; (iv) a resposta à 

mobilidade internacional, através da internacionalização da economia portuguesa, 

na perspetiva da captação de migrantes e da valorização das migrações e do talento 

como incentivos ao crescimento económico; (v) o acompanhamento da emigração 

portuguesa, através do reforço dos laços de vínculo e do reforço das condições para 

o regresso e reintegração de cidadãos nacionais emigrados.” (1654-4). 

No que se refere mais especificamente com à emigração portuguesa, 

nomeadamente ao 4º e 5º ponto, estes aludem, respectivamente, à “resposta à 

mobilidade internacional, através da internacionalização da economia portuguesa, na 

perspetiva da captação de migrantes e da valorização das migrações e do talento 

como incentivo ao crescimento económico” e “ acompanhamento da emigração 

portuguesa, através do reforço dos laços de vínculo e do reforço das condições para o 

regresso e reintegração dos emigrantes portugueses”, serão observados com maior 

atenção.  

Deste modo, no que se prende ao 4º ponto e mediante o que foi apurado no 

Conselho de Ministros, “o país precisa de uma política migratória mais ampla e 

moderna, que se concentre na manutenção de um saldo migratório positivo, pela 

gestão integrada dos fluxos de emigração e imigração, e promova soluções criativas 

para os problemas da economia nacional.”, ou seja, de forma a colmatar a falha no 

saldo migratório português é necessário apostar-se em soluções que sejam criativas 

de forma a promover a economia nacional. 

Assim, tal como mencionado pelo Plano Estratégico das Migrações criado 

pelo Conselho de Ministros, têm que ser desenvolvidas politicas que consigam captar 
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os migrantes em Portugal, quer sejam imigrantes quer emigrantes, sendo estes 

migrantes “Portadores de conhecimento, redes e competências de trabalho”, que 

permitem, tal como mencionado neste plano, novos investimentos, atividades, 

serviços e movimentos económicos, ou seja, permitem um maior dinamismo a 

economia nacional e até alcançar novos mercados.  

Neste sentido, relativamente ao que ficou registado como soluções politicas, 

estas implicam “o reforço da capacidade de intervenção transversal, não devendo a 

política de imigração ser uma política exclusivamente assente no mercado laboral 

interno.” (2015, p. 1654-6). 

Relativamente ao 5º ponto, sobre a melhor articulação entre os migrantes em 

Portugal, torna-se necessário o incentivo e apoio aos emigrantes portugueses que têm 

o desejo de regressar e “estimular a aproximação e o estreitamento de laços mais 

profundos com a nova emigração portuguesa, mais dispersa e menos organizada nas 

tradicionais comunidades portuguesas”. (2015, p. 1654-6). 

 Consequentemente, mediante esta política, são gerados cinco objetivos de 

forma a alcançar a aproximação, reintegração e a ajuda entre os migrantes 

portugueses, neste sentido os objetivos desta política são “1) Reequilibrar o saldo 

migratório, através da reentrada de pessoas que haviam saído; 2) Promover e facilitar 

o processo de reintegração de emigrantes socialmente vulneráveis em território 

nacional; 3) Envolver os profissionais e talentos portugueses emigrados, ou os novos 

cidadãos portugueses luso-descendentes, cuja valorização académica e profissional 

no estrangeiro constitua uma mais -valia para os próprios e para o país; 4) Criar e 

promover os incentivos e condições existentes para o regresso de cidadãos emigrados 

a Portugal, respondendo à sua mobilidade de forma positiva e contribuindo para a 

captação e remigração de profissionais, trabalhadores e empreendedores portugueses; 

5) Fortalecer a relação entre as instituições governamentais, as comunidades 

portuguesas e stakeholders num trabalho conjunto de mobilização da diáspora 

portuguesa” (PME, 2015, p.1654-7). 

É de referir que estes desafios estratégicos, propostos pelo Plano Estratégico 

para as Migrações 2015- 2015, são a base dos eixos políticos a serem implementados 

neste projeto. 
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Existem assim formas de apoio do Estado português para o apoio aos 

emigrantes, tal como o apoio pelos Gabinetes de Apoio ao Emigrante espalhados 

pelos vários municípios, que tal como o nome indica, orientam quem pretende sair do 

país e inserir-se no estrangeiro. Estes gabinetes, tal como mencionado no site oficial
2
, 

do Portal das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

pretendem informar e dar a conhecer aos cidadãos nacionais sobre os seus direitos 

nos países de acolhimento, apoiar no regresso e reinserção em Portugal, contribuir 

para a resolução dos problemas apresentados, de forma rápida, gratuita e 

personalizada, facilitando o seu contacto e articulação com outros serviços da 

Administração Pública Portuguesa, tal como informa no site. 

Como referido anteriormente, Portugal está a enfrentar, à alguns anos, uma 

grave crise económica que, arrasta consigo muitos problemas a nível profissional, tal 

como o desemprego, a precariedade laboral, falta de oportunidade para aqueles que 

pretendem iniciar a sua carreira profissional. De forma a solucionar estes problemas, 

como o desemprego nacional bem como a falha nas oportunidades de emprego 

jovem, existem mecanismos no Estado que os tentam atenuar. Estes mecanismos 

encontram-se em instituições, como o caso do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP)
3
, que visam promover, tal como mencionado no seu site oficial, 

“a organização do mercado de emprego tendo em vista o ajustamento direto entre a 

oferta e a procura de emprego; a informação, a orientação, a qualificação e a 

reabilitação profissional, com vista à colocação e progressão profissional dos 

trabalhadores no mercado de trabalho; a qualificação escolar e 

profissional dos jovens e adultos, através, respetivamente da oferta de formação de 

dupla certificação e formação profissional certificada, ajustada aos percursos 

individuais e relevante para a modernização da economia; a realização, por si ou 

em colaboração com outras entidades, das ações de formação 

profissional adequadas às necessidades das pessoas e de modernização e 

desenvolvimento do tecido económico; o desenvolvimento dos ofícios e 

das microempresas artesanais, designadamente enquanto fonte de criação de 

emprego ao nível local; a reabilitação profissional das pessoas com deficiência, em 

articulação com o Instituto Nacional de Reabilitação”. 

                                                           
2 https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-emigrante-gae 
3 https://www.iefp.pt/instituicao 
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 São assim muitas as políticas de apoio e os planos estratégicos criados pelo 

Governo aos que pretendem efectivamente emigrar e também incentivos para aqueles 

que já se encontram no estrangeiro, sendo que se torna importante para os cidadãos 

portugueses terem todas as devidas informações para a sua tomada de decisão. 

Importa ainda mencionar, acerca desta conjuntura migratória, a passagem da 

ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Internacional) para ACM 

(Alto Comissariado para as Migrações). Segundo o Secretário de Estado Pedro 

Lomba, “Pretende-se responder a um conjunto de novos fenómenos migratórios” — 

que vão desde os “novos fluxos imigratórios (reformados e estudantes, por exemplo) 

até à “inserção social dos descendentes” de sucessivas vagas de imigração. O ACM 

passa a apresentar competências também na área da emigração.”, o mesmo 

acrescenta que é essencial a mudança de nome, pois atualmente é importante o 

Estado conseguir ajudar em dois objetivos que são também eles importantes para o 

país como o apoio ao regresso a Portugal de emigrantes e a dimensão da captação de 

migrantes, sejam nacionais ou não. 

Quanto às políticas de “retenção” e reintegração do Governo, e mesmo 

perante a conjuntura de crise pela qual o país enfrenta, é de ressalvar todas as 

instituições de apoio à inserção profissional e de formação, as políticas e planos 

estratégicos para amenizar as demais situações, bem como todos os incentivos de 

carácter socio cultural. 
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Capítulo 3- Emigração Portuguesa 

Para compreender a emigração portuguesa desde a década de 1960/70 até a 

atualidade é necessário investigar os processos que estiveram na raiz do fenómeno, 

tal como as várias alterações que o país foi exposto ao longo dos anos.  

Através do sistema de economia global, verifica-se o fim das fronteiras das 

várias nações europeias, permitindo, deste modo, o movimento global do capital e 

das mercadorias que se fazem acompanhar pelos fluxos internacionais de mão-de-

obra, ou seja, de capital humano, enfatizando as políticas internacionais 

anteriormente mencionada. Neste sentido, com a intensificação da 

internacionalização é verificado uma grande mobilidade de atores sociais a nível 

mundial. Portugal também não poderia ficar indiferente a este fenómeno que será 

analisado no próximo capítulo. 

De modo a fazer uma síntese sobre os fluxos migratórios em Portugal serão 

apresentados de seguida alguns gráficos e quadros que podem ilustrar a evolução 

deste fenómeno em estudo. 

 Tal como se pode verificar no gráfico exposto no Gráfico 1, que remete para 

a evolução da população portuguesa emigrada, desde 1960 o número de portugueses 

a emigrar aumentou exponencialmente desde essa data até 2010.  

 

 

 

 

 

Fonte: Observatório da Emigração 

 

 

No mesmo gráfico, verifica-se que desses emigrantes uns partiram para as 

colónias portugueses, outros para a Europa e outros para outras partes do mundo. 

Gráfico 1 Evolução da população portuguesa entre 1960 e 2010 
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Deste modo, é de ressaltar que foi em países europeus centrais onde um maior 

número de portugueses se alocou, seguindo-se outros países do mundo, e entre a 

década de 1960 até, aproximadamente, à década de 1980 também foram registados 

como destino de emigração portuguesa as colónias portuguesas. 

Como referido anteriormente, foram vários os fenómenos ocorridos em 

Portugal que impulsionaram a emigração de muitos atores sociais portugueses, quer 

de ordem económica, política mas também devido a fatores sociais e culturais que 

não se mostraram indiferentes a muitos portugueses. Seguidamente, serão expostos e 

analisados alguns gráficos do Observatório da Emigração
4
. 

No Gráfico 2, a seguir exposta é possível observar a evolução referente ao 

total de saídas de emigrantes portugueses entre 2001 e 2014, neste sentido, constata-

se que os seus valores iniciais eram de 40000 portugueses no ano 2001 e que foram 

aumentando até ao ano 2007, registando um total de 90000 saídas de portugueses, 

entre esse mesmo ano e 2010 verificou-se uma diminuição sendo registado um valor 

de 70000 saídas totais de emigrantes, a partir de 2011 até 2014 este valor voltou a 

inverter e registou-se o maior número de saídas totais, neste intervalo em análise, de 

emigrantes portugueses, 110000 saídas totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observatório da Emigração com base nos dados sobre as entradas de portugueses nos 

países de destino. [Rui Pena Pires] 

                                                           
4 http://www.observatorioemigracao.pt/np4/4546.html 

Gráfico 2 Saídas totais de emigrantes portugueses entre 2001 e 2014 
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No Gráfico 3 e na Tabela 1, referente às migrações internacionais de e para 

Portugal entre os anos 2004-2013, pode-se ver que a imigração em 2004 tinha um 

peso de aproximadamente 60000 atores sociais, comparativamente com a emigração 

de atores sociais portugueses que era constituída por aproximadamente 10000. Estes 

valores foram, desde essa altura, alterando e com o passar dos anos esta situação foi 

invertida, verificando-se assim um saldo migratório negativo a partir do ano 2010, 

tendo aumentado estes valores ate ao ano 2013, recorde-se que o saldo migratório é 

positivo caso os valores da imigração sejam mais altos que os da emigração, no caso 

do saldo migratório negativo os valores da emigração são mais altos que os da 

imigração. Assim em Portugal sendo visível que o saldo migratório é negativo, isto 

terá repercussões negativas para o país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat in Observatório da Emigração 

 

 

 

 

Gráfico 3 Migrações internacionais de e para Portugal, entre 2004 e 2013 

(indivíduos) 
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Fonte: Eurostat in Observatório da emigração 

 

No Gráfico 4, é possível verificar que Portugal é o quarto país da EU e EFTA 

em 2013 a registar o maior número de nacionais emigrantes, tal como é mencionado 

no Observatório da Emigração
5
, “Os vários países europeus têm fluxos de saída e de 

entrada de emigrantes em que é muito variável o efeito dos movimentos de retorno 

(…) No caso português, 95% dos mais de 53 mil emigrantes são cidadãos nacionais. 

Portugal é mesmo o quarto país europeu em que é maior o peso dos nacionais na 

emigração (…) não só atrai poucos imigrantes (cerca de 17 mil), como mais de dois 

terços dos que atrai (69%) são portugueses, ou seja, emigrantes portugueses 

retornados. No caso de Espanha, que em 2013 teve mais de 280 mil imigrantes, 88% 

eram imigrantes estrangeiros.”. 

 

 

                                                           
5 http://www.observatorioemigracao.pt/np4/4546.html 

Tabela 1 - Migrações internacionais de e para Portugal, entre 2004 e 2013 
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Fonte: Dados do Eurostat in Observatório da Emigração 

 

No próximo capítulo, será analisado o fenómeno da emigração portuguesa, 

desde a década de 1960 até a atualidade, de forma a serem compreendidos os valores 

observados anteriormente nas figuras expostas com os demais acontecimentos que 

foram registados desde a primeira vaga de emigração em análise até à vaga atual. 

3.1. A Emigração na década de 1960-70 

Conforme os acontecimentos assinalados anteriormente sobre o fenómeno 

migratório, torna-se importante explorar as ocorrências que levaram a esse “boom” 

na década de 1960- 70 em Portugal. 

Leeds (1983, p.1045) considera, no que respeita à emigração portuguesa, no 

decurso dos séculos XVIII e XIX Portugal não conseguiu acompanhar os processos 

europeus de exploração colonial, industrialização e acumulação de capital, por 

conseguinte no século XX o país continuou a divergir dos padrões de 

Gráfico 4 - Emigração nos países da UE e EFTA, 2013 
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desenvolvimento ocidental. Portugal no século XX, tal como era também realidade 

em outros países europeus, viu-se confrontado com um regime político rígido, a 

ditadura, que se fazia sentir a vários níveis quer económicos e socioculturais. Neste 

sentido, para Leeds (1983, p.1045) “o conjunto de ideologias, estratégias, políticas 

(…) e práticas que constituíram o modelo económico do regime de Salazar e Caetano 

esteve recheado de inconsistências, contradições e rigidezes”, tornando-se a 

emigração a forma mais acertada e crucial para a sobrevivência dos portugueses e da 

estrutura nacional, tanto económica como política. 

Segundo Baganha (1994), assistiu-se em Portugal a um grande fluxo migratório 

que se deveu a determinados fatores, “A constância do fenómeno migratório em 

Portugal pode atribuir-se à permanência de profundas assimetrias regionais no país 

e à existência de desequilíbrios geoeconómicos entre Portugal e os sucessivos países 

de destino. O primeiro desequilíbrio permite explicar a manutenção do fenómeno, 

independentemente da evolução económica verificada a nível nacional; o segundo 

desequilíbrio assegurou a existência de vantagens comparativas nas regiões 

receptoras, conferindo racionalidade económica à decisão de emigrar ao longo do 

tempo.” (Baganha, 1994, p.959). 

Na perspetiva de Marinho Antunes, este considera que, “o fenómeno de 

emigração portuguesa na década de 1960 e 1970 tem a ver não só com as causas 

relacionadas com a situação económica e social interna de Portugal, mas 

principalmente com o crescimento económico rápido” de alguns países europeus 

industrializados, fazendo com que estes atraíssem mão-de-obra para os seus países, é 

neste sentido que os atores sociais portugueses encontram, de um certo modo, uma 

solução para colmatar as condições que na época predominavam na sociedade e 

economia portuguesa (Marinho Antunes, 1981, p.19). 

São assim nítidos os resultados provocados pela emigração em Portugal no 

decorrer da década de 60 registando-se, como refere Leeds (1983), um “abandono 

generalizado do cultivo e quebra substancial dos níveis de produtividade” devido aos 

movimentos migratórios. A mesma autora acrescenta que na indústria “surgiram 

grandes variações dependendo do tipo de localização da indústria, do nível de 

qualificação envolvida, das condições oferecidas à força de trabalho” relativamente 

ao salário, à abundância de trabalho e ao lucro (Leeds, 1983, p.1049). 

O “modelo económico” que predominava no regime até meados dos anos 50 era 

um modelo que “produziu resultados inesperados”, tentando “manter os baixos 
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salários industriais, visou garantir elevados lucros e facultar a única vantagem sobre 

os países industrializados da Europa” e numa tentativa de controlar a concorrência 

interna e externa, através das regulamentações arbitrárias “acabarem por permitir 

uma auto-suficiência e isolamento que ainda mais debilitaram a produtividade e até 

as capacidades de absorção da mão de obra. A partir da década de 60, o país é 

marcado pelas “dispendiosas guerras coloniais” fazendo-se acompanhar por uma 

grande vaga de emigração portuguesa. Mediante este ambiente, começam a surgir 

protestos de agricultores e industriais devido à falta de mão-de-obra e das condições 

de trabalho que visavam o país.  

Segundo Baganha, a respeito de áreas profissionais mais qualificadas em 

Portugal, “Deduz-se do que ficou dito que a emigração portuguesa poderia ter tido 

um impacto negativo no crescimento económico de Portugal se tivesse havido saídas 

significativas de pessoal científico e técnico. Ora, toda a evidência disponível aponta 

em sentido contrário. Não só sabemos que a maior parte dos portugueses que 

partiram não pertenciam a este grupo, como sabemos pelos trabalhos de Xavier 

Pintado sobre salários não ter existido racionalidade económica para este grupo 

emigrar.” (Baganha, 1994, p. 968). 

Era geral o panorama de crise e instabilidade mediante a conjuntura a que os 

portugueses eram expostos, era vista como “solução” a possibilidade de emigrarem 

para países que lhes proporcionassem melhores condições e até estabilidade. Neste 

sentido, segundo Marques (2008), “Como referem diversos autores (…) após a 

absorção dos refugiados, deslocados e emigrantes da Europa de Leste e depois do 

encerramento das fronteiras destes países, os países industrializados da Europa do 

Norte tiveram necessidade de recorrer à migração de trabalho do Sul da Europa 

para satisfazer as suas necessidades de mão de obra barata e, geralmente, pouco ou 

nada qualificada.” (Marques, 2008, p. 207). Assim, muitos portugueses, tal como 

espanhóis e italianos rumaram para países centrais da Europa, levados pela 

motivação de conseguirem condições mais favoráveis do que o que era oferecido 

nestes países do sul. Em Portugal, foram registados valores surpreendentes, como 

referiu Marques (2008, p. 208), entre a década de 60 e 70, o movimento emigratório 

português atingiu valores nunca antes atingidos.  

Os principais destinos dos emigrantes portugueses na Europa, entre as décadas 

de 60 e 70, foram a França e a Alemanha, tal como Marques expõe os dados de 
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Baganha (1994, p. 975), mostrando que a média anual de saída era de 85523 

indivíduos (Marques, 2008, p.208). 

Os atores sociais portuguese que emigravam para os paises centrais europeus, 

eram sujeitos, tal como refere Marques, a condições precárias de habitação, como o 

caso dos famosos bidonvilles (bairros de lata) em França, nestes bairros os 

emigrantes viviam em condições desumanas, mas esta era a forma mais barata de 

conseguirem habitação para a sua estadia no país de destino. As principais 

motivações destes  atores sociais eram referentes principalmente ao salário que era 

pago, pois mesmo sendo em muitos casos na mesma área profissional que a  que era 

praticada em Portugal, nestes países conseguiam salários mais altos que em Portugal, 

outra motivação estava relacionada com os benefícios quer de apoio social quer na 

saúde que era facultado por estes países  e que em Portugal quase não existiam 

(Marques, 2008, p.208). 

 Um outro importante fluxo emigratório português foi o que se deu para as 

colónias ultramarinas portuguesas, principalmente para Angola e Moçambique, que 

se começaram a visualizar com maior impacto na década de 50. Esta emigração 

deveu-se em grande parte ao despontar da economia, nomeadamente bens como 

matérias-primas e outros tipos de bens que eram produzidos e que abundavam nestas 

regiões. Consequentemente foram muitos os portugueses que rumaram para as 

colonias portuguesas, de maneira a conseguiram lá estabilidade financeira e sócio 

cultural. Como atenta Marques, “Entre 1950 e 1969 dirigiram-se para as possessões 

ultramarinas, em média, 300000 emigrantes por ano. No entanto, estas saídas foram 

compensadas por um elevado fluxo de retorno (em média, 20000 por ano) que, deste 

modo contrariou a política de povoamento das colónias portuguesas pelo Estado 

português.” (Marques, 2008, p.212). 

Os movimentos emigratórios transoceânicos, para além dos que anteriormente 

foram mencionados sobre as colónias, a par do impacto dos movimentos 

emigratórios europeus, ganham destaque os movimentos feitos tanto para a América 

do Norte relativamente aos EUA e Canadá bem como para a América do Sul como 

por exemplo Brasil e Venezuela, para estes destinos transoceânicos rumavam 

portugueses principalmente das ilhas da Madeira e Açores. 

Mediante o panorama de movimentação portuguesa, quer intra-europeia quer 

transoceânica, é necessário fazer uma caraterização dos emigrantes portugueses. 

Neste sentido serão analisadas a década de 1960 até 1969 e a década de 1970 e 1979, 
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dados de Baganha 
6
(1994, p. 977).  Numa primeira fase é possível verificar que entre 

estas duas decadas a emigração portuguesa diminuiu  de 646962 emigrantes 

registados na primeira década para 357802 na década de 70, segundo Marques “o 

fluxo intra-europeu atrás descrito viria a ser interrompido com a crise económica 

dos anos 70, a qual foi acompanhada pela redução da procura de mão de obra nos 

países industrializados da Europa e pela consequente impelmentaçao de políticas de 

imigração restritivas destinadas quer a diminuir a entrada de estrangeiros, quer a 

promover o regresso daqueles que já residiam no interior das suas fronteiras.” 

(Marques, 2008, p. 212-213), Baganha e Peixoto (1996, p.237) in Marques 

mencionam que “a inexistência de redes migratórias suficientemente fortes em 

destinos alternativos desempenhou igualmente um papel determinante nos baixos 

valores migratórios observados ao longo deste período.” (Marques, 2008, p.213). 

A emigração nestas duas décadas era maioritariamente composta por homens, 

sendo registado na década de 60 um total de 378080 emigrantes do sexo masculino 

representando 58,44% do total de emigrantes e na década de 70 um total de 210347 

emigrantes do sexo masculino, cerca de 58, 79%.  

Outro aspeto importante a abordar é a qualificação dos emigrantes, esta época 

era caraterizada, no que respeita aos atores sociais emigrantes portugueses, por uma 

grande taxa de analfabetização, pela pouca qualificação e até mesmo de indivíduos 

sem diplomas legais, tal como menciona Marques (2008, p.209), o mesmo autor 

refere, em relação aos emigrantes qualificados que, “a emigração de pessoas 

qualificadas não deverá ter sido muito significativa e deverá, em todos os casos, ter 

sido bastante inferior à saída de pessoas pouco ou nada qualificadas oriundas do 

setor agrícola, setor industrial e das ocupações domésticas.” (Marques, 2008, 

p.210). 

No que respeita à idade, nas duas fases, há a predominância de emigrantes com 

idade entre os 15 e os 64 anos, apresentando na década de 60, 468994 emigrantes 

cerca de 72, 49% do total de emigrantes e na década de 70 252163 emigrantes 

naquele intervalo de idades, cerca de 71, 03%. Quanto ao estado civil dos 

emigrantes, é verificado nas duas décadas que predominava a saída de atores sociais 

que o estado civil era “casado”, na década de 60 cerca de 329594 emigrantes casados 

(50, 94%) e na década de 70 foram registados 185894 emigrantes em que o estado 

                                                           
6 Os dados são retirados de um quadro de caracterização da emigração legal portuguesa entre 1955 e 1988, no artigo de Maria I. 

Baganha (1994), “As correntes emigratórias portuguesas no séc. XX e seu impacto na economia nacional”. 
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civil era casado (51,95%), ora em relação a estes valores poder-se-á dizer que estes 

se deveram em parte à emigração feita em família ou até mesmo por parte do 

elemento masculino de modo a conseguir melhores condições de vida para as suas 

famílias.  

Por último, nesta caracterização à emigração portuguesa é analisado o setor 

económico, e é observado que na década de 60 predominava o setor primário com 

cerca de 50,05% seguindo-se do setor secundário com 37,67%, na década de 70 

predominou o setor económico secundário com cerca de 50,29%. 

Voltando um pouco à emigração portuguesa com destinos nos países europeus (e 

não só), um aspeto importante que impulsionou este movimento emigratório da 

década de 1960 foi o serviço militar português obrigatório que levava a muitos 

homens, em idade de cumprimento militar, para as frentes de combate nas colonias, 

na chamada Guerra Colonial. Este serviço militar fez com que muitos pais enviassem 

os seus filhos para outros países para que os jovens escapassem ao serviço imposto 

pelo Estado. Deu-se assim uma separação de muitas famílias portuguesas de forma 

quase obrigatória para quem não queria ter o risco de ficar sem os seus filhos ou 

mesmo de quem já tinha constituído família, para além destes jovens, também muitas 

famílias portuguesas arquitetaram estratégias familiares para fugirem tanto à situação 

da guerra como também para melhorarem as suas condições de vida.  

Este tipo de fuga na época, mediante os motivos apresentados, era feito de forma 

ilegal, tal como para aqueles que desejavam sair do país por vias legais e não o 

conseguiam. Esta saída, era apelidada de “salto”, ou seja, a emigração clandestina, 

segundo o relato de muitos portugueses, que para muitos era uma esperança de 

sobrevivência, era feita em condições inseguras e extenuantes pois em muitos casos 

tinham de atravessar Espanha a pé, fugir da polícia militar tanto em Portugal como 

em Espanha, e neste país como ainda se vivia no regime de Franco, o policiamento 

também era muito rigoroso. Assim com muito sacrifício, muitos portugueses 

rumavam para os países centrais, principalmente França e Alemanha a fim de 

conseguirem alguma segurança, estabilidade oportunidades de inserção. 

Como refere Marques, “estima-se que na década de 60 os clandestinos 

representaram cerca de um terço do fluxo migratório total e entre 1969 e 1972 foram 

mesmo superiores aos emigrantes legais.”, nesta época, existia uma lei portuguesa 

que “impedia a emigração de indivíduos com menos de 35 anos que não possuíssem 

o diploma de exame da 3ªclasse” tal como menciona Rocha (1965, p.106) in Marques 
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(2008), no Decreto nº44427 de 29 de Junho de 1962 são estabelecidos os requisitos 

para a aquisição de passaporte de emigrante, “estabelece a necessidade de o 

requerente ao passaporte de emigrante apresentar uma série de documentos 

destinados a provar, nomeadamente, a sua identidade, a sua boa condição física, 

que dispõe de trabalho e de autorização de residência no país de acolhimento, que a 

manutenção de pessoas a cargo fica assegurada durante a sua ausência, que satisfaz 

os requisitos militares, que tem as habilitações exigidas por lei (exame da 3ªclasse), 

etc.( Ribeiro, 1986, p.34 in Marques, 2008, p.209). 

 Na década de 1970, o fluxo emigratório português sofreu determinadas 

alterações. Como já mencionado anteriormente, houve uma redução na procura de 

mão-de-obra por parte dos países industrializados da Europa o que provocou uma 

diminuição nos fluxos migratórios, repercutindo-se no caso emigratório português, 

apesar deste retrocesso afetado pela crise desta década, mas também pelo retorno de 

muitos portugueses das ex-colónias. Marques (2008) menciona Baganha (1993, 

p.825) “ A diminuição do fluxo emigratório foi acompanhado por uma mudança na 

estrutura do movimento emigratório que, entre 1978 e 1985, se caracterizou por 

uma forte presença da componente familiar, em detrimento da componente trabalho 

e pelo aumento do número daqueles que anualmente regressaram ao país de 

origem.” (Marques, 2008, p.213). 

 Torna-se importante mencionar as redes sociais, ou redes migratórias, neste 

processo migratório português. Padilla (2010c) refere, acerca das redes sociais que, 

“En la literatura de las migraciones, las redes sociales se refieren a «las relaciones 

personales basadas en la familia, el parentesco, las amistades y la comunidad» 

(Boyd, 1989: 639) que dotan a los inmigrantes de algún tipo de capital social que les 

permite acceso a recursos escasos (Nederveen Pieterse, 2003).” A mesma autora, 

Padilla, acrescenta, “Las investigaciones comprueban que las redes sociales reducen 

el costo de llegada e instalación en el país de destino a corto plazo, a la vez que 

definen o influyen sobre otras variables relacionadas con el proceso de inmigración 

como la decisión de inmigrar, la dirección de los flujos, los lazos transnacionales, 

los patrones de fijación y localización y la incorporación en la sociedad de acogida 

(Hagan, 1998). Hardwick (2003) las llama «redes de etnicidad» endógenas y 

exógenas según provean conexiones internas o externas.” (Padilla, 2010c, p.97). 

 Em Portugal entre as décadas 60 e 70, foram muitas as razões, tal como 

também já constatado anteriormente, que levaram muitos atores sociais portugueses a 
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abandonarem o país, Padilla (2010a) aponta para a saída de Portugal, as razões 

económicas, políticas e socioculturais ilustrando exemplos de experiencia na época 

da emigração para o Brasil. No que se refere às razões socioeconómicas, “Entre os 

motivos económicos, destaca-se a pobreza e falta de recursos em Portugal, que 

levaram muitos a pensar que encontrariam melhores e mais oportunidades no Brasil 

e que tal opção serviria para ter uma vida ou futuro melhor (…) ”; no que concerne 

aos motivos políticos “do lado dos motivos políticos, os entrevistados insistiram que 

foram motivados (eles e as suas famílias, já que muitos deles eram jovens ou 

crianças) como uma estratégia para escapar ao serviço militar e à guerra 

colonial.”, por fim, relativamente às motivações socioculturais, a autora menciona 

que “(…) também se relacionam com as dimensões económicas e políticas 

mencionadas, existia no imaginário dos portugueses da época uma associação direta 

da emigração como sucesso e progresso possível de ser atingido em terras 

longínquas, sobretudo no Brasil, o que era impensável no Portugal salazarista, que 

não promovia a mobilidade social.” (Padilla, 2010a, p.182). 

Estes motivos, ilustrados pelo exemplo da emigração para o Brasil, foram 

também os mesmos que foram apresentados para outros destinos dos atores sociais 

portugueses. 

Numa outra obra de Padilla e Villas Bôas (2007), acerca da emigração para o 

Brasil, é feita uma caracterização dos perfis dos emigrantes portugueses por vagas de 

modo a serem compreendidas as redes sociais, como forma de impulso e de tomada 

de decisão no fenómeno emigratório português, ora, na primeira vaga referente à 

vaga da década de 1950-1960 as autoras mencionam como características dos perfis 

dos emigrantes: a solidariedade étnica inicial (rede), ou seja, as redes sociais que se 

tornaram um apoio para a concretização destes processos migratórios, tendo como 

exemplo o famoso “tio do Brasil”, que através de uma “carta de chamada”, conseguia 

enviar os familiares portugueses para o Brasil, “Assim, se bem que o imigrante 

precisasse de obter o passaporte de emigração para poder viajar, e pagar a viagem, 

o “tio” era chave porque assistia na provisão desse documento central que 

possibilitava o movimento transatlântico.” (Padilla, 2010a, p.183); outra caraterística 

do perfil desta vaga é a dedicação ao comércio como padarias, bares, restaurantes, 

cafés, armazéns, frutarias e até a presença em mercados públicos bem como 

dedicando-se ao percurso e distribuição do pão, ora em muitos casos os emigrantes 
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trabalhavam com a família nos negócios; em outros casos dedicaram-se à produção 

hortícola. 

Já na década de 1970, o perfil desta vaga sofreu alterações, com a chegada de 

exilados do 25 de Abril e o regresso dos “retornados” para Portugal, vindos das ex 

colónias. Assim, manteve-se a solidariedade étnica inicial, através das redes 

familiares, amigos, das comunidades, bem como de associações portuguesas. Como 

mencionam Padilla e Villas Bôas, assistiu-se a um aumento da imigração qualificada 

no Brasil, emigrantes portugueses sem percurso ou perfil definido (de início por 

sobrevivência, desajuste profissional), outra caraterísticas verificada é diversidade de 

profissões que se foram desenvolvendo e por fim a ligação a Portugal e a África 

acompanhadas pelo ressentimento ao governo português (Padilla e Villas Bôas, 

2007, p.409). 

 

 O fluxo, desta época, é motivado por razões políticas, “a ditadura militar 

brasileira abriu as portas para as elites ameaçadas pela Revolução de Abril e por 

outro lado os que vinham de África das ex-colónias”, as redes socias serviam de 

apoio para a emigração, segundo um relato de entrevista referido por Padilla e Villas 

Bôas, o entrevistado menciona, acerca da sua experiência, que uma outra motivação 

para além das redes socias, era a língua pois era a mesma no Brasil, pesando neste 

sentido na escolha do destino, “ Um amigo disse: não, venha para o Brasil, a língua 

é a mesma, os mesmos costumes, as mesmas tradições… Eu tinha três rapazes, o 

menor de dois anis, que saiu de Angola com seis meses, o mais velho com sete anos. 

Vão lá para a escola, a língua e a mesma. Na verdade segui o conselho e vim para o 

Brasil. Cheguei em Junho de 1976. José, Castro Verde/Angola, chega ao Brasil em 

1976” (Padilla e Villas Bôas, 2007, p.406). 

  A partir da década de 80, surge uma nova fase de emigração, principalmente 

proporcionada por uma grande mudança a nível institucional com a adesão de 

Portugal à União Europeia em 1986, trouxe consigo, como refere Marques, “o 

surgimento de novas condições de circulação para os trabalhadores portugueses (…) 

a adesão de Portugal, em 1992, a um espaço europeu de livre circulação parecia criar 

as condições adequadas ao aumento da mobilidade intra-europeia dos portugueses 

(…).” (Marques, 2008, p.214).  

  De forma a colmatar o que foi mencionado, Marques refere que, “Numa 

perspetiva mais ampla, pode afirmar-se que os diversos contextos em que as 
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migrações atrás descritas têm lugar, assim como as diferentes modalidades que 

estas assumem, parecem configurar um sistema migratório específico entre Portugal 

e os restantes Estados europeus. Trata-se de um sistema que assume como uma das 

suas características centrais a multipolaridade de destinos migratórios que vão 

sendo accionados de acordo com um conjunto de oportunidades que emergem e se 

desenvolvem nos diferentes quadros nacionais e cuja manutenção no tempo se 

encontra condicionada pela evolução deste mesmo conjunto de oportunidade se/ou 

pelo surgimento de conjunturas migratórias alternativas.” (Marques, 2008, p.225). 

Com o avançar dos anos, surge a importância de criar uma maneira de conseguir 

interligar a todos os níveis todas as nações, tendo em consideração as 

transformações, que se têm registado já há algumas décadas, um dos termos que mais 

se destaca das demais políticas migratórias que permitem a integração e apoio dos 

atores sociais, globalização bem como os avanços tecnológicos. Estes termos são 

fundamentais para o funcionamento da sociedade tanto a nível económico, como 

social e político de modo a garantir o bem-estar das populações. No próximo capítulo 

será abordado o novo e atual fluxo emigratório português, no qual serão analisadas as 

motivações e os fatores que levam muitos portugueses a emigrar.  

 

3.2. A Diáspora Portuguesa atual - Fuga de Cérebros 

O fenómeno migratório está presente na sociedade portuguesa tal como na 

perspetiva internacional desde há várias décadas, estando também proeminente na 

atualidade, tal como mencionam Padilla e Ortiz “Os movimentos migratórios são 

uma das caraterísticas mais proeminentes das sociedades contemporâneas. A 

globalização tem contribuído para intensificar estes movimentos devido à 

compressão de tempo e espaço provocada pela revolução dos transportes e das 

comunicações” (2012, p.159).  

Neste sentido, como menciona Guarnizo (2006, p.81) in Escrivá et al, de forma a 

compreender o fenómeno das trocas que se reproduzem das dinâmicas migratórias a 

partir do processo de globalização e reestruturação capitalista foi proposta uma nova 

forma de observar as migrações atuais e neste sentido entende-las como “um 

processo dinâmico de construção e reconstrução de redes sociais que estruturam a 

mobilidade espacial e a vida laboral, social, cultural e política, da população 
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migratória da qual fazem parte as famílias, amigos e comunidades no país de origem 

e de destino” (Escrivá et al, 2008, p.298).  

A década de 1980, é destacada relativamente ao assunto das tecnologias e 

comunicações e também no interesse para estudos aprofundados, neste sentido, 

começa-se a dar importância ao capital humano e à sua qualificação para a inserção 

no mercado de trabalho. A noção de globalização da economia e de trabalho, nos 

quais as tecnologias de informação desempenham um papel fundamental, geram um 

grande crescimento económico e um mundo de trabalho mais flexível e competitivo. 

Mediante o que já foi analisado sobre as redes migratórias em décadas 

anteriores, a partir da década de 1990 o perfil da emigração mais uma vez sofre 

alterações, tal como é possível verificar no exemplo da emigração portuguesa para o 

Brasil, segundo as autoras Padilla e Villas Bôas o contexto da globalização faz com 

que haja mais fluidez e é possível destacar uma diversidade de motivações como, o 

amor/pessoa, ou seja, as motivações pessoais de cada ator social; o futuro 

profissional, saturação do mercado português; oportunidades de negócios; 

expatriados (quadros de empresas portuguesas); atributos valorizados do sul por 

contraste a outras regiões do Brasil (qualidade de vida) (…), (Padilla e Villas Bôas, 

2007, p.410). 

As redes sociais na atualidade, tal como as que foram mencionadas sobre as 

décadas anteriores, são importantes no processo migratório. Neste sentido, os 

emigrantes têm como redes, a família, os amigos, associações, bem como as 

instituições empregadoras que dão apoio no processo de inserção. Com os avanços 

tecnológicos e também das comunicações estes processos de redes foram 

melhorados, facilitando as conexões entre os atores sociais.  

A economia mundial atual está relacionada com a rendibilidade financeira a 

curto e médio prazo, fazendo-se acompanhar pela maior flexibilização no regime de 

emprego. Novas condições de concorrência vão surgindo tendo como factores chave 

as qualificações académicas superiores e a inovação de áreas tecnológicas, tal como 

refere Kovács “sem dúvida, a utilização de tecnologias avançadas é fundamental para 

melhorar a competitividade, porque permite aumentar simultaneamente a 

produtividade e a qualidade e ainda possibilita a flexibilidade técnica.” (Kovács, 

1998, p.98). 
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Fala-se assim de um processo de qualificação do mercado de trabalho através da 

qualificação do capital humano nele incorporado, levando ao dinamismo empresarial 

e organizacional económico e político de todos Estados-nação. 

Conforme o que anteriormente foi apurado sobre os ciclos de crise económica 

mundial, na atualidade também se está a atravessar uma crise cíclica económica que 

está a afetar todas as conjunturas quer políticas, sociais e culturais e Portugal não é 

exceção. 

Portugal atualmente enfrenta uma situação frágil, neste sentido Padilla e Ortiz 

fazem referência ao panorama geral português “Como é do conhecimento geral, o 

clima económico-financeiro em Portugal tem piorado desde o início do “resgate 

financeiro” em mediados de 2011, conhecido como Troika, por contar com a 

representação de três instituições, o Fundo Monetário Internacional, o Banco 

Central Europeu e a Comissão Europeia, que tem imposto medidas de austeridade 

extrema. Devido à falta de recursos para fazer frente aos compromissos 

internacionais, a situação portuguesa encontra-se marcada por um crescente 

desemprego, pela redução dos salários e pelo aumento dos impostos.” (Padilla e 

Ortiz, 2012, p. 178). 

Um fenómeno relacionado, já analisado, prende-se com a questão do saldo 

migratório português nos últimos anos. Ora, tal como foi exposto na Figura 3 e 

Tabela 1 é possível verificar que atualmente o saldo migratório é negativo, devendo-

se à diminuição dos fluxos de imigração e ao aumento da emigração, não sendo 

possível balancear estes valores o saldo migratório de Portugal encontra-se negativo. 

Estes valores devem-se essencialmente a fatores de crise que abalaram a conjuntura 

portuguesa reflectindo-se por conseguinte nos fluxos migratórios, Padilla e Ortiz 

consideram que “ desde 2009, com o início da crise em Portugal, os fluxos 

migratórios começaram a sofrer algumas alterações. Por um lado nota-se a 

desaceleração e a diminuição da imigração, que se reflecte na queda global dos 

residentes estrangeiros, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Por outro lado, verifica-se o retorno ao país de origem, especialmente de 

brasileiros, como indicam os dados da Organização Internacional das Migrações e 

alguns estudos. Do lado da emigração, assiste-se a um crescimento acelerado das 

saídas de cidadãos portugueses, tanto qualificados como de pouca qualificação, 
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embora a comunicação social ressalte especialmente a saída de recursos humanos 

qualificados.” (Padilla e Ortiz, 2012, p.165). 

 Por conseguinte, mediante a conjuntura de instabilidade nos mais vários níveis, 

as situações de precaridade, desemprego, baixos salários provocam a saída de muitos 

atores sociais portugueses que descontentes com as suas situações procuram 

melhores condições de vida fora do seu país de origem, oportunidades de inserção no 

mercado de trabalho e novas ofertas sócio culturais não encontradas no seu país ou 

mesmo de outras experiências. 

De forma a ajudar na compreensão desta nova vaga de emigração é necessário 

fazer uma caracterização desta vaga observando quais os países de destino, a situação 

demográfica de uma forma generalizada destes novos emigrantes bem como as 

qualificações. Tal como é visível na Tabela 2, referente aos principais países de 

destino da emigração portuguesa entre 2001 e 2008, a Espanha detém o maior 

número de entradas anuais com cerca de 15000 entradas de emigrantes portugueses, 

seguindo-se a Suíça a registar 13000 entradas, o Reino Unido, Angola, estes quatro 

países representam as maiores entradas anuais de emigrantes portugueses. 

 

 

Fonte: Emigração Portuguesa, Relatório estatístico 2014,Observatório da Emigração 

 

 

No que respeita à idade com a qual os portugueses emigram, é possível verificar 

na Tabela 3, referente aos emigrantes portugueses com idades compreendias entre os 

15 anos ou mais residentes na OCDE entre os anos 2001 e 2010, que as idades destes 

emigrantes portugueses desta nova vaga de emigração tem maior incidência na idade 

Tabela 2 Principais países de destino da emigração portuguesa entre 2001 e 2008 

(número médio de entradas anuais) 
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compreendidas entre os 25 e os 64 anos, poder-se-á referir que estes atores sociais 

emigram com idade para exercerem atividades profissionais. 

 

Fonte: Emigração Portuguesa, Relatório estatístico 2014,Observatório da Emigração 

 

Por conseguinte, no que concerne à predominância dos emigrantes relativamente 

ao sexo, verifica-se na Tabela 4 que entre os anos 2010 e 2014 predomina a 

emigração do sexo masculino em detrimento da emigração feminina, no ano de 2010 

registaram-se 19008 homens e 4752 mulheres em 2014 mantinha-se esta 

característica de emigração predominantemente masculina registando 32274 homens 

e 17298 mulheres. 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Tabela 3 Emigrantes portugueses com 15 anos ou mais, residentes na OCDE, por grupos 

etários, 2000/01 e 2010/11 

Tabela 4 Emigrantes permanentes, entre 2010 e 2014 (nº) por sexo, Anual 
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Relativamente ao nível de qualificação dos emigrantes portugueses, é de 

verificar na Tabela 5, correspondendo às qualificações escolares dos emigrantes 

portugueses com 15 anos ou mais entre 2001 e 2011, que o ensino básico e 

secundário detêm os valores mais altos, tendo uma representação em 2001 de cerca 

de 67,2% relativamente ao ensino básico e 23,4% no ensino secundário, em 2011 o 

ensino básico detinha 61,2% e o ensino secundário 27,5%, neste intervalo de tempo 

exposto no quadro é possível verificar que no ensino superior mesmo com valores 

inferiores aos dos ensinos básico e secundário registou entre o ano 2001 e 2011 uma 

taxa de crescimento de 87,5%, revelando um aumento nas qualificações destes novos 

emigrantes, tal como já referido que é importante a qualificação do capital humano 

num contexto de economia mundial e competitividade.  

No que respeita à qualificação do ensino superior, é possível verificar no 

Gráfico 5, referente às taxas de qualificação na população residente em Portugal e na 

população portuguesa emigrada entre 2001 e 2011, no que diz respeito aos residentes 

em Portugal em 2001 os qualificados com ensino superior têm uma taxa de 

representatividade de 8% e os emigrantes 6%, já no ano de 2011 os residentes em 

Portugal tinham uma taxa de 14% e os emigrantes 10%, nota-se um aumento da taxa 

de qualificação destes portugueses quer residentes em Portugal quer emigrados, mas 

sendo esta taxa mais alta nos que residem em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Emigração Portuguesa, Relatório estatístico 2014,Observatório da Emigração 

 

 

Tabela 5 Qualificações escolares dos emigrantes portugueses com 15 anos ou 

mais, residentes na OCDE, 2000/01 e 2010/11 
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Gráfico 5 Taxas de qualificação escolar superior entre os residentes em 

Portugal e os emigrantes portugueses 

 

Fonte: Emigração Portuguesa, Relatório estatístico 2014,Observatório da Emigração 

 

Esta vaga de emigração tem como particularidade, muito importante na 

sociedade atual, a qualificação do capital humano que anteriormente foi mencionada. 

São atores sociais que têm qualificação formativa e profissional, sendo esta 

prioritária neste mercado económico profissional globalizado e que por razões 

arbitrárias da atualidade, não vêm perspetivas de oportunidade de inserção no 

mercado de trabalho, ou até mesmo são sujeitos a condições de precariedade laboral. 

Através das estratégias políticas dos Estados, a estratégia de vinculação resulta 

das novas formas estruturais de inserção na economia mundial e também as remessas 

de capital, enviadas por emigrantes, tornam-se fundamentais para o país de origem 

dos emigrantes. Um aspecto mencionado, por Escrivá et al (2008), é a tentativa de os 

Estados aproveitarem o capital humano dos emigrantes qualificados e incorporar 

medidas que permitam a “fuga de cérebros”, de uma perda (brain drain) ser 

transformada num ganho (brain gain).  

As mesmas autoras, Escrivá et al, referem que “em certos aspectos, as estratégias 

de vinculação e algumas iniciativas desenvolvidas pelos Estados são proactivas, 

começando-se a desenvolver sem existir aspectos contra” (Escrivá et al, 2008, p.302) 

Neste sentido é abordada a questão da emigração qualificada tanto como uma 

perda (brain drain), bem como um ganho (brain gain). Ora, um ganho para os países 

recetores que acolhem estes emigrantes com talento humano e uma perda na medida 
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em que o país de origem sofre uma perda de capital humano que é fundamental 

atualmente para este mercado mundial. 

Segundo Solimano (2004, p.1), “Human talent is a key economic resource and a 

source of creative power in science, technology, business, arts and culture and other 

activities. Talent has a large economic value and its mobility has increased with 

globalization, the spread of new information technologies and lower transportation 

costs.”. O mesmo autor considera que as mobilidades de atores sociais qualificados, 

relativamente à mobilidade dos não qualificados, é mais facilitada no país de 

acolhimento mediante as politicas de imigração. Neste sentido, os tipos de talentos 

que são considerados segundo Solimano estão relacionados com varias áreas como: 

“ (i) o talento técnico; (ii) Os cientistas e académicos; (iii) Os profissionais do 

sector da saúde: médicos e enfermeiros; (iv) Os empresários e gestores; (v) Os 

profissionais em organizações internacionais; (vi) talento Cultural.”. 

Segundo Padilla (2010b), “Además de la circulación de cerebros, es importante 

promover la transferência de tecnología y capital social para asegurar que también 

los países en desarrollo obtienen una parte justa de la circulación internacional de 

cerebros” (Padilla,2010b, p.287), tal como já mencionada, a globalização veio 

suportar e apoiar os movimentos migratórios internacionais, “la globalización se ha 

centrado en su mayor parte en la movilidad internacional de bienes y capital, dos de 

los factores de producción, y no tanto en la movilidad de las personas, formadas o 

no, que constituyen el otro factor clave.” (Padilla, 2010b, p.270) 

Torna-se importante para as sociedades a transferência de conhecimentos, 

tecnologias e capital humano talentoso para que se desenvolvam novas competências 

e aptidões que permitam apoiar tanto os países desenvolvidos na planificação de 

estratégias de desenvolvimento, bem como nos países em desenvolvimento através 

de plataformas que permitam transformações visíveis a nível político, económico, 

social, cultural, demográfico, entre outros. 

Esta mobilidade migratória, efectuada pelos atores sociais com qualificação 

superior, é benéfica para os países recetores pois uma grande parte é constituída por 

jovens, fazendo com que nos países receptores mantenham a sua população não 

envelhecida. Ao contrário, os países que vêm sair os seus cidadãos ficam em 

circunstâncias mais frágeis devido ao número de emigrantes que abandona o país. 

Por exemplo, em Portugal é cada vez mais visível o envelhecimento da população, 
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também com o aumento da esperança média de vida e a consequente diminuição da 

taxa de natalidade.  

A propagação de formas precárias de contratação, que atuam em Portugal, está 

intimamente relacionada com a redução de custos de trabalho, através do recurso a 

vínculos contratuais instáveis e da substituição de contractos de trabalho por 

contractos informais negociáveis, como já anteriormente constatado. Apoiada pelo 

clima instável de crises económicas, políticas, sociais e culturais, a questão da oferta 

e procura de emprego, faz com que a emigração se torne a solução mais razoável 

para os portugueses que não conseguem inserção profissional em Portugal. 

No que concerne à nova categoria de emigração, mais concretamente a 

emigração qualificada, tem ganho um grande destaque, tal como se tem vindo a 

constatar na medida em que estes atores sociais que não encontram colocação em 

Portugal vêm como solução a emigração. Para além da emigração que se tem vindo a 

analisar, que refere que a grande maioria dos emigrantes portugueses com poucas 

qualificações académicas junta-se a emigração de profissionais com grau académico 

superior.  

Tal como já referido e sem esquecer dos profissionais pouco qualificados que, 

tal como os qualificados, têm experiências de migração, devido às condições 

referidas anteriormente, de precariedade de trabalho e até de situações de 

desemprego, injustiçados pela falta de emprego e de oportunidades, procuram 

também oportunidades e melhores condições de trabalho noutro país. 

  Segundo Araújo e Ferreira (2013, p.76), “ Se atendermos à história de 

Portugal e às sucessivas investidas políticas no sentido da sua aproximação ao 

mundo, à Europa e ao continente americano, assim como aos indicadores 

assustadoramente altos de desemprego qualificado recentes, fica evidente que a 

teorização dos fluxos de mobilidade como circulação de cérebros e não como fuga 

de cérebros é inevitável no mundo informacional e no espaço de fluxos em que 

vivemos.”. Assim sendo, é fundamental referir que a fuga de cérebros portuguesa 

deveu-se principalmente à crise económica e também às políticas atuais que 

bloqueiam as situações profissionais e sociais dos qualificados e não qualificados.  

Um outro aspeto a ser abordado está relacionado com interesse de países centrais 

da Europa em mão de obra qualificada, tal como o caso do Reino Unido e Alemanha, 
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como refere Amaral e Marques relativamente ao ano de 2011 sobre estes emigrantes 

“O início do ano é marcado pelo interesse da Alemanha pela mão-de-obra 

portuguesa, especialmente quadros técnicos (médicos, enfermeiros e engenheiros) 

como forma de colmatar a falta de recursos humanos qualificados e de contrariar o 

envelhecimento da população.” (Amaral e Marques,2011, p.8). 

Consequentemente, o fluxo de emigração qualificada em análise “ prende-se 

com o fato de constituírem um grupo que habitualmente não fica sedeado no mesmo 

espaço.”, ou seja, como estes atores sociais detêm um grau superior de habilitações, 

possibilitando, ainda com mais força, a procura de melhores condições de  vida em 

vários países, não se deixando ficar apenas por um, “O elevado valor das credenciais 

que detêm possibilita-lhes e incentiva-os à procura de trabalho e de melhores 

condições em regiões diferentes ao longo da vida, podendo ser, ou não, movidos 

pelo interesse em voltar e desenvolver o país de origem.” (Araújo e Ferreira, 2013, 

p.77) tal como já referenciado anteriormente. 

Numa visão geral sobre esta segunda vaga emigratória portuguesa, poder-se-á 

evidenciar notórias transformações impulsionadas em grande parte pela globalização, 

como a economia mundial, transformações na política mediante a intensificação da 

internacionalização, transformações a nível tecnológico e das comunicações 

constituindo uma importante característica nesta nova vaga de emigração, 

competitividade económica internacional, panorama nacional de hostilidade, 

instabilidade no que concerne ao mercado de trabalho, marcado pela precariedade e 

desemprego, neste sentido a forma de conseguir estabilidade e melhores condições 

de vida, a emigração torna-se uma solução viável tal como já observado na primeira 

vaga de emigração portuguesa. 

 

3.3. Reinserção dos Emigrantes Portugueses 

O processo migratório português não se centra apenas na emigração, no 

decurso da vaga emigratória portuguesa de 1960-1970, mediante a reconstrução dos 

países que foram arrasados pela 2ºguerra mundial, muitos foram os atores sociais 

estrangeiros que rumaram para estes.  

De forma a manterem os imigrantes nas suas fronteiras, eram necessárias 

determinadas políticas de maneira a ser regularizada a estadias destes nos países de 
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destino. Ora, como menciona Poinard (1983, p.29), os países de destino atribuem à 

emigração uma finalidade demográfica, existindo países que facilitaram a integração 

de determinados imigrantes, enquanto outros eram considerados hóspedes 

temporários. 

O mesmo autor refere que, estes países de destino recusavam ser e adotar 

políticas de imigração, no que diz respeito aos países de origem, estes “ (…) não 

faziam uma análise diferente: a emigração devia permitir atenuar o desemprego e o 

subemprego, facilitar a modernização da economia e assegurar a formação 

profissional dos trabalhadores que viriam a ocupar os empregos especializados 

criados no seu país natal.”, no boletim de 1961 da Junta da Emigração está escrito, 

como menciona Poinard, que a emigração na altura era uma necessidade e uma 

solução parcial e temporária  relativamente ao problema demográfico e económico e 

que por sua vez surgiu uma transformação na mentalidade dos emigrantes “a 

esperança de fazer fortuna na América após uma longa vida de sacrifícios é 

substituída pelo desejo de melhorar o seu nível de vida e de beneficiar, portanto, do 

crescimento económico que os países da CEE detêm actualmente.” (Poinard, 1983, 

p.29). 

A partir da década de 1970, e tal como já mencionado num capítulo anterior, 

deu-se uma crise petrolífera que abalou os países centrais da Europa, este 

acontecimento fez desacelerar os processos de mobilidade para os países que até a 

esta data tentavam acelerar a sua reconstrução, resultando na diminuição do número 

de mão de obra. Outro motivo, pelo qual os fluxos de imigrantes nestes países 

diminuíram, deveu-se à não gestão das políticas de imigração, ou seja, estes países de 

destino apenas estavam focados no fluxo migratório salientando a força de mão-de-

obra (no trabalho). Com toda a conjuntura virada para o sentido mais instável muitos 

destes países de destino convidaram muitos migrantes a regressarem aos seus países 

de origem, (Poinard, 1983, p.30-31). Segundo o mesmo autor (Poinard, 1983, p.30-

31) o regresso ao país de origem deveu-se a,  

“ (…) ao insucesso de um primeiro ensaio, seguido talvez de uma nova tentativa. Tendo em 

conta o carácter desorganizado da emigração portuguesa, esse regresso corresponde, pois, a uma 

selecção indirecta; O regresso pode ter-se ficado a dever também a uma estada temporária do 

trabalhador, regressado por razões pessoais (doença do cônjuge, herança a resolver, desejo de 

acabar a casa, obrigação de prestar o serviço militar), mas decidido a voltar a partir logo que 
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possível. Administrativamente, se a estada no País excedia os seis meses, esse trabalhador era 

simultaneamente considerado como reinstalado no País e contabilizado como primo-imigrante no seu 

regresso a França; Finalmente, a desfavorável conjuntura económica alemã de 1967 e as incertezas 

provocadas pelos acontecimentos de Medo de 1968 levaram muitos portugueses a voltar 

temporariamente ao País, à espera de que a situação se normalizasse.”. 

Desde a década de 70 que os fluxos migratórios portugueses sofreram 

alterações, ora consoante crises que levaram muitos atores sociais a sair de Portugal, 

ora com ciclos de alguma estabilidade em Portugal ou até de instabilidade nos países 

de destino, alguns destes emigrantes regressaram a Portugal. O regresso dos 

emigrantes portugueses desta vaga está também relacionado com o facto destes 

atores sociais verem o seu processo migratório com objetivo de alcançarem 

estabilidade financeira e a posteriori quando alcançassem a idade de reforma 

mantendo a estabilidade económica regressavam a Portugal. 

Atualmente, tem-se verificado, tal como já analisado anteriormente, que o 

saldo migratório português é negativo, ou seja, o número de emigrantes supera o 

número de imigrantes, isto significa que atualmente a emigração mantem valores 

consideráveis na população portuguesa. Segundo o site do ACM
7
 (Alto Comissariado 

para as Migrações), “Na certeza de que a globalização é um fenómeno inevitável e 

de que vivemos num tempo de mobilidade, de deslocações temporárias, partidas e 

retornos, foi aprovado o Plano Estratégico para as Migrações, que procura 

promover, acompanhar e apoiar o regresso de emigrantes portugueses e o reforço 

dos seus laços a Portugal.”. É visível o esforço do governo português no processo 

migratório nos últimos anos. Assim o Alto Comissariado para as Migrações e o 

Ministério dos Negócios Estrangeiro, tendo também em atenção a sua atuação na 

integração dos imigrantes, tem promovido estratégias que funcionam como 

ferramentas de forma a facilitar a reintegração dos emigrantes portugueses, tal como 

também já mencionado no capítulo das políticas portuguesas, o Plano Estratégico 

para as Migrações (PEM) 2015-2020. 

Para que seja possível a reinserção é necessário ter em conta determinadas 

medidas, tal como mencionado no site do Alto Comissariado para as Migrações: 

“Reequilibrar o saldo migratório, através da reentrada de pessoas que haviam saído; Promover e 

facilitar o processo de acolhimento de emigrantes socialmente vulneráveis em território nacional; 

                                                           
7 http://www.acm.gov.pt/portugueses 
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Envolver os profissionais e talentos portugueses emigrados, ou os novos cidadãos portugueses luso-

descendentes, cuja valorização académica e profissional no estrangeiro constitua uma mais-valia 

para os próprios e para o país; Criar e promover os incentivos e condições existentes para o regresso 

de cidadãos emigrados a Portugal, respondendo à sua mobilidade de forma positiva e contribuindo 

para a captação e remigração de profissionais, trabalhadores e empreendedores portugueses; 

Fortalecer a relação entre as instituições governamentais, as comunidades portuguesas e 

stakeholders num trabalho conjunto de mobilização da diáspora portuguesa.” 

 As estratégias do governo português, para a reintegração dos emigrantes 

portugueses, são importantes tanto em termos demográficos bem como em termos 

económicos, pois permitem, através da qualificação que é caraterística dos 

emigrantes desta nova vaga, estimular a conjuntura portuguesa principalmente a 

nível do mercado laboral e competir a nível internacional. Como se tem verificado, é 

necessário reflectir sobre a real situação da conjuntura portuguesa bem como ter me 

consideração o aumento do número de emigrantes dos últimos anos. 

Num artigo, do jornal “O Público” deste ano, que tem como título “São 

jovens, emigrantes qualificados e só querem voltar”
8
, é possível observar mediante o 

relato de entrevistas realizadas, como os emigrantes portugueses que emigraram nos 

últimos anos se sentem em relação à sua situação com Portugal. No artigo é 

mencionado, “Desde 2008 que 100 mil portugueses deixam o país todos os anos. É 

uma nova leva de emigração sobre a qual pouco se sabe. Falámos com quatro 

jovens que, ao contrário do que acontecia com os emigrantes dos anos 60, não 

pensam em regressar a Portugal só depois da reforma. Mas com o agravamento da 

crise, sentem o país a ficar mais longe.”. Segundo João Peixoto, para o jornal “O 

Público”, “muitos dos planos destes novos emigrantes são "indefinidos", isto porque 

o mercado de trabalho mudou, tornando-se mais sujeito à flexibilidade e criando 

uma maior incerteza nos projectos de vida: "Nos anos 1960, quando se ia para fora, 

a probabilidade de encontrar emprego para toda a vida era gigantesca. Hoje não há 

mais empregos desses em nenhum sector e em nenhum país do mundo.". Ora, as 

dificuldades apontadas, como a dificuldade de oportunidade de emprego, poderão ser 

motivos para o regresso de muitos atores sociais. 

Mediante as entrevistas realizadas pelo jornal, nota-se o sentimento de 

saudade por parte dos entrevistados, a falta dos amigos, a perda de nascimentos, 

                                                           
8 http://www.publico.pt/tema-de-capa/jornal/sao-jovens-emigrantes-qualificados-e-so-querem-voltar-26955000 
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casamentos devido à distância vão perdendo muitos dos episódios familiares, sendo 

estas saudades suportadas pelas visitas a Portugal.  

Em certos casos de emigrantes têm como motivos de regresso a Portugal a 

dificuldade de inserção no mercado de trabalho nos países de destino e as várias 

situações pessoais que funcionam como limitadoras no processo migratório 

relacionadas com os vínculos afectivos. 
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Capítulo 4- Metodologia 

De maneira a dar uma melhor percepção sobre a temática a abordar, esta 

investigação recorre ao método qualitativo pois adequa-se ao quadro de objetivos 

específicos que foram redigidos para a delimitação da investigação, permitindo uma 

melhor compreensão sobre o processo e mecanismos dos atores sociais que 

experienciaram a emigração.  

A metodologia qualitativa é utilizada segundo as posturas teórico-

epistemológicas face às metodologias compreensivas, tal como refere Guerra (2012, 

p.28). Assim tal como continua a explicar a autora, a concepção de informações 

qualitativa está assente nos pressupostos que requerem que as relações de causa entre 

os fenómenos é que estão no núcleo das analise sociológicas.  

Albarello et al. na sua obra consideram que “ os instrumentos metodológicos 

não podem ser escolhidos independentemente das referências teóricas da 

investigação.” (Albarello et al, 1995, p.86), sendo necessário adaptar os dados que 

serão recolhidos aos dados pretendidos pela investigação tal como referem os 

mesmos autores.  

Neste sentido, para esta investigação será adoptada a técnica da entrevista, 

que para a qual é necessário ter ideias claras quanto ao seu contributo e também às 

condições exigidas para a sua aplicação. Albarello et al (1995, p.86-87) consideram 

que, para escolher a técnica de entrevista, é necessário ter em conta as seguintes 

condições metodológicas como, uma relação verbal entre o investigador e a pessoa 

interrogada, uma entrevista provocada pelo investigador, que seja para fins de 

investigação (distinguindo-se da entrevista terapêutica), seja baseada na utilização de 

um guião de entrevista e por fim, seja numa perspectiva intensiva, permitindo 

conhecer mais aprofundadamente as reacções da pessoa. 

 A investigação empírica é demarcada ao espaço geográfico do norte de 

Portugal. Por sua vez, estes atores sociais foram seleccionados para as entrevistas 

mediante o propósito do tema e a inserção num dos dois picos de emigração 

portuguesa em estudo, décadas 1960-70 e a atualidade. No que diz respeito às idades, 

estas foram seleccionadas tendo em conta a idade mínima legal de inserção no 
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mercado de trabalho. Relativamente ao tempo das entrevistas, estas tiveram durações 

bastante diversificadas, não sendo possível especificar uma duração aproximada.   

A selecção dos entrevistados foi realizada mediante o conhecimento prévio de 

atores sociais que experienciaram o fenómeno emigratório, quer pertencentes ao meu 

grupo familiar, de amigos, bem como através de contactos feitos a partir de terceiros. 

Este contacto efetuado com os entrevistados deteve algumas dificuldades 

relacionadas, principalmente, com a falta de tempo disponível para a realização 

entrevistas por parte destes, bem com as suas presenças limitadas em Portugal, 

obrigando em alguns casos, a adiamentos. Estas razões limitaram por isso o número 

de possíveis entrevistas. 

Os entrevistados da primeira fase de emigração, da década 1960-70, no 

momento que emigraram tinham idades compreendidas entre os 14 e os 37 anos, e na 

segunda vaga em estudo as suas idades são compreendidas entre os 23 e os 35 anos. 

As entrevistas foram direccionadas tanto para o sexo masculino como para o sexo 

feminino, sendo que no primeiro grupo constituído por dois elementos do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino. No segundo grupo entrevistado, sobre a 

emigração atual, foram entrevistados também dois elementos do sexo masculino e 

quatro do sexo feminino. De seguida é apresentada uma tabela na qual está 

sintetizada a informação sobre os atores sociais entrevistados. 

Para analisar o material recolhido na pesquisa qualitativa é necessário ter em 

conta qual a técnica de análise que é mais adequada mediante os objetivos da 

investigação. 

Deste modo, para esta investigação a técnica de análise de material 

qualitativo mais adequada é a na análise de conteúdo. A análise de conteúdo pode ser 

definida como uma técnica de pesquisa sistemática, com o objetivo de interpretar as 

comunicações e as significações através da análise de um conjunto de mensagens que 

sustentam a comunicação dos emissores. Segundo Guerra (2012): 

 “A análise de conteúdo tradicional que estruturava à partida as categorias e 

subcategorias de análise partia de um quadro positivista lógico-dedutivo onde a 

teoria detinha o comando integral dos resultados da pesquisa e deixava escapar as 

dimensões e racionalidades dos sujeitos não contidas no enquadramento inicial.” 

(Guerra, 2012, p.62). 
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Considerando os tipos de análise de conteúdo, para esta investigação, será 

utilizada a análise de conteúdo categorial que, segundo Bardin (1979) in Guerra 

(2012, p.63), é “uma análise temática que constitui sempre a primeira fase da análise 

de conteúdo e é geralmente descritiva”.  

Neste sentido, a escolha da técnica de análise de dados, irá permitir melhor 

compreensão sobre o tema da emigração e dentro desta, os vários processos que lhe 

estão relacionados. Para tal, torna-se fundamental saber como foi para os 

entrevistados, o processo de inserção no país de acolhimento, compreender as suas 

relações tanto profissionais, como afectivas e familiares, analisar também a que tipo 

de apoios estes emigrantes recorreram e recorrem relativamente à situação de 

emigração entre outros aspectos que serão analisados. 

De seguida será apresentada uma tabela com uma pequena 

caracterização sobre os atores sociais entrevistados.  

Tabela 6 Caracterização dos Entrevistados 

Fonte: do autor  

E
n

tr
ev

is
ta

d
o

s 

A
n

o
 d

e
 

N
a

sc
im

e
n

to
 

A
n

o
 

E
m

ig
r
a
ç
ã
o
 

P
a

ís
 

E
m

ig
r
a
ç
ã
o
 

S
e
x
o
 

E
st

a
d

o
 C

iv
il

 

n
o

 m
o
m

e
n

to
 

d
a

 e
m

ig
ra

çã
o
 

Id
a

d
e
 n

o
 

m
o
m

e
n

to
 d

a
 

e
m

ig
ra

çã
o
 

H
a

b
il

it
a

çõ
e
s 

li
te

r
á
r
ia

s 

C
id

a
d

e 

o
ri

g
e
m

 

P
r
o

fi
ss

ã
o

 n
a

 

a
lt

u
ra

 
E1 1953 1969 França F Solteiro 16 4º Ano Braga Concierge 

E2 1951 1970 França M Solteiro 19 12º Ano Braga 
Operário 

fabril 

E3 1928 1962 
Moçambique

/ França 
M Casado 34 3º Ano Guarda 

Comércio/ 
Construção 

civil 

E4 1951 1965 França F Solteiro 14 
4º Ano/ 
9ºAno 

Braga Cabeleireira 

E5 1943 1964 França M Solteiro 21 9º Ano Braga 
Operário 

fabril 

E6 1928 1965 França F Casado 37 3º Ano Braga 
Operária 

fabril 

E7 1986 2011 
Suíça/ 

Alemanha 
F Solteiro 25 12ºAno Braga 

Emp. 

Hotelaria 

E8 1978 2013 Espanha F Solteiro 35 Licenciatura Braga Contabilista 

E9 1984 2012 Inglaterra F Solteiro 28 Licenciatura Braga 
Educadora 
de Infância 

E10 1989 2013 Inglaterra F Solteiro 24 Mestrado Braga Babysitter 

E11 1987 2010 Espanha M Solteiro 23 Mestrado Braga 
Application 
Consultant 

E12 1988 2013 Inglaterra M Solteiro 25 Licenciatura Braga Enfermeiro 



Emigrantes Portugueses Low cost: As perspetivas de ontem e de hoje 

62 

 

 

Capítulo 5- Desenho do Modelo de Análise e Hipóteses 

5.1. Desenho do Modelo de Análise 

De acordo com o quadro teórico que anteriormente foi referido, apresenta-se 

de seguida o esquema de modelo de análise que, tal como já indicado, é um esquema 

que enquadra o propósito da presente investigação.  

 

Fonte: do autor 

 

Este desenho de modelo de análise pretende esquematizar a presente 

investigação, neste sentido, num primeiro ponto pretende-se demonstrar as várias 
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transformações que forma ocorrendo no século XX quer internacionais quer 

nacionais, nomeadamente de caráter económico, político e sociocultural, que levaram 

saída de muitos atores sociais portugueses, constituindo-se assim a primeira vaga de 

emigração portuguesa.  

Com o passar dos anos surgem novas transformações, como a Globalização, 

transformações tecnológicas e de comunicação, mudanças na conjuntura económica, 

mediante o assunto da economia mundial, transformações políticas, bem como 

sociais e culturais, o aumento de qualificações académicas superiores dos atores 

sociais e a pouca inserção no mercado de trabalho, o surgimento de problemas 

laborais que provocam instabilidade, desemprego e precaridade, conduzem a uma 

nova vaga de emigração portuguesa. 

Ora, estas duas vagas de emigração são impulsionadas, por assim dizer, pela 

motivação de procura de melhores condições de vida e estabilidade, noutros países, 

quer a nível de inserção social, profissional, política, entre outros aspetos, que não 

eram conseguidos em Portugal. 

 

5.2. Hipóteses 

Após a pesquisa e estruturação do quadro teórico acerca da temática da 

emigração portuguesa e a integração dos portugueses nos países em que se inseriram 

e inserem em duas épocas significativas e alarmantes sobre os fluxos migratórios, são 

redigidas quatro hipóteses como deduções da pesquisa e da análise que irá ser feita a 

posteriori.  

Assim as hipóteses centrais desta investigação são, Hipótese 1- os emigrantes 

das duas vagas são motivados por fatores comuns no momento em que decidem 

emigrar; Hipótese 2- As redes migratórias permitem uma melhor integração dos 

emigrantes portugueses nos países de destino; Hipótese 3- Os emigrantes 

portugueses criaram e criam estruturas para manterem as suas tradições. 
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Capítulo 6- Vivências dos emigrantes  

Após a análise do quadro teórico da Emigração, quer das políticas migratórias 

bem como de algumas características dos emigrantes, foram realizadas entrevistas a 

atores sociais que constituem o objecto de investigação deste projeto. Desta forma, 

caracterizando as relações entre o campo da situação da emigração, o campo 

académico, campo profissional e o campo sociocultural, acompanhados da 

introdução das principais transformações que se registaram no país que desenrolaram 

o fenómeno da emigração.  

Neste sentido, será feita uma leitura e interpretação dos dados recolhidos nas 

entrevistas, permitindo fazer uma abordagem qualitativa evidenciando os aspetos 

relativos às identidades sociais, culturais e profissionais que estiveram presentes no 

momento da tomada de decisão de sair do país bem como na adaptação no país 

recetor. Também serão analisados alguns relatos de entrevistas relacionadas com as 

políticas migratórias. Estas entrevistas foram periodizadas em dois momentos 

marcantes da emigração portuguesa. O primeiro grupo referente à década de 1960-70 

e o segundo grupo de entrevistas referente à atualidade. Com esta análise, pretende-

se um termo de comparação entre as duas épocas de forma a perceber o que mudou 

ou não na emigração portuguesa.  

Ora, o objetivo deste conjunto de entrevistas visa compreender e comparar os 

processos migratórios entre as décadas de 1960-70 e a atualidade, bem como 

auscultar as experiências tanto profissionais, como académicas e socioculturais que 

estiveram presentes na inserção nos países receptores. 

Perfil demográfico e geográfico 

 Conhecer a situação dos atores sociais portugueses é importante para abordar 

e escrutinar o fenómeno da emigração portuguesa entre os dois momentos 

migratórios. Ter conhecimento sobre os locais de origem, os locais de destino, os 

motivos que levaram a emigrar, a descrição da viagem, bem como a familiarização 

que estes tinham em relação a este fenómeno torna-se igualmente importante para a 

análise. 
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No universo de atores sociais entrevistados, foram realizadas doze entrevistas, 

em que seis dos atores são emigrantes da década de 1960-70 e outros seis 

entrevistados pertencentes à vaga de emigração atual, constituindo assim dois grupos 

distintos das duas vagas de emigração. 

Entre os emigrantes, no que se refere à idade, esta varia entre os 14 e os 37 

anos. Relativamente à primeira vaga de emigração as idades dos entrevistados varia 

entre os14 e os 37 anos, em relação à segunda fase esta varia entre os 23 e os 35 

anos. 

O espaçamento etário da primeira vaga de emigração deve-se a vários fatores 

como a saída de Portugal com a família, como no caso dos entrevistados com 14 e 17 

anos, o facto de a decisão ter sido imposta pelos pais; devido ao serviço militar; a 

procura de melhores condições de trabalho e também a procura de liberdade cultural 

e social. Quanto aos entrevistados relativos à emigração atual, as suas idades, 

aquando a emigração, estão compreendidas entre os 23 e os 35 anos. Alguns 

emigraram logo após terminarem o Ensino Superior para procurar emprego fora do 

país. Noutros casos, depois de terem experiência profissional em Portugal decidiram 

ir para outros países para conhecerem novas culturas, terem melhores condições de 

vida e melhorarem as suas situações profissionais. 

Entre os entrevistados, existem quatro elementos do sexo masculino e oito 

elementos do sexo feminino. Estas proporções entre os entrevistados apenas estão 

relacionadas com o facto de serem os elementos do sexo feminino os mais 

interessados em realizar as entrevistas. Note-se que tanto na emigração da década de 

60/70 e na emigração atual, as estatísticas sugerem um maior número de emigrantes 

do sexo masculino comparativamente com o sexo feminino. Em parte, estes números 

deveram-se por exemplo na década de 1960 ao facto dos homem emigrarem na busca 

de um bom emprego para proporcionar estabilidade à família, conseguindo ainda 

verificar-se esta facto atualmente. No entanto, os homens manifestaram-se menos 

disponíveis no momento de serem entrevistados. 

No que concerne à estrutura familiar dos entrevistados, na sua quando 

emigraram não eram casados e não tinham filhos, apenas dois elementos eram 

casados e tinham entre um a dois filhos. No que se refere à década de 1960-70 dos 

entrevistados desta altura, que eram solteiros, casaram e constituíram família num 
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intervalo de tempo que variou entre os 3 e os 7 anos. Já os entrevistados que 

recentemente emigraram, estes saíram do país solteiros e sem filhos e na sua maioria 

ainda se mantem solteiro à exceção de um elemento que casou após 2 anos de ter 

emigrado. Torna-se importante referir que, os emigrantes entrevistados, constituíram 

família com atores sociais portugueses, que em parte já conheciam em Portugal antes 

de emigrarem, noutros casos conheceram-se através dos círculos de amigos e ainda 

casos de já terem uma relação em Portugal e na altura em que emigraram decidiram 

constituir família. 

 O facto de os emigrantes desta segunda vaga ainda não terem constituído 

família poderá estar relacionado com a instabilidade económica e profissional, o que 

já é um facto demográfico constatado em Portugal, o facto de muitos jovens casarem 

mais tarde e terem filhos cada vez mais tarde, devido à conjuntura de crise, 

instabilidade financeira que leva à saída de casa dos pais cada vez mais tarde, as 

condições de trabalho e mesmo a falta de inserção profissional e o desemprego e por 

outro lado o facto de os jovens cada vez mais se preocuparem com as suas atividades 

profissionais deixando de lado o desejo de constituir família e ter filhos. 

Relativamente à origem geográfica dos emigrantes, estes são na sua maioria 

das zonas Norte e Centro de Portugal, tal como refere Marques (2008, p. 294) “trata-

se de regiões com uma forte experiência emigratória”. Dos entrevistados relativos ao 

primeiro grupo estes são maioritariamente da região Norte à exceção de um elemento 

que provem da região centro do país, do concelho Guarda. Os elementos do segundo 

grupo em análise provêm todos da região norte, mais especificamente da cidade de 

Braga. O facto de os entrevistados serem na sua maioria da zona de Braga apenas se 

prende ao facto de ser a cidade onde se realizou grande parte da investigação.  

Por conseguinte, ao analisar as regiões geográficas para as quais estes 

portugueses entrevistados emigraram, verifica-se que os países europeus foram e 

continuam a ser os mais procurados pelos entrevistados e apenas um elemento 

emigrou para Moçambique na década de 1960. Os países centrais europeus, como 

França, a Alemanha, o Reino Unido e Luxemburgo, entre outros, foram um bom 

destino de emigração no pós 2ºGuerra para os portugueses, pois desde a altura em 

que estes começaram a reedificar-se e a recrutar muita mão de obra de outros países 

periféricos, bem como na atualidade, estes países marcados por uma cultura de 
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trabalho progressista e tecnológica atraem os jovens qualificados para os seus 

mercados.  

Neste sentido, a escolha dos países para os quais se deu o fenómeno da 

emigração está geralmente relacionada com a oferta de emprego, com melhores 

condições de vida quer a nível social quer cultural, ou noutros casos determinados 

pelas redes sociais, ou seja, onde familiares e amigos estivessem. Tal como se pode 

constatar em alguns relatos feitos pelos entrevistados da década de 1960-70, “A 

viagem foi planeada com a minha família que já estava lá na França, aqui em 

Portugal tratamos de todos os papéis e partimos para lá.” (entrevista nº1), “Eu não 

escolhi o país para o qual emigrei, o meu pai tinha ido para a França um ano antes 

e eu a minha mãe e a minha irmã mais pequena na altura fomos em 1965 quando o 

meu pai teve melhores condições para nos receber lá. Por isso não escolhemos o 

país, fomos para lá porque era onde estava o meu pai.” (entrevista nº3). Nas 

entrevistas referentes à emigração atual constata-se também que as redes sociais, 

como a família e principalmente amigos foram determinantes para a escolha do país 

bem como de motivação para emigrar, “Foi onde consegui a oportunidade. Teria ido 

para outro sítio sem problema.” (entrevista nº11), “No meu caso, a escolha do país 

esteve relacionada com o facto de já ter muitas pessoas conhecidas por cá” 

(entrevista nº 10), “eu quando emigrei pela primeira vez tive uma oferta de emprego 

de um amigo dos meus país na Suíça e como era uma pessoa de confiança aceitei ir, 

para a Alemanha eu tinha um amigo já de longa data que me perguntou se eu queria 

ir para lá trabalhar num supermercado e aceitei (…)” (entrevista nº7). 

 

Perfil académico dos emigrantes 

Conforme o que se tem vindo a analisar, é visível que o fenómeno 

emigratório da década de 1960-70 é diferente do fenómeno emigratório atual. Deste 

modo, outro fator de diferenciação entre estes dois picos emigratórios portugueses 

centra-se no perfil educativo e académico dos emigrantes, destacando na análise o 

nível de formação, o percurso académico, a situação escolar na altura em que 

emigraram, as experiências de sucesso e insucesso, entre outros aspetos. 
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Mediante a análise elaborada aos entrevistados da primeira vaga, constata-se 

que existem dois grupos quanto ao nível de escolaridade correspondendo um ao 

Ensino Primário do qual fazem parte três elementos e um segundo grupo que 

corresponde ao ensino preparatório. Ainda desta análise, verifica-se que dos 

entrevistados que têm o Ensino Primário, dois elementos são do sexo feminino e um 

do sexo masculino, quanto ao Ensino Preparatório existem dois elementos do sexo 

masculino e um do sexo feminino. 

Neste período, vivia-se em Portugal momentos muito complexos tanto a nível 

sociocultural, com a censura, bem como a nível político e económico, resultantes da 

ditadura Salazarista. 

Com toda esta conjuntura o ensino também era afectado, principalmente para 

as famílias menos abastadas. Conforme se pode constatar nos relatos feitos pelos 

entrevistados, para muitos deles era quase impossível estudar na época pois era muito 

caro manter os filhos na escola, “Deixei de estudar porque primeiro fiz o que na 

altura era a escola obrigatória (ensino obrigatório) e depois porque tinha que 

ajudar os meus pais lá em casa.” (entrevista nº1), “Acabei os estudos com 19 anos, 

mas tive dos 10 aos 14 sem estudar porque os meus pais nessa altura não tinham 

dinheiro para eu estudar e só quando o meu pai arranjou o trabalho na EDP é que 

eu retomei os estudos em Braga.” (entrevista nº 2).  

Na época os estudos eram muito importantes para os atores sociais, tal como 

hoje são, pois eram considerados uma mais valia de forma a conseguir um bom 

emprego, progredir profissionalmente e ter um bom salário, “sim tinham uma grande 

influência porque ajudavam os jovens a conseguir cargos de trabalho bons aqui em 

Portugal.” (entrevista nº1). Segundo as opiniões dos entrevistados, o ensino tinha os 

seus benefícios como obstáculos, “o ensino na época era considerado bom 

ensinavam bem e com os estudos podíamos conseguir um bom trabalho mas ao 

mesmo tempo era caro estudar e para quem não tinha dinheiro ainda pior.” 

(entrevista nº1), outro entrevistado acrescenta que “O ensino português na altura era 

bom também, os cursos eram muitos bons, apenas o obstáculo que havia era que 

para quem não tinha possibilidades não podia continuar os estudos, mas de resto 

não tenho nada a apontar.” (entrevista nº4). 
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Com as dificuldades que eram sentidas naquela altura, muitos adolescentes e 

jovens eram “obrigados” a abandonar os estudos para ajudarem as suas famílias, 

começando desde muito cedo a trabalhar, para outros foi a idade do cumprimento do 

serviço militar obrigatório que fez com que jovens abandonassem a escola pois 

fugiam para outros países, além do serviço militar muitas famílias portuguesas 

desenhavam estratégias familiares de forma a escapar à guerra e a esta conjuntura 

nacional de instabilidade, “Na altura aos 19 anos como tinha que ir para a tropa 

não pude continuar os estudos e tive que fugir para a França (…).” (entrevista nº2), 

“(…)não continuei mais nessa altura porque tive que emigrar com os meus pais(…)” 

(entrevista nº4). Durante as entrevistas foi perguntado se alguma vez pensaram em 

continuar os estudos e em alguns casos os entrevistados mostraram um forte interesse 

em continuar naquela época, alguns deles mesmo nos países para os quais emigraram 

conseguiram tirar formações tanto por realização pessoal bem como por ser exigido 

pelo local de trabalho e também após regressarem a Portugal retomaram o ensino, 

“Depois quando regressei a Portugal fiz o 9º ano. Cá em Portugal também aprendi 

a “Tecla” que para vocês agora é o computador, naquela altura era a máquina de 

escrever (…) e mais tarde fiz uma formação em electrónica” (entrevista nº4). 

Com o avançar dos anos o ensino português foi melhorando as suas 

estruturas, aperfeiçoando as metodologias de ensino bem como o acesso de todos às 

instituições de ensino e o próprio incentivo à conclusão dos estudos. 

Atualmente, a conjuntura do país está intimamente relacionada com a 

educação e formação, pois num mercado internacional tão competitivo como o atual, 

o conhecimento torna-se a chave para o sucesso e progresso do mercado económico. 

Nos últimos anos é visível a evolução dos níveis de escolaridade dos cidadãos 

portugueses, tal como se pode constatar pelos dados do INE entre 2011 e 2014 

relativa à população empregada, há um aumento do número de atores sociais a 

melhorarem as suas qualificações, referindo-se neste caso ao “Secundário e pós-

secundário” e ao “Superior”, por sua vez constata-se uma diminuição progressiva no 

nível de escolaridade referido como “nenhum”, bem como dos níveis “Básic-1º 

ciclo”, “Básico-2ºciclo” e “Básico-3ºciclo”.  

Mediante o testemunho dos atores sociais entrevistados, relativos à 

atualidade, poderemos analisar o nível de escolaridade, o sucesso/insucesso no 
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percurso académico, as áreas de estudo, as suas opiniões referentes ao ensino atual, 

entre outros aspetos. 

Dos seis entrevistados, da segunda vaga, todos eles frequentaram e 

concluíram o Ensino Superior a exceção de um entrevistado que teve que desistir 

devido à situação económica na época. As áreas de ensino variam entre as ciências 

da Saúde, a educação, contabilidade e ciências humanísticas. Especificamente, os 

cursos dizem respeito a Engenharia Biomédica, Enfermagem, Educação de infância e 

Ensino, Contabilidade e Filosofia.  

Um dos principais motivos na escolha destas áreas académicas por parte dos 

entrevistados deve-se principalmente à curiosidade de cada um por estas áreas, “A 

escolha do curso foi mesmo relacionada pela paixão que tenho em ensinar.” 

(entrevista nº10). Outros devido à junção de áreas, como a possibilidade de conciliar 

a área da saúde à tecnologia “Alia tecnologia a saúde, duas áreas de que gosto 

bastante.” (entrevista nº11).  

O sucesso académico prende-se directamente ao percurso de cada ator social. 

Deste modo analisando o percurso dos entrevistados, os cursos escolhidos foram 

realizados com sucesso, com a exceção de um elemento que não terminou, mas a 

maior parte dos entrevistados considera o seu percurso com sucesso devendo-se ao 

facto da vontade de querer saber mais, de aprofundar os conhecimentos. Noutros 

casos, a formação académico foi realizada com sucesso mas com certos obstáculos 

no seu percurso “Um percurso de muito trabalho e empenho, com algumas situações 

que me iam desmoralizando, como o facto de as diretrizes do curso estarem em fase 

de aprovação o que envolveu algumas questões que não esperava, como a obrigação 

de passar pelo mestrado. E também a queda das oportunidades de arranjar um 

emprego, pois a educação estava a sofrer com a situação do país.” (entrevista nº10). 

As escolhas das áreas de formação são o reflexo de uma certa visão 

estratégica para o futuro como forma de inserção profissional, e analisando os 

testemunhos do entrevistado pode-se constatar isso mesmo “Claro que sim. Há áreas 

de estudo que, por circunstâncias diversas, abrem mais portas para o futuro do que 

outras. No meu caso, venho de um curso universitário do qual saem profissionais 

que se integram nos mais variados ambientes de indústria ou investigação, em áreas 

tecnológicas em desenvolvimento. Se compararmos, por exemplo, com uma carreira 
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de professor ou de advogado, as qualificações depois do curso não são tão 

abrangentes, ou seja, o leque de possíveis colocações é menor.” (entrevista nº 11), 

na opinião do entrevistado 8 a escolha da área académica bem como a conclusão do 

ensino superior é uma oportunidade de inserção profissional pois refere que “ (…) 

principalmente com esta situação de crise que nos está afetar, acho que termos um 

nível superior nos vai ajudar a inserir no mercado de trabalho. Na minha área ainda 

se encontra emprego principalmente para quem pertence à ordem dos contabilistas 

(TOC).” (entrevista nº8).  

Numa perspetiva generalista, os entrevistados consideram que as suas áreas 

de formação estão comprometidas devido à situação atual portuguesa, segundo o 

entrevistado 11 “Na área da indústria, ainda estamos aquém de outros países. Na 

área da investigação acho que temos já uma posição forte.”, Outro entrevistado 

adota uma postura mas positiva e refere que “Sim sem dúvida porque os TOC são 

necessários em todas as empresas e organizações.” (entrevista nº8). 

As Instituições de Ensino Superior têm apostado nas demais áreas de 

formação, principalmente nas inovadoras, de forma a ajudar os novos profissionais 

na inserção no mercado de trabalho. Neste sentido torna-se importante compreender 

as opiniões dos atores sociais que experienciaram o sistema de ensino de forma a 

observar aspetos positivos bem como os seus obstáculos, “O sistema de ensino é 

muito relativo, não é mau, mas em algumas situações carece de inovação, não basta 

debitar matérias, cada vez mais as coisas devem ser práticas e acessíveis aos olhos 

dos alunos. Mantê-los motivados e curiosos é importante e para isso é preciso uma 

constante reciclagem nos métodos de ensino.”, na mesma linha de pensamento um 

outro entrevistado afirma que “ainda está algo aquém daquilo que podia ser. Devia 

haver mais contacto directo com a “vida pós-curso”. Aprendem-se algumas coisas 

nas salas de aula, mas aprende-se muito mais a conviver com gente que já está 

inserida no mercado de trabalho e com experiência.” (entrevista nº 11). 

As universidades são fulcrais para os atores sociais, não apenas como 

instituições de formação mas são igualmente importantes como agentes que ajudam 

na reestruturação de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, ou seja, 

constituem-se como alavancas para apoiar os atores sociais na busca de 

oportunidades de trabalho. “Mais ou menos depende das áreas de formação pois se a 
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área de estudo for já uma área saturada no mercado de trabalho poderá ser um 

pouco mais complicado. Mas sim poderá ser uma alavanca, por exemplo com os 

protocolos que as universidades têm com algumas empresas, com as incubadoras de 

empresas, etc.” (entrevista nº8), “ (…) considero que as universidades são 

importantes para a nos lançarmos para o mercado de trabalho, principalmente com 

os incentivos que nos são disponibilizados como mais áreas de formação, 

workshops, especializações, entre outros, são uma alavanca pois como o mercado 

está em constante alteração e as instituições de ensino são importantes na resposta a 

essas alterações através do conhecimento.” (entrevista nº12).  

Apesar das opiniões dos entrevistados serem direccionadas no sentido de que 

a formação académica é uma mais valia para a inserção no mercado de trabalho de 

forma proporcionar melhores condições de vida, aquando a emigração dos mesmos, 

estes nos países nos quais se inseriram não realizaram mais algum tipo de formação 

ou especialização mas manifestam que se for necessário têm todo o ânimo para 

realizar.  

Como se constatou na análise realizada ao perfil académico dos entrevistados, 

em Portugal o abandono escolar por parte dos jovens e adolescentes era notório, nas 

décadas de 1960-70, devendo-se em grande parte à instabilidade financeira das 

famílias que não tinham como manter os filhos a estudar e fazendo com que estes 

tivessem que trabalhar desde muito novos. Devido também à conjuntura nacional de 

ditadura (censura, crises políticas, serviço militar) que resultada na saída do país. 

Mediante este panorama, o corpo de entrevistados insere-se numa linha de ensino 

intermédia devido às próprias condições, considerando que a forma mais cautelosa 

de melhorar as suas condições era o abandonar os estudos e inserir-se no mercado de 

trabalho, tendo que em muitos casos ultrapassar todos os sonhos referentes ao 

percurso académico. Nos dias de hoje, este facto está a ser superado principalmente 

devido aos mercados de trabalho que são considerados mais exigentes e 

consequentemente mais rigorosos com o seu capital humano, tornando-se importante 

para os atores sociais terem uma boa qualificação académica. Com esta exigência do 

mercado laboral, para muitos atores sociais o gosto pela formação, o 

aperfeiçoamento do conhecimento relativamente as áreas que estão inseridos e 

mesmo em novos saberes, faz com que estes atores sociais sejam uma mais valia a 

nível de qualificação para as mais variadas áreas laborais. 
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Perfil Profissional 

A diversidade profissional dos emigrantes entrevistados é constante, 

principalmente se se tiver em conta a situação profissional tanto antes de emigrar 

bem como já inseridos nos países de destino. Neste sentido, no que diz respeito à 

situação profissional dos entrevistados correspondente à década de 1960-70 constata-

se diferentes posições tais como a inactividade em Portugal, o desemprego, a idade 

como fator de não inserção, situação académica, entre outros.  

No decorrer das entrevistas é visível o que foi anteriormente mencionado, 

“(…) saí da escola aos 14 anos e fui direta trabalhar (…) Comecei numa fábrica a 

fazer acessórios para perfumes espanhóis, depois, antes de emigrar, eu trabalhei 

numa loja de calçado, vendia sapatos, na caixa, (…) em tudo o que o patrão 

precisasse (…)” (entrevista nº1), “Eu em Portugal não tive nenhuma atividade 

profissional por assim dizer, apenas uns meses antes de ir para a França é que eu fui 

ajudante de cabeleireira, mas nada de especial.” (entrevista nº4), ainda outro 

entrevistado conta que “Em Portugal eu nunca trabalhei, eu como já referi, sai de 

Portugal por causa do serviço militar, na altura em que estava a terminar os estudos 

porque já tinha 19 anos.” (entrevista nº2). No caso da situação de inatividade que no 

caso era do sexo feminino, menciona que em Portugal nunca trabalhou “nunca foi 

preciso trabalhar aqui porque com o salário que o meu marido na altura recebia 

dava para nos mantermos, (…) só quando emigrei é que precisei de trabalhar” 

(entrevista nº6).   

No que se refere à situação profissional destes emigrantes nos países de 

destino, verifica-se que no geral todos eles se inseriram no mercado de trabalho. Em 

alguns casos tendo um contrato já feito em Portugal e noutros casos só na altura em 

que chegaram ao país é que procuraram emprego e por conseguinte assinaram o 

contrato.  

Na década de 1960-70 a industrialização, dos países centrais da Europa, levou 

a que muitos portugueses emigrassem para lá e se instalassem. Um dos fatores que 

levou a este fluxo de emigração portuguesa para estas zonas industriais foi em parte, 
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o nível de escolaridade dos atores sociais, a baixa qualificação quase que 

redirecciona para padrões laborais que não exigem qualificação académica. 

 As profissões destes atores sociais reflectem este panorama, “quando 

emigrei arranjei emprego numa fábrica e mais tarde como porteira num no prédio 

onde sempre vivi lá e nas limpezas de outros prédios. “ (entrevista nº1), “Trabalhei 

em 3 fábricas como soldador de peças de inox, aço, ferro. Comecei a aprender, tinha 

um monitor que me ensinou. Tive estágio, e formações para ter todas as licenças 

para trabalhar na área.” (entrevista nº2). Para além deste panorama europeu um dos 

entrevistados que emigrou para Moçambique menciona “eu quando fui para lá já 

tinha contrato, trabalhei no comércio, ajudava lá nas lojas a entregar encomendas 

(…).”, como este entrevistado emigrou uma segunda vez conta que “depois passados 

15 anos regressei a Portugal e recebi uma proposta de outro primo para trabalhar 

para a França (…) para perto de Estrasburgo, fui para uma fabrica de pneus (…).” 

(entrevista nº3). 

No decorrer das entrevistas, foi perguntado se os atores sociais na época 

estavam satisfeitos as suas situações profissionais, das opiniões dos vários 

entrevistados saltam à vista dois pontos. Por um lado, a satisfação relacionada com o 

facto de estar empregado, o que em muitos casos em Portugal era de difícil inserção 

no trabalho e ate mesmo melhores condições “sentia-me satisfeito porque tinha um 

emprego leve e ganhava muito mais que em Portugal” (entrevista nº3) e em outros 

casos era a satisfação com a própria atividade/área profissional, “Sentia-me 

satisfeito, porque trabalhava de bata branca, ou seja, eu trabalhava numa soldadura 

especial, que era para fazer os aparelhos para submarinos (…) mais tarde fui 

trabalhar para uma empresa de camiões cisterna no transporte de combustível como 

gasóleo e gasolina, e foi ai que eu fiz as grandes formações para ficar com o 

diploma de soldador.” (entrevista nº2). 

Os processos de inserção profissional no estrangeiro foram traçados mediante 

as vivências dos atores sociais, correspondendo por exemplo à vida social, nível de 

escolaridade, experiências socioculturais, situação económica, mas principalmente 

estão relacionadas pelos acontecimentos em Portugal. As falhas a nível do mercado 

de trabalho que levaram à saída de muitos portugueses. Por conseguinte, foi 

questionado aos entrevistados como viam a situação profissional portuguesa e se a 
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emigração foi uma alternativa para exercer a profissão de sonho. Neste sentido, foi 

referido que “Em Portugal a vida era mais dura, era muito pobre, não tínhamos 

muitas condições, havia muita precaridade, muita pobreza, as mulheres eram poucas 

a trabalhar, eram só os homens a trabalhar, a vida era mais pobre e vivia-se a 

ditadura de Salazar. Lá na França não, era tudo mais fácil, em relação ao trabalho 

havia muitas ofertas e as condições eram melhores.” (entrevista nº2), “eu antes de 

emigrar para Porto Amélia, em Portugal era pedreiro nunca ganhei muito, em 

relação ao país eu aqui na aldeia nunca senti a crise porque sempre estive aqui no 

interior, apenas sentia que havia muita pobreza, quando me fizeram a proposta de ir 

para Moçambique fiquei mais satisfeito porque podia juntar dinheiro para construir 

uma casa para mim (…).” (entrevista nº3). 

Como se pode constatar acerca das atividades profissionais dos portugueses 

no local de destino são na sua maioria similares às que já eram praticadas em 

Portugal. Por sua vez, estas atividades profissionais exercidas quer em Portugal quer 

no país de destino estão relacionadas com o grau de qualificação das mesmas, que 

nestes casos correspondem a profissões pouco qualificadas, ou pouco rigorosas neste 

sentido. Outro facto para este tipo de atividades laborais prende-se com o nível de 

escolaridade destes emigrantes, na década de 60/70 predominava em Portugal, o 

baixo nível de escolaridade e ainda o grande o número de portugueses que eram 

analfabetos. Assim, tal como este grupo de entrevistados em análise também se 

revela que na altura tinham na sua maioria baixos níveis de escolaridade, o que 

reflectiu nas suas situações profissionais, no sentido que as suas atividades laborais 

estão relacionadas com profissões de pouca qualificação. 

Como dito anteriormente acerca do ensino, as alterações feitas no ensino 

português nas décadas seguintes, foram benéficas quer a nível das taxas de 

escolarização, pois permitiu atenuar os baixos níveis de escolaridade e mesmo os de 

analfabetização, quer a nível motivacional dos cidadãos portugueses em relação à sua 

formação. 

Com a evolução do sistema de ensino e dos níveis de escolaridade, a situação 

profissional dos portugueses foi também alterada. Quer isto dizer que, como há uma 

maior preocupação e exigência com a formação académica, levando ao aumento do 
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nível académico torna-se, por conseguinte, visível o aumento de atividades 

profissionais mais qualificadas.  

Como se verifica nas entrevistas realizadas aos atores sociais que emigraram 

recentemente, a maioria dos entrevistados trabalha em áreas estão relacionadas com 

as áreas da sua formação académica. Assim, há uma variedade de atividades 

profissionais entre os entrevistados, desde a área da saúde, à educação e até mesmo 

trabalho na hotelaria. Como se pode verificar nos seus testemunhos, “Application 

Consultant” relativo à área da Engenharia Biomédica (entrevista nº11), “Sou TOC – 

Técnica Oficial de Contas” (entrevista nº8), “Sou empregada de cozinha num hotel” 

(entrevista nº7), “ sou enfermeiro num lar de idosos” (entrevista nº12) e no que 

respeita à área do ensino há dois entrevistados do sexo feminino em que as suas 

profissões são babysitter e num outro caso educadora de infância. 

Tendo em conta as atividades profissionais, foi colocada, a estes emigrantes, 

a seguinte questão “a atividade profissional que exerce é a atividade de sonho?”. 

Alguns dos entrevistados não se sentiram indiferentes com a questão e responderam, 

“Não. Pretendo ser professor titular numa escola primária.” (entrevista nº10) 

“Numa perspectiva profissional, sim, é.” (entrevista nº11), “trabalhar como 

enfermeiro num lar de idosos não era exactamente o que eu idealizava quando ainda 

estava na Universidade, sempre pensei em trabalhar num hospital ou até mesmo 

num centro de saúde.” (entrevista nº12). 

Relativamente às experiências profissionais dos entrevistados nos países de 

destino, estas são variadas, em determinados casos já exerciam a mesma atividade 

profissional em Portugal e noutros foi no país de destino que iniciaram a sua carreira 

profissional.  

 No que respeita ao tipo de tarefas que desempenham no trabalho, estas 

também são variadas, na área de Application Consultant, o entrevistado 11 menciona 

“No meu tipo de trabalho, não há um local de trabalho específico. Cubro a 

Península Ibérica como técnico/clínico de equipamentos de cirurgia. Visito vários 

hospitais por semana.”, na área da Educação, a entrevistada que é educadora de 

infância refere “eu no meu trabalho cuido de crianças num colégio, promovo 

oportunidades de aprendizagem a crianças entre os 3 meses a 5 anos, basicamente 

faço atividades diárias de aprendizagem de forma estimular as crianças.” (entrevista 
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nº9), relativamente à entrevistada que trabalha na hotelaria, a única entrevistada que 

não ingressou no Ensino Superior, descreve que o seu trabalho “eu faço um pouco de 

tudo na cozinha, menos cozinhar claro porque para isso é necessário curso, então eu 

ajudo a organizar todos os materiais lavo e mantenho o espaço da cozinha 

organizado, também quando é pedido ajudo no bar do hotel a limpar as mesas a 

tratar dos copos (…).” (entrevista nº7). 

Os contratos laborais dos entrevistados são diversos tais como, contrato a 

tempo indeterminado, contratos sem termo, contrato permanente e ainda contrato a 

termo, todos estes entrevistados desempenham as suas atividades profissionais como 

empregados, com a exceção de um que trabalha por contra própria dizendo respeito à 

atividade de babbysitter. 

A prestação profissional bem como o bom ambiente profissional estão 

relacionados com a satisfação dos profissionais em relação ao trabalho que 

executam, assim os entrevistados deram as suas opiniões referindo de estavam ou 

não satisfeitos com a sua situação profissional, no geral os entrevistados mostraram-

se satisfeitos com as suas profissões, mesmo que para isso tivesse sido necessário 

emigrar. 

Relativamente à aspiração profissional, as profissões de sonho também estão 

relacionadas com o que anteriormente foi referido. Neste sentido, o entrevistado, a 

este respeito, têm opiniões bastante diversificadas, “Pretendo continuar a 

desemprenhar bem as minhas funções e tentar subir mais dentro da empresa.” 

(entrevista nº 8), “pretendo manter-me na área da hotelaria porque é o que 

realmente gosto” (entrevista nº7), “Conseguir evoluir pessoalmente, para alcançar o 

trabalho desejado na minha área.” (entrevista nº10), “Trabalhar mais uns anos e 

deixar a vida corporativa para ser viajante/trabalhador por tempo indefinido.” 

(entrevista nº11).  

A par destas motivações, surge também a questão dos motivos pelos quais os 

atores sociais exercem as suas atividades no estrangeiro. Como se verifica mediante 

os seus perfis, estes exercem as suas atividades profissionais nos países para os quais 

emigraram pelo facto de em Portugal não conseguirem inserção profissional nas suas 

áreas ou até mesmo em outras atividades profissionais. Noutros casos as aspirações 

profissionais têm como objetivo uma vida mais estável, o desejo de quererem 
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constituir família e em Portugal não terem essas condições, ou até mesmo para ter 

novas experiências a nível sociocultural, levou os atores sociais exercerem as suas 

profissões noutros países, “Se tivesse as mesmas condições de trabalho e conforto 

que me são dadas em Madrid, iria para Portugal sem pensar duas vezes, obviamente 

pela diferença no custo de vida que é mais baixo.” (entrevista nº11). Em outros casos 

não é visível a vontade de trabalhar em Portugal “De momento não, porque acho que 

em Portugal a situação profissional está um pouco instável.” (entrevista nº8), “no 

meu caso, a minha área está com dificuldades no mercado de trabalho, mas o que 

realmente me levou a exercer a minha atividade profissional no estrangeiro foi 

mesmo conhecer novos sistemas de vida novas culturas.” (entrevista nº12). 

No mercado laboral português são visíveis inúmeras falhas, tanto a nível de 

incentivos quer políticos propostos pelo Estado, quer das próprias organizações 

empresariais, a conjuntura feita de obstáculos deve-se, em parte, à crise iminente no 

país.  

A participação na competição do mercado de trabalho internacional, faz com 

as empresas nacionais se sensibilizem e se preocupem em apostar, de forma 

estratégica, em áreas inovadoras, na formação qualificada dos atores sociais 

portugueses para que se consiga ter em Portugal, um conceituado número de capital 

humano altamente qualificado de forma a competir no mercado internacional. 

Consequentemente é visível em Portugal as parcerias feitas entre Instituições de 

Ensino e as empresas na aposta em áreas inovadoras tais como as relacionadas com 

as tecnologias, de forma a criarem novos produtos, apostando na melhor qualidade 

para que consigam ter uma maior e melhor visibilidade a nível internacional.  

Mas, o mercado português, mediante a crise económica, torna-se saturado 

resultando na dificuldade na inserção profissional, em situações de precariedade 

como as subcontratações e até mesmo no desemprego. Assim, é observada a saída, 

do território português, de capital humano altamente qualificado, procurando 

inserção profissional noutros países deixando Portugal “despido” de capital humano 

qualificado. Este fenómeno, de saída de capital humano qualificado, tem sido 

bastante debatido na atualidade, apelidando-se de “fuga de cérebros”, tal como 

salientado na revisão de literatura.  
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A opinião dos entrevistados, acerca da situação profissional de Portugal 

apresenta-se de forma pejorativa, “Apenas posso falar da minha experiência (…) 

Realizei um estágio profissional numa empresa onde pregavam que valorizavam a 

“competência” quando na verdade se baseava mais em títulos de “Você” e “Senhor 

Doutor” do que noutra coisa. (…) Isto fez-me querer sair de lá o quanto antes.” 

(entrevista nº11), “Penso que neste momento existe muita gente à procura do mesmo 

e menos oportunidades profissionais por falta de verbas.” (entrevista nº 10), “As 

notícias sobre Portugal deixaram de me interessar desde que emigrei.” (entrevista 

nº8), “(…) poucas oportunidades de emprego, os salários abaixo do esperado, 

inexistência de progressão na carreira.” (entrevista nº 9). 

O facto de na atualidade ser destacada a qualificação dos novos profissionais 

não significa que esta parcela seja a mais significativa a nível nacional, de facto é 

constatável que existem cada vez mais jovens com qualificação académica superior a 

emigrar, mas uma grande percentagem está relacionada com atores sociais menos 

qualificados.  

 

Perfil Sociocultural 

As caraterísticas socioculturais dos atores sociais são marcadas pelas 

vivências familiares, em grupo (como os grupos de trabalho, relações de amizade, 

entre outros), pelos próprios valores que estes têm incorporado pela sociedade e 

cultura a que pertencem, que deste modo são fatores decisivos para as suas escolhas 

tanto de estilos de vida como nos vínculos sociais. 

No que concerne ao estudo em análise é de notar alguns parâmetros de forma 

a perceber o que se foi alterando ao longo dos anos em atores sociais que 

experienciaram o fenómeno da emigração. Serão analisadas, a integração nos países 

recetores, hábitos, costumes e valores, a qualidade de vida, a interactividade com a 

família em Portugal e as formas como comunicam, bem como os vínculos relacionais 

nos países de destino. 

Por conseguinte, na análise dos relatos facultados pelos emigrantes da década 

de 1960-70, nota-se que, de um modo geral descrevem que a integração no país de 

destino foi feita da forma mais positiva, tanto pelos próprios cidadãos naturais bem 
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como por outros emigrantes tanto da mesma nacionalidade bem como de outras, “Os 

franceses recebiam muito bem os portugueses porque nos viam como bons 

trabalhadores.” (entrevista nº 2); “Sim em Paris fomos bem recebidos, não havia 

quase obstáculo a apontar. Acho que nos conseguimos integrar bem (…) muito bem 

recebida, toda a gente era simpática para mim.” (entrevista nº1). Para esta 

integração foram importantes as várias redes sociais, como no caso de França, as 

associações lusas, de caráter étnico, os grupos de trabalho, bem como as famílias, 

amigos e conhecidos. 

Um dos fatores que levou alguns emigrantes a ter um determinado grau de 

dificuldade na sua inserção foi a língua, a dificuldade em conseguir comunicar 

tornou-se um entrave para muitos atores sociais, mas como alguns entrevistados 

referiram havia formas de conseguir contornar este obstáculo, “Para muitos era 

complicada a integração por causa da língua, mas para mim foi fácil porque eu fui 

logo aprender. Fui para a Alliance Francaise lá em Paris.” (entrevista nº2), “eu 

quando soube que era intensão dos meus pais emigrar para a França, em casa fui 

aprendendo a minha maneira o francês, com revistas e cassetes que tinha em casa de 

música, escrevia e depois fazia a tradução (…).” (entrevista nº4), “(…) eu lá na 

França tinha uma maneira engraçada de comunicar com as pessoas, era por gestos 

no início, quando ia ao supermercado para saber o preço de alguma coisa apontava 

para o que queria e fazia um gesto para saber quanto custava (…) a minha irmã 

fazia ainda melhor tal como eu não compreendia o que a patroa dizia e comunicava 

com gestos e para saber o que a patroa lhe dizia, a patroa escrevia um bilhete para 

a filha lhe traduzir o que queria (…).” (entrevista nº6). 

O quotidiano dos emigrantes desta época era em parte influenciado pela 

cultura portuguesa, tanto a nível da educação familiar, de costumes e tradições tanto 

de lazer, bem como a nível religioso. Naquela época, no que respeita às suas 

atividades de lazer, estas ainda eram influenciadas pela vida em Portugal, devido à 

falta de liberdade, bem como o conservadorismo relativo aos costumes e valores, 

repercutindo-se na forma como os emigrantes viviam. Para a maioria dos 

entrevistados, quando lhes foi perguntado quais as atividades de lazer, as suas 

respostas foram idênticas, as suas atividades basicamente correspondiam ao descanso 

e convívio com a família e amigos portugueses. Nos entrevistados que se mantiveram 

por mais anos nos países de destino nota-se que os seus estilos de vida passaram a ser 
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mediante as práticas nos locais, “Eu vivia mediante os costumes franceses, era do 

trabalho para casa devido ao stress no emprego, o que não dava para seguir muitos 

dos nossos costumes portugueses como nos reunirmos com a família (…) ao fim de 

semana saia com colegas franceses para ver as corridas de cavalo para as apostas 

(…).” (entrevista nº2), “eu no início ainda ia à missa perto da minha casa mas com 

o passar dos anos passei a não ligar muito a esses costumes portugueses, passei a ir 

dar caminhadas, a conviver com colegas que viviam perto da minha casa e também 

descansava”. (entrevista nº1). 

A qualidade de vida dos atores sociais portugueses tornou-se muito 

importante. Neste sentido, viam o “sacrifício da emigração” como algo que lhes 

trazia em troca melhores condições de vida e estabilidade que poderiam proporcionar 

às famílias, maior motivação a nível pessoal e também as condições salariais que 

eram consideradas bastante boas, “sinto-me satisfeita com a minha qualidade de 

vida, pois posso fazer o que me apetece sinto-me feliz e penso que é isso que 

importa.” (entrevista nº1), “Para mim, uma boa qualidade de vida, é ganhar bem, 

ter um bom emprego, uma boa arte (ser profissional) para termos uma boa 

qualidade.” (entrevista nº 2). É mencionado, por estes, que a qualidade de vida que 

lhes foi proporcionada nos países de destino não seria a mesma caso se mantivessem 

em Portugal, devido aos demais problemas que anteriormente apontaram sobre os 

obstáculos portugueses. 

No referente aos vínculos que eram criados, os entrevistados mencionam que 

criaram muitos laços primeiramente com os demais emigrantes da mesma 

nacionalidade que também viviam nos locais, com a vizinhança e em outros casos os 

primeiros vínculos eram criados nos locais de trabalho. 

A comunicação com os familiares e amigos que deixaram em Portugal era 

feita, na altura, por meio de cartas ou por telefone, sendo este último meio, uma 

forma mais difícil de concretizar pois tinha muitos custos. Estes atores sociais 

também quando tinham possibilidade visitavam Portugal, sendo a altura mais 

propícia nas férias de verão. Grande parte, dos entrevistados, apenas visitava o país 

de uma a duas vezes por ano, pois a viagem era muito cara e também devido às 

longas distâncias entre países, “eu desde que emigrei para Moçambique nunca mais 

regressei a Portugal só quando vim definitivamente, comunicava por carta com a 
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minha família para saber as novidades (…) quando fui para França já foi mais fácil 

comunicava na mesma por carta e no verão vinha todos os anos durante um mês 

(…).” (entrevista nº3). A forma dos atores sociais conseguirem lidar com a distância 

era feita através das cartas que trocavam com os amigos e familiares bem como a 

vinda a Portugal nas férias, noutros casos a forma como faziam passava por 

momentos não pensarem no seu país outros reuniam-se com amigos e familiares 

portugueses. 

As características socioculturais dos emigrantes portugueses foram sendo 

alteradas ao longo dos anos em alguns aspetos, tal como se pode observar nos 

depoimentos fornecidos pelos atores sociais que emigraram nos últimos anos. Neste 

sentido, no que respeita à sua integração nos países recetores e a par do que foi 

relatado pelos emigrantes dos anos 60/70, também estes detiveram uma boa 

integração, “Em Madrid, penso que a integração é fácil e os processos burocráticos 

estão bem montados, embora lhes possamos fazer algumas críticas (…), fui bem 

recebido, tanto pelo país como pela própria empresa (que é alemã). Foi-me dado 

tempo pelo meu supervisor para me adaptar e poder realizar todos os trâmites de 

quando nos mudamos para um sítio novo (registo na “Junta”, abertura de conta 

bancária, mudança de casa, etc.) (…).” (entrevista nº 11), “Sim fu bem recebida, a 

ajuda das pessoas conhecidas ou das que conhecemos na mesma situação é 

fundamental (…).” (entrevista nº10).  

A questão da língua, com outras culturas, para estes novos emigrantes, é algo 

que está amenizado pois atualmente, no ensino a língua estrangeira já está inserida 

no plano pedagógico e mesmo o facilitismo em formações de língua estrangeira 

proporcionada por várias instituições de formação dá a possibilidade, a quem quer 

emigrar, de um primeiro contacto com a língua.  

O dia a dia destes recentes emigrantes, abordando os seus hábitos, costumes e 

estilos de vida, estão relacionados, tanto com as novas tecnologias que auxiliam na 

vida social, bem como em determinados valores que ao longo dos anos foram sendo 

alterados, nomeadamente a nível de casamento, filhos. Torna-se importante 

mencionar que as TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) influenciaram e 

facilitaram os processos migratórios, aproximando as famílias e os amigos. 
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De uma forma geral, os atores sociais consideram que a qualidade de vida 

está relacionada com o conforto tanto a nível social bem como a nível financeiro, a 

convivência entre amigos e familiares, o tempo de descanso sendo considerados 

como os mais importantes, “temos sempre algum tempo para distrair, sair e 

descontrair.” (entrevista nº10), “Poder gerir o meu calendário. Separar bem o tempo 

dedicado ao trabalho e o tempo dedicado ao lazer. Fazer amigos e mantê-los. Ter 

um bom salário que me permita poupar e ao mesmo tempo não me privar dos 

consumos fúteis do dia a dia social.” (entrevista nº11). 

A evolução da tecnologia permitiu uma melhor comunicação entre os atores 

sociais. Neste sentido, as barreiras físicas foram ultrapassadas por várias aplicações 

que permitem a comunicação por todos os cantos do planeta. Assim, a comunicação 

que é feita pelos emigrantes na atualidade de forma mais rápida, sendo a carta 

substituída pelo Skype e outras redes sociais que permitem este contacto. Este 

facilitismo permitiu em parte, a muitos dos emigrantes portugueses, contornar as 

saudades e a distância do país, da família, dos amigos, podendo manter contacto 

sempre que querem das mais variadas formas. Outro feito, na atualidade, está 

relacionado com a possibilidade de viajar de forma cada vez mais barata, ou seja de 

forma “Low cost”, estas promoções nos mais variados transportes permitem que 

muitos portugueses possam visitar o país de origem mais vezes do que anteriormente 

era registado. 

Foi colocada uma última questão, aos emigrantes entrevistados das duas 

vagas de emigração, relativamente ao retorno a Portugal. No que concerne aos 

emigrantes da primeira vaga, grande parte regressou ao fim de conseguirem 

estabilizar as suas situações financeiras e familiares, noutros casos o retorno deveu-

se ao facto de não se conseguirem integrar na cultura dos países de destino, “(…) eu 

regressei a Portugal porque não consegui adaptar-me ao país, para mim a situação 

de emigrante era complicada principalmente devido às saudades que tinha de 

Portugal (…).” (entrevista nº4), “quando consegui juntar dinheiro tanto em 

Moçambique como em França, vim para Portugal acabar a casa que comecei a 

construir com o dinheiro que ganhei lá fora (…).” (entrevista nº3). Noutros casos, o 

regresso a Portugal só se quando atingiram a idade da reforma, “Depois em 2013, 

voltei a Portugal com o meu marido, deixamos lá na França 2 filhos e outra na 

Suíça, ficaram lá a trabalhar, e nós quando nos reforma-mos voltamos. Foi algo que 
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sempre pensamos, quando um dia nos reforma-se-mos viríamos para Portugal. Foi 

algo que me custou quando regressei porque tudo me parecia estranho. As pessoas 

que eu conhecia, algumas faleceram e outras minhas amigas já não tínhamos tanta 

ligação. Mas mesmo assim estou satisfeita por puder voltar ao meu país.” (entrevista 

nº1), “Eu estou reformado, regressei a Portugal definitivamente, o que me levou a 

regressar foi o facto de Portugal ser o meu pais do coração e claro que gosto de 

tudo aqui, tudo me atrai principalmente o clima, estou muito satisfeita por estar aqui 

claro.” (entrevista nº2). 

No caso da vaga emigratória atual, quando colocada a questão de se um dia 

iriam regressar a Portugal, as respostas dadas por estes foram um pouco diferentes 

das dadas pelos emigrantes da década de 1960-70. Os emigrantes desta nova vaga 

têm respostas vagas sobre esta questão, “Num futuro próximo não, tenciono ficar por 

este país.” (entrevista nº10), “Neste momento pretendo continuar aqui em 

Espanha.” (entrevista nº8), “(…), enquanto tiver emprego aqui na Alemanha 

pretendo manter-me aqui.” (entrevista nº7). 

As perspetivas em relação ao regresso a Portugal entre as duas vagas 

emigratórias são vistas de forma diferente pelos atores sociais entrevistados. 

Relativamente aos atores sociais da primeira vaga, estes tinham como objetivo, desde 

que emigraram, de regressarem a Portugal quando as suas situações, quer 

económicas quer profissionais estivessem estabilizadas. Enquanto na atualidade, os 

atores sociais desta vaga referem que não está nos seus planos futuros o regresso a 

Portugal. 
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Conclusão 

Ao longo da História, foram assinalados vários fenómenos relativos aos 

fluxos migratórios internacionais. Portugal, a par deste fenómeno migratório 

internacional, também o acompanhou, através do seu próprio fenómeno migratório 

mediante as conjunturas quer nacionais quer internacionais. 

Estes fenómenos migratórios são motivados por fatores de ordem económica, 

política, sociocultural, entre outros fatores. Mediante o processo do fluxo migratório 

português ao longo dos anos ganham um maior destaque dois picos temporais, o 

primeiro diz respeito à década de 60/70 e o segundo pico temporal é referente à 

atualidade. Neste sentido, a presente investigação aborda estas duas vagas 

emigratórias, através das suas particularidades, segundo os testemunhos de atores 

socias que experienciaram o fenómeno emigratório português. 

No que respeita à primeira vaga emigratória, é de destacar a situação política 

que era vivenciada em Portugal, sendo evidenciada a ditadura salazarista, que se 

repercutiu a nível sociocultural, tendo como exemplo as inúmeras limitações 

impostas como liberdade de expressão, ou seja, a censura. No que concerne à 

situação económica, eram nítidas as desigualdades registadas, destacando-se a grande 

taxa de pobreza, a fuga à guerra colonial, despertando nos atores sociais portugueses 

a vontade de procurarem melhores oportunidades de vida no exterior. 

A procura de mão de obra por parte de países centrais da Europa, para as suas 

reconstruções após a segunda guerra, levou os atores sociais portugueses a 

emigrarem. Mediante a análise realizada, constata-se que deste fluxo migratório 

grande parte dos emigrantes envolvidos neste processo possuía baixas qualificações 

académicas, bem como a maior parte era constituída pelo sexo masculino, 

trabalhando essencialmente na indústria, os destinos eram fundamentalmente países 

da Europa ou as colónias ultramarinas. 

Para este fluxo emigratório da década de 60/70, torna-se importante o papel 

das redes sociais, pois funcionaram como apoio, ou seja, um agente integrador, bem 

como fator influenciador do destino migratório. As redes sociais, desta primeira 

vaga, são principalmente a família já inserida no local de destino, amigos tanto do 
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país de origem que já estejam inseridos no país de destino e até mesmo grupos de 

amigos de diferentes nacionalidades, as comunidades e associações portuguesas que 

ajudavam na integração dos emigrantes, chamando-se a este processo de entreajuda 

de solidariedade étnica. 

Com o avançar dos anos e principalmente com a entrada do século XXI, 

foram muitas as transformações que se registaram. A Globalização permitiu a 

expansão das relações a nível internacional e com ela as várias transformações e 

avanços das tecnologias e meios de comunicação, possibilitando uma melhor e mais 

facilitada troca e dinâmica de capital humano, estando relacionada com a dinâmica 

da economia mundial. Foi assim criada uma nova vaga de emigração caracterizada 

tanto pelo que referido anteriormente com todos os avanços e transformações 

registadas, mas também pela particularidade desta nova vaga possuir mais 

qualificações académicas. As várias transformações registadas, relativas às políticas 

internacionais, principalmente na Europa, estão relacionadas com a criação de um 

espaço livre comum, facilitando este intercâmbio de atores sociais. 

Nesta nova vaga migratória, Portugal não ficou indiferente a este processo 

global, participando nesta dinâmica de mobilidade migratória. Ora, o fluxo 

migratório português não se deu apenas por motivos de ordem internacional, deu-se 

também mediante uma conjuntura nacional de crise, instabilidade, situações de 

precariedade laboral, bem como o aumento constante do desemprego, escassez de 

oferta de emprego, a particularidade dos qualificados principalmente jovens e a 

consequente escassez de oportunidade de inserção no mercado de trabalho, 

resultaram na intenção de muitos atores sociais procurarem melhores condições fora 

de Portugal. 

Neste novo processo emigratório, a par da primeira vaga, tornam-se 

importantes as redes sociais na inserção e integração dos emigrantes nos países de 

destino, nomeadamente a família, amigos, instituições laborais, associações, entre 

outras redes. Ora, tal como já mencionado anteriormente, esta atual vaga insere-se 

numa época de transformações a nível tecnológico e dos meios de comunicação, 

permitindo um grande apoio para estas redes migratórias.  

As políticas emigratórias facilitaram a mobilidade dos atores sociais 

portugueses, principalmente com os vários acordos realizados a nível internacional e 
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mediante as políticas internacionais de cariz migratório, facilitaram os processos 

burocrático dos emigrantes, o que em tempos eram processos morosos. 

A par desta mobilidade emigratória portuguesa, o governo português tem 

vindo a implementar estratégias de forma a incentivar o regresso de muitos 

emigrantes portugueses de forma a colmatar várias falhas registadas como a nível 

demográfico bem como a taxa de saldo migratório negativo, bem como incentivar o 

mercado laboral português com o apoio dos atores socias qualificados. 

A investigação tem como objetivo responder a várias dúvidas e deduções 

empíricas sobre a temática abordada. Neste sentido, mediante entrevistas realizadas, 

aos atores sociais que experienciaram o fenómeno de emigração portuguesa entre a 

década de 60/70 e a atualidade, e posterior análise serão verificadas as hipóteses 

propostas na primeira parte do trabalho, a primeira hipótese: Os emigrantes das duas 

vagas são motivados por fatores comuns no momento em que decidem emigrar, a 

segunda hipótese: As redes migratórias permitem uma melhor integração dos 

emigrantes portugueses nos países de destino, por último, a terceira hipótese, Os 

emigrantes portugueses criaram e criam estruturas para manterem as suas tradições. 

No que respeita à primeira hipótese, referente às motivações apresentadas 

pelos emigrantes portugueses das duas vagas, constata-se que estes atores sociais 

destas duas vagas são motivados por fatores de caráter económico e profissional, na 

medida em que procuram no estrangeiro melhores condições de vida e inserção no 

mercado de trabalho que não eram encontradas em Portugal. Estas motivações têm 

particularidades, quando observadas mais atentamente. No caso dos emigrantes da 

década de 60/70, estes foram motivados principalmente de índole económica e 

política que deixavam o país instável. Nesta vaga a particularidade centra-se na 

guerra colonial e no serviço militar obrigatório, levando muitos jovens a fugir a este 

serviço bem como muitas famílias amedrontadas com a guerra. Relativamente à vaga 

emigratória atual, o atores sociais também são motivados por razões económicas, na 

procura de melhores condições de vida, tendo a particularidade de procura de 

melhores condições laborais, bem como de ascensão de carreira, devendo-se em 

parte, ao aumento da qualificação académica.  

Relativamente à segunda hipótese, “as redes migratórias permitem uma 

melhor integração dos emigrantes portugueses nos países de destino”, tal como 
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anteriormente observado, as redes sociais são importantes no processo de decisão, da 

escolha do destino bem como da inserção dos atores sociais. No que respeita aos 

atores sociais da década de 60/70, estes apontam os familiares, amigos, bem como 

colegas de trabalho como os agentes que facilitaram a integração.  

As redes sociais fizeram com que os destinos dos emigrantes tivessem 

destinos previamente escolhidos. Com a chegada dos atores sociais aos seus países 

de destino, familiares, amigos, associações e a comunidade ajudavam na procura de 

habitação ou davam abrigo nos primeiros tempos, ajudavam também na 

comunicação, na procura de emprego, pois em muitos casos não sabiam falar a 

língua do país de destino, entre outros aspetos relativos à integração dos emigrantes. 

No que concerne à emigração atual, as redes sociais são praticamente idênticas às da 

primeira vaga, família, amigos, bem como os colegas de trabalho são aprontados 

como os agentes que permitiram uma melhor integração. A particularidade deste 

caso centra-se nas entidades empregadoras que apoiam os emigrantes tanto a nível de 

habitação como nos processos burocráticos tornando-se também facilitadores na 

integração. 

A terceira hipótese relaciona-se com a criação de estruturas por parte dos 

emigrantes portugueses de forma a manterem as suas tradições. Os emigrantes da 

década de 60/70, criaram determinadas estruturas de forma a manterem as tradições 

portuguesas, tendo como exemplos as reuniões de família, em que as famílias se 

juntavam várias vezes de forma a manterem o convívio tal como em Portugal, o 

convívio com os amigos nas associações, os festejos do Natal e a Páscoa, importante 

no caráter religioso português, a ida à igreja, bem como a vinda a Portugal nas férias. 

Isto, permitiu criar estruturas de forma a manter a tradição portuguesa nesta 

emigração da década de 60/70. No que respeita à vaga atual, este assunto sofre 

algumas alterações, ora, devendo-se em parte ao tipo de emigração, ora às várias 

transformações tecnológicas e até mesmo às aspirações e objetivos da emigração. Os 

emigrantes da atualidade mostram-se um pouco mais distantes das tradições 

portuguesas, grande parte adota costumes dos países de destino deixando para trás as 

tradições portuguesas, o convívio passa a ser feito com grupos de outras 

nacionalidades, entre outros aspetos, mas tendo um aspeto em comum com a 

emigração da década de 60/70 o facto de visitarem a família a Portugal nas férias e 
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noutras festividades e manterem o contacto constante com Portugal, que atualmente é 

facilitado devido aos avanços tecnológicos e dos meios de comunicação. 
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Guião de Entrevista (Atualidade) 

No Âmbito da Dissertação de Mestrado em Sociologia, Organizações e Trabalho 

da Universidade do Minho, venho pedir a sua colaboração de modo a compreender mais 

pormenorizadamente a emigração segundo os portugueses entre os anos 60-70 e a 

actualidade. Peço assim a sua autorização para gravar a entrevista de modo a facilitar a 

transcrição, lembrando que a entrevista é destinada meramente a estudo qualitativo 

sobre a temática garantindo o anonimato do entrevistado. 

Ano de Nascimento: 

Ano de emigração: 

Local de Origem: 

Local de Destino 

Sexo: 

 

1. Qual o país cidade para o qual emigrou? 

2. Pode-me dizer quais os motivos que o levaram a sair do país? 

3. A escolha do país de destino está relacionada com algum factor especial ou 

simplesmente foi onde conseguiu uma oportunidade? 

4. Como caracteriza a emigração atual? 

5. A situação de emigrar foi algo que foi planeado? Quer explicar? 

6. O local onde se encontra (reside) é o mesmo desde que saiu de Portugal 

como emigrante?  

6.1. Se não, pode referir que locais já passou, quanto tempo esteve e o ano 

em que emigrou para esses locais. 

 

Situação académica 

 

7. Relativamente a questões mais concretas, qual o seu nível de escolaridade?  

7.1.Caso tenha formação especializada ou superior: Qual a área de 

formação; curso; formação especializada. 

7.2.Quais as razões que o levaram a escolherem esse curso? 

8. Como define o seu percurso académico? (com sucesso/insucesso) Porquê? 
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9. Considera que os estudos são uma oportunidade para a integração no 

mercado de trabalho? E em relação à sua área? Se sim, quais as razoes que 

o leva a pensar que sim? 

10. Acha que em Portugal a sua área tem um futuro promissor? 

11. Como descreve o sistema de ensino atual? Consegue apontar obstáculos? E 

aspetos positivos? 

12. Na sua opinião o sistema de ensino é um apoio para a inserção no mercado 

profissional? 

13. Considera que as instituições de ensino superior constituem na sua 

estrutura alavancas para apoiar os atores sociais na busca de oportunidades 

de trabalho? Pode exemplificar um ou mais tipo s de apoios dados por essas 

instituições? 

 

Situação profissional 

 

14. Qual a sua profissão? 

15. Como está a ser esta nova experiência profissional fora do seu país? 

16. Pode descrever a sua tarefa no local e trabalho? 

17. Desempenha a sua actividade profissional como empregado/a ou 

prestador/a de serviços? 

17.1. Se é empregado/a qual o seu tipo de contrato? 

17.2. Se é prestador/a de serviços encontra-se como liberal ou tem empresa? 

Quantos funcionários? 

18. Sente-se satisfeito com a sua situação profissional atual?  

19. Relativamente a emigração e a sua inserção, teve algum tipo de apoio para 

se inserir no mercado de trabalho? (Ex. Instituições portuguesas, 

estrangeiras). 

20. É a primeira experiência de trabalho como emigrante? 

21. Quais as suas aspirações a nível profissional? 

22. Pode-me dizer quais as razões que o levaram a exercer a sua actividade 

profissional no estrangeiro? 

23. Gostaria de exercer a sua profissão em Portugal? Pode justificar? 

24. A actividade profissional que exerce é a actividade de sonho? Se não é, qual 

a actividade que gostaria de executar? 
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25. Considera que a emigração foi a alternativa para exercer a profissão de 

sonho ou apenas para se inserir no mercado de trabalho? 

26. O que tem a dizer sobre a situação profissional de Portugal?  

 

Situação Sociocultural 

 

27. Pertence a alguma associação portuguesa? Qual associação? Que tipo de 

actividades realiza na associação? Sabe quais são os objetivos da 

associação? 

28. Considera que pertencendo a estas associações de portugueses no 

estrangeiro mantem os portugueses ligados aos valores e tradições 

portuguesas? 

29. Relativamente ao que observa no dia-a-dia, como vê a integração dos 

emigrantes portugueses? São bem recebidos? Considera que têm ma 

integração fácil, com obstáculos?  

30. E você foi bem recebido? Pode descrever a sua integração mais 

pormenorizadamente? 

31. No seu dia-a-dia vive mediante valores e costumes da cultura portuguesa ou 

adoptou os costumes da cultura em que se inseriu?  

32. O que faz nos seus tempos livres? Como ocupa os seus dias? 

33. Relativamente ao estilo de vida, quais os aspetos que elege como os mais 

importantes para a sua qualidade de vida? 

34. Como avalia a sua qualidade de vida? Sente-se satisfeito? 

35. Conseguiria ter esta qualidade em Portugal? Por quê?  

36. Relativamente a seu estado civil? Se casado vive com o seu conjugue? Tem 

filhos? 

36.1Como avalia a integração da família na comunidade de 

acolhimento? Considerou uma jornada simples/complexa? 

37. Criou laços de amizade no local para o qual emigrou? Se sim, esses grupos 

são relativos a vínculos profissionais, sociais (…) pode explicar? 

38. No que respeita aos laços com a sua família em Portugal, comunica coma 

sua família com frequência? 



Emigrantes Portugueses Low cost: As perspetivas de ontem e de hoje 

101 

 

Se sim, que meios utiliza para o fazer? 

39. Como lida com a distância? O que faz para ultrapassar isso? 

40. Tenciona voltar a Portugal num futuro próximo? Se não, vai manter-se por 

este país ou pretende mudar? 

Agradeço a sua participação!  
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Guião de entrevista (década 1960-70) 

No Âmbito da Dissertação de Mestrado em Sociologia, Organizações e Trabalho 

da Universidade do Minho, venho pedir a sua colaboração de modo a compreender mais 

pormenorizadamente a emigração segundo os portugueses entre os anos 60-70 e a 

actualidade. Peço assim a sua autorização para gravar a entrevista de modo a facilitar a 

transcrição, lembrando que a entrevista é destinada meramente a estudo qualitativo 

sobre a temática garantindo o anonimato do entrevistado. 

Ano de Nascimento: 

Ano de Emigração: 

Local de Origem: 

Local de Destino: 

Sexo: 

1. Qual o país para o qual emigrou? E a cidade? 

2. Como era a sua vida antes de partir? Ainda se lembra? Pode descrever? 

3. Pode-me dizer quais os motivos que o levaram a sair do país? 

4. A escolha do país de destino está relacionada com algum motivo em especial? 

5. Como caracteriza a emigração na altura? 

6. Do que se recorda daquela época, como era vista a emigração? (aspetos 

positivos ou negativos) 

7. A situação de emigrar foi algo que foi planeado? Quer explicar? 

8. Do seu grupo (familiar, circulo de amigos, trabalho) as pessoas estavam 

familiarizadas com essa situação? Essas pessoas também passaram por essa 

experiência? 
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Situação Académica 

 

9. Recuando um pouco no tempo, pode dizer qual o seu nível de escolaridade? 

10. (Caso 1º ciclo/analfabeto) Consegue dizer quais os motivos que o levaram a 

não continuar os estudos? 

11.Na época os estudos tinham grande influência na vida das pessoas? Pode 

dizer por quê? 

12.Alguma vez pensou em continuar os estudos ou continuou? 

13.No país onde esteve emigrado tirou algum tipo de curso/formação? 

14.Consegue descrever o ensino na época em que andava na escola? 

Obstáculos/benefícios. 

 

Situação Profissional 

 

15.(caso trabalhador antes de emigrar) Qual a sua profissão em Portugal antes 

de emigrar? E quando emigrou qual era a sua actividade profissional? 

16.Pode descrever qual era a sua tarefa no local e trabalho? 

17.Desempenhava a sua actividade profissional como empregado/a ou 

prestador/a de serviços? 

17.1. Se era empregado/a qual o seu tipo de contrato? 

17.2. Se é prestador/a de serviços encontra-se como liberal ou tinha 

empresa? Quantos funcionários? 

18.Sentia-se satisfeito com a sua situação profissional em Portugal? E no país 

para o qual emigrou? 

19.Relativamente à emigração e a sua inserção, teve algum tipo de apoio para 

se inserir no mercado de trabalho? (Ex. Instituições portuguesas/estrangeiras). 
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20.Na altura que emigrou quais eram as suas expectativas em relação ao 

trabalho? 

21.Pode-me dizer quais as razões que o levaram a exercer a sua actividade 

profissional no estrangeiro? 

22.A actividade profissional que exerceu era a actividade de sonho? Se não é, 

qual a actividade que gostaria de executar? 

23.Considera que a emigração foi a alternativa para exercer a profissão de 

sonho ou aponta outros motivos? 

24.Consegue descrever a situação profissional na altura em que emigrou? 

(desemprego, precariedade, crise). 

 

Situação Sociocultural 

 

25.Na altura em que emigrou tinha conhecimento de associações de 

portugueses no estrangeiro? Se sim, pertenceu a alguma associação 

portuguesa? Qual associação? Que tipo de actividades realizava na associação? 

Sabe quais eram os objetivos da associação? 

26.Considera que pertencendo a estas associações de portugueses no 

estrangeiro, mantinha-se ligado aos valores e tradições portuguesas? 

27.Relativamente ao que observava no dia-a-dia, como via a integração dos 

emigrantes portugueses? Eram bem recebidos? Considera que tinham uma 

integração fácil, com obstáculos?  

28. E você foi bem recebido? Pode descrever a sua integração mais 

pormenorizadamente? 

29.No seu dia-a-dia no estrangeiro viveu mediante valores e costumes da 

cultura portuguesa ou adoptou os hábitos e costumes da cultura em que se 

inseriu?  

30.O que fazia nos seus tempos livres? Como ocupava os seus dias? 
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31.Relativamente ao estilo de vida, quais os aspetos que elege como os mais 

importantes para a sua qualidade de vida? 

32.Como avalia a sua qualidade de vida? Sente-se satisfeito? 

33.Conseguiria ter esta qualidade em Portugal se não tivesse emigrado? Por 

quê?  

34.Relativamente a seu estado civil quando emigrou? Se casado saiu de 

Portugal com o seu conjugue? Já tinha filhos na altura?  

35.(caso tenha emigrado com a família) Como avalia a integração da família na 

comunidade de acolhimento? Considerou uma jornada simples/complexa? 

36.Teve algum tipo de apoio? (na integração no país). 

37.No que respeita aos laços com a sua família em Portugal, comunicava com a 

sua família com frequência?  

Se sim, que meios utilizava para o fazer? 

38.Como lidou com a distância? O que fazia para ultrapassar a separação e as 

saudades? 

39. Voltou para Portugal? Se não, vai manteve-se no país para o qual emigrou? 

 

Agradeço a sua participação! 
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